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Årsredovisning 2019 Utbildningsnämnden
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning för
2019 och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.
Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära ekonomiska
medel för externt stöd vid genomlysning av sektorns ekonomi då det
föreligger otydligheter kring årsresultatets storlek.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning
som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Kommunstyrelsen
redovisar kommunens totala årsredovisning vilket innebär att
utbildningsnämndens årsredovisning är en del av den totala redovisningen.
Årsredovisningen tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen
överlämnas därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om
ansvarsfrihet.
Årsredovisningen för utbildningsnämnden 2019 visar ett negativt resultat på
14,7 mnkr sämre än budget. De stora skillnaderna rör minskade intäkter där
statsbidrag är mindre än förväntat, ökade kostnader för köpt verksamhet,
lokal-/hyreskostnader samt personalkostnader. I redovisningen presenteras
ett antal åtgärder för att få en ekonomi i balans.
Facklig samverkan
Årsredovisningen behandlas av Fösam Utbildning den 14 maj 2020.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning
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Nämnderna
Verksamhetsbeskrivning
Förskola inklusive pedagogisk omsorg Verksamhet för barn 1-5 år finns i tre förskolor i norr
och söder, samt två förskolor i Färgelanda tätort. I Högsäter, på Månvägen har två nya avdelningar
byggts till under året och vi har två tillfälliga moduler i Ödeborg och Stigen.
Det finns också två fristående förskolor, Stigen och Järbo, och en fristående pedagogisk omsorg,
Barnens lek och lär, i kommunen. Under höstterminen 2018 startade ytterligare en fristående
förskola i kommunen, Naturmontessori Väst, tveksamt om de bedriver verksamhet dock.
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 tre F-6 skolor: Valboskolan inkl. Höjdenskolan,
Bruksskolan och Högsäters skola samt en 7-9 skola på Valboskolan.
Höjdens skola har tagits i bruk för F-3 inkl. fritidshem från Valbo F-6 från höstterminen 2019
Det finns också två fristående F-6 skolor, Järbo och Stigen, i kommunen.
Grundsärskola På Valboskolan finns grundsärskola årskurs 1-9, både grundsär och träningsskola.
Elevhälsa I kommunen har vi: två centralt placerade specialpedagoger och en på Valboskolan 7-9,
två kuratorer och två skolsköterskor (1,75 tjänst). Socialpedagog är anställd och kopplad till
särskild undervisningsgrupp. Vi har samma skolpsykolog och skolläkare som föregående år.
Det finns en studie- och yrkesvalslärare på grundskolan och ytterligare en på vuxenutbildningen
som har del av tjänst på Dalslands Folkhögskola.
Gymnasium inklusive gymnasiesär Merparten av kommunens gymnasieelever går genom
Fyrbodals avtal på Uddevalla gymnasieskola, men ett antal går också på andra utbildningsorter.
Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen organiserar i kommunen svenska för invandrare och
gymnasieutbildning i vård och omsorg, samt vuxengymnasiekurser via distansutbildning. Man
köper också in olika utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning, lärlingsutbildning och
yrkesvux.
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Verksamhetsberättelse
Helheten Rekrytering av behöriga och legitimerade lärare samt skolledare och elevhälsopersonal
är en utmaning. Vi har relativt god nivå av legitimerad personal och behöver bibehålla det.
Lönekostnaderna tenderar att öka då efterfrågan överträffar tillgången på lärarpersonal. Det råder
brist på adekvat utbildad personal inom utbildningssektorn i hela landet. Detta är också
lönedrivande.
Förskolor och skolor i ytterområdena har små möjligheter till samordningsvinster, så det är
ekonomiskt tuffare och svårare att bibehålla kvalitet i verksamheten vid sjukdom och annan
personalfrånvaro såsom kompetensutveckling.
Två nya rektorer har introducerats under året, en på grundskolans tidigare del och en på förskolan.
De har båda påbörjat rektorsutbildning. Två rektorer har också under våren examinerats från
rektorsutbildningen.
Fyra lärare vidareutbildar sig till speciallärare och specialpedagoger vid Göteborgs universitet.
Extra resurser för barn/elever i behov av särskilt stöd har vi tillfört då behovet varit och är fortsatt
stort.
Barnomsorg Eftersom vi har blivit beviljade statsbidrag för minskade barngrupper har vi kunnat
vara fler personal på avdelningarna. Det har gjort att arbetsbördan har fördelats på personalen,
och vi har kunnat dela in barnen i mindre grupper vilket är positivt för barnens lärande. Fokus är
också att ha utomhuspedagogik på alla förskolor. Under våren har en ny läroplan för förskolan
tagits fram vilken börjat gälla från 1 juli-19. Detta har inneburit fortbildningskostnader för att
implementera nya läroplanen i verksamheterna. Förskolan har också haft nätverksträffar, och
arbetat vidare med "Läslyftet" för att öka personalens medvetenhet om hur vi kan arbeta med
barns språkutveckling för att lägga grund till fortsatt lärande.
Under 2019 har Månvägens förskola i Högsäter färdigställts och öppnats vilket medfört att
förskoleverksamheten samlats där och att mindre enheter (Prästkragen, Humlan och DBV)
Avvecklats.
Framåt kan vi se ett ökat behov av resurser för underhåll av förskolans övriga lokaler.
Grundskola inkl. grundsär och fritidshem
Sammanfattningsvis kan sägas att vi har kommit en bit mot högre måluppfyllelse och
elevdelaktighet i kunskapsutvecklingen. Meritvärdet är marginellt lägre jämfört med förra årets nior
och betydligt fler har nått behörighet till gymnasiet jämfört med vt-2018. Sommarskolan gav goda
resultat för fyra elever (fem E i basämnen).
Fortsatt utvecklingsarbete pågår för att nå högre måluppfyllelse. Ny utvecklingsgrupp med fokus
röd tråd från förskola till år 9 arbetar med kompetensutvecklingsfrågor som ska stödja arbetet. Vi
arbetar såväl med förbättrade pedagogiska processer för alla elever som individanpassningar och
särskilt stöd. Pedagogerna uppger att behoven ökar kontinuerligt.
Vi satsar på mindre grupper i bland annat basämnen, samt Naturorienterande ämnen (där det inte
kan vara för stora grupper). När vi ser resultaten så är det tydligt att detta har fallit väl ut och ökat
behörigheten till gymnasiet. Uppföljning av elevers frånvaro görs kontinuerligt, då vi vet att det har
stor betydelse för måluppfyllelsen att eleverna är i skolan.
Vi får kostnadstäckning från migrationsverket för våra nyanlända elever så länge de är
asylsökande. När de får uppehållstillstånd upphör det statliga ekonomiska stödet. De behöver ändå
fortsatt extra stöd i undervisningen, vilket medför kostnader för extra anpassningar och särskilt
stöd,
Det ställer stora krav på oss att skapa en god inkludering i våra skolor för att bland annat
motverka främlingsfientlighet. Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper görs under
inskolningsfasen och eleverna får sin klassplacering utifrån sin kunskapsnivå. Alla elever som har
behov av studiehandledning har rätt till det. Vi erbjuder också modersmålsundervisning i flera
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språk.
En stor andel av kommunens samtliga elever har behov av extra anpassningar och särskilt stöd för
att nå kunskapskraven vilket utmanar lärarkåren och kräver resurser.
Inför höstterminens start flyttades Valboskolans 1-3 till Höjdenskolan vilken renoverats och är nu
är i bruk.
Insatser för elevernas ökade måluppfyllelse:
Vi har arbetat fram en modell för projektet "Du äger ditt liv", och arbetet med eleverna startade
höstterminen med årskurs 6 och därefter årskurs 7. Det är ett samprojekt med Individ- ich
Familjeomsorgen, Kultur och fritid, Folkhälsorådet samt Hälsokällan. Det har varit ett väldigt
uppskattat projekt och inneburit klara målbilder för många elever. Arbetet innefattar i år också
Ungdomsmottagningen. Samforskning med Högskolan Väst kring projektet har slutrapporterats och
sprids nu till andra kommuner.
Vi har ett tydligt mål för alla skolverksamheter att alla elever ska ha daglig fysisk aktivitet, gärna
inom alla olika ämnen. Kommunens F-6 skolor ingå i Riksidrottsförbundets satsning på ökad fysisk
aktivitet. Satsningen görs via Västra Götalands Idrottsförbund.
Vi får nytt statsbidrag för likvärdig skola.
Skolträdgårdsprojekt pågår tillsammans med Västra Götalandsregionen för alla elever på
Valboskolan 1-6.
Nytt projekt tillsammans med Individ- och Familjeomsorgen, En trygg kommun för alla, innebär
fler vuxna i skolan med fokus på trygghet och att motverka psykiskt ohälsa.
Gymnasieskolan inkl gymnasiesär Vi har frisökavtal med samtliga gymnasieskolor i Fyrbodal
och antagning sköts av antagningskansliet Fyrbodal förutom Introduktionsprogrammet-språk där vi
har avtal med Uddevalla kommun. Flera elever på gymnasiet har behov av tilläggsbelopp som stöd
för sitt lärande.
Gruppen nyanlända elever till Introduktionsprogrammet-språk har minskat.
Vuxenutbildningen
Gymnasial vuxenutbildning
Vuxenutbildningen:



Många

Vårdkurser i egen regi:
Distansstudier (Miroi)
Annan kommun (främst i Uddevalla)
studerande har svårt att klara av distansstudier med avhopp som resultat.

Yrkesutbildning inom vård- och omsorg finns i Färgelanda.
Certifiering av vård- och omsorgscollege för Uddevalla, Orust och Färgelanda är genomförd.
Svenska För Invandrare Det är fortsatt söktryck till
undervisningslokalerna är små och inte helt ändamålsenliga.

Svenska

För

Invandrare

och

Grundläggande vuxenutbildning I den grundläggande vuxenutbildningen sker framför allt
studier i svenska som andraspråk, matematik och engelska. Dessa kurser har framför allt skett i
Uddevalla med specifika spår.
Det finns ett ökat tryck och önskemål om studier på grundläggande och gymnasial nivå då fler
Svenska För Invandrare -elever söker vidarestudier. Vuxenutbildningen bör således ha
grundläggande vuxenutbildning i egen regi för att möta upp de studerandes behov.
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Särskild utbildning för vuxna Det fanns inga studerande för särskild utbildning för vuxna under
2019.
Utvecklingsenheten
Allmänt Utvecklingsenheten är en stödjande enhet främst inriktad på stöd och utveckling. Behovet
av rekrytering av ny utvecklingschef/verksamhetsledare är stort men skolchefen avvaktar
budgetläget men rekrytering kommer att behöva ske.
Elevhälsa Vi har idag god tillgång på elevhälsopersonal inkl. skolläkare och skolpsykolog. Vi har
dock svårigheter att rekrytera specialpedagog i tillräcklig utsträckning. Elevhälsans uppgift är att
arbeta förebyggande främjande och åtgärdande. Den åtgärdande delen upptar idag en stor del av
tiden.

Resultaträkning
Belopp i tkr

Utfall 2018

Intäkter
Kommunbidrag

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse
mot budget

28 592

22 684

24 417

-1 733

161 809

171 074

171 074

0

Summa intäkter

190 401

193 758

195 491

-1 733

Personalkostnader

-101 652

-106 893

-104 672

-2 221

-87 319

-100 385

-89 988

-10 397

Övriga kostnader
Kapitalkostnader

-1 167

-1 180

-830

-350

Summa kostnader

-190 138

-208 458

-195 490

-12 968

Periodens resultat

263

-14 700

1

-14 701

Utfall per verksamhetsområde
Verksamhetsområde. Belopp i tkr

Utfall 2018

Nämnd

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse
mot budget

0

227

420

193

Barnomsorg

45 920

41 060

36 240

-4 353

Grundskola

52 224

71 294

65 117

-5 878

Gymnasiet

34 343

34 494

33 030

-1 464

Ledning

10 994

11 987

14 639

2 652

Vuxenutbildning
Utomkommunalverksamhet Fsk - åk 9
Totalt

3 019

4 150

3 451

-699

15 046

22 561

18 177

-5 151

161 546

185 774

171 074

-14 701

Analys av utfall per verksamhetsområde
Helhet:
Utfallet blev -14 700 tkr mot budget.
Det finns otydligheter. Prognosen vid delåret var på - 7 000 vilken också kvarstod efter Kvartal 3.
En genomlysning hade behövt göras för att göra en rättvis förklaring för detta. En sådan är
dessvärre inte möjlig att genomföra då ekonomisystemet legat nere hela vintern och att
transaktioner inte går att följa. Även back up filer har förstörts eller inte sparats. Vi kan alltså inte
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följa vad som hänt och resultatet bygger på antaganden och försök att återskapa fakta och siffror.
Fyra delar sticker särskilt ut:
-1 700 tkr på intäkter, varav -2 400 tkr beror på mindre statsbidrag än väntat.
-6 600 tkr köpt verksamhet, detta gäller såväl interkommunala förskole och grundskoleplatser
som platser på fristående enheter och gymnasieplatser.
En del i detta underskott är också den höjda ersättningen till friskolor sedan 2017 som borde
belastat 2018 kommit på 2019 års resultat. Hittills reglerat belopp är 600 tkr, det finns fortfarande
en osäkerhet i slutligt belopp då beslutet om ersättning är överklagat till förvaltningsrätten.
-3 300 tkr ökad kostnad för lokaler/hyror se under rubrik grundskola hyror - 2 291 tkr samt
kostnad för moduler vid Valboskolan, intentionen var att hyra ut dem och då slippa stå för
kostnaden på ca -1 000 tkr.
-2 221 tkr Budgeten för personal har överskridits med -2 200 tkr. Det är en ökning sedan senaste
prognosen med -3 500 tkr. Här hittar vi inga tydliga förklaringar. Personalen såg rätt ut vid delår
och kvartal 3 och personalstyrkan har bibehållits. Ändå visas minus på många enheter. Vid delåret
och vid kvartal 3 såg vi ut att ligga i fas. Risk fanns också att ökade personalkostnader skulle
kunna komma beroende på att vi behöver tillgodose ett ökat antal barns/elevers lagstadgade
behov av särskilt stöd. Kanske har vi budgeterat fel, kanske finns felaktigheter i var olika
kostnader har lagts vid bokföring. En genomlysning av personalkostnader hade behövts för att reda
ut detta.
Verksamheter:
Barnomsorg -4 353 tkr.
Vi har tappat driftbidrag i form av uteblivna statsbidrag -1 510 tkr. Vi hade budgeterat högre än vi
fick, det fanns ett mindre utbud att söka på grund av regeringsskifte.
Personalbudgeten har överskridits med -1 414 tkr. I nuläget saknas analys av denna siffra då vi
inte kan se en förklaring på skillnader mellan siffror för delår och kvartal 3 och det faktiska utfallet.
en genomlysning hade behövts, vilket är omöjligt på grund av systemkraschen i ekonomisystemet.
Hyror - 1 195 tkr och det har sin grund i att externa hyror, kostnaden för modulerna som finns
vid förskolorna läggs på förskolan men den är budgetar på ledning och en orsak till att den delen
går +.
I samband med att Humlan, förskolan i Järbo avvecklades uppstod kostnader för återställning av
lokalen till bostäder vilket inte förutsetts i budgetarbetet. Då lokalen skulle återgå till hyresvärden
uppdagades denna överenskommelse i avtalet och vi behövde bära kostnaden 402 tkr.
Grundskola inkl grundsärskola -5 878 tkr.
Vi har tappat driftbidrag i form av uteblivna statsbidrag -673 tkr. Vi hade budgeterat högre än vi
fick, det fanns ett mindre utbud att söka på grund av regeringsskifte.
Personalbudgeten har överskridits med -2 220 tkr. En del kan förklaras med att personalstyrkan
på särskolan behövde utökas med en undersköterska på grund av ett nyinkommet barns behov. I
nuläget saknas analys av återstående del av denna siffra då vi inte kan se en förklaring på
skillnader mellan siffror för delår och tredje kvartalet och det faktiska utfallet. En genomlysning
hade behövts, vilket är omöjligt på grund av systemkraschen i ekonomisystemet.
Hyror - 2 291 tkr. En del är hyran för Höjdenskolan. Höjden renoverades och togs i bruk vid
halvårsskiftet. Trots att det var en investering utökades inte Utbildningsnämndens ram med
motsvarande belopp. Denna kostnad uppgick under hösten -19 till -930 tkr. En annan del är
modulerna, dels hyran och dels friköpet av desamma vilka lämnades tillbaka tidigare än avtalat och
det genererade en kostnad av 675 tkr.
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Gymnasieskolan inkl gymnasiesär -1 464 tkr.
Under första halvåret har fått en ökad kostnad för gymnasieplatser, många har gått ett fjärde år på
gymnasiet då de fått utökad studietid, en del har gått på Introduktionsprogrammet något år innan
de börjar på nationellt program. Under hösten har vi färre antal gymnasieelever men ett par har
stora behov och vi faktureras extra för stödresurs på deras gymnasieskolor.
Vuxenutbildningen -699 tkr.
Intäkterna har blivit lägre vilket beror på återbetalningskrav av statsbidrag på 327 tkr.
Kostnaden för gymnasial vuxenutbildningen har blivit högre än budgeterad. En orsak är
hyreskostnaden belastade verksamheten på -380 tkr kr men det fanns inga budgeterade medel.
Hyreskostnaden borde belasta förvaltningen eller så skulle medel skjutits till.
Ledning och utvecklingsenhet + 2 652 tkr.
Det positiva resultatet beror en felfördelning av hyreskostnad i budgeten. Intäkten för
förskolemodulerna har hamnat här men kostnaden på förskolan. Se ovan +1 195 tkr.
Det har funnits flera vakanta tjänster under året vilket förklarar återstoden av det positiva
resultatet. En utvecklingsledartjänst har varit vakant hela -19, rektorstjänst och skolsköterska har
varit vakanta i perioder. Tillsammans har det genererat +1 250 tkr.
Utomkommunal verksamhet fsk – åk 9 -5 151 tkr.
Vi köper verksamhet av andra huvudmän, såväl från friskolorna i Färgelanda som av andra
kommuner. Lagstiftningen föreskriver fritt skolval och föräldrar kan välja var deras barn ska gå i
mån av plats. Fler föräldrar har önskat att deras barn ska gå i verksamhet i exempelvis Uddevalla
än vi budgeterat
Barnomsorg -2 276 tkr, varav till Färgelandas friskolor ca -1 700 tkr och resten till andra
kommuner.
Grundskola - 2 875 tkr, varav till Färgelandas friskolor ca -2 300 tkr och resten till andra
kommuner.
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Volym- och nyckeltal
Volym- och nyckeltalsredovisning
Verksamhet

2016

2017

2018

Utfall 2019

288

312

275

283

33

18

10

14

5

0

0

0

326

330

285

297

766

775

717

727

13

15

9

8

779

790

726

735

171

282

259

250

9

8

9

5

180

290

268

260

272

142

239

105

80

105

126

29

Antal barn
Förskolor
Pedagogisk omsorg
Vårdnadsbidrag
Summa

Antal elever
Grundskolor
Grundsärskola
Summa

Antal elever
Gymnasiet
Gymnasiesär
Summa

Antal kursdeltagare
Vuxenutbildning
varav Sfi

Att antalet elever på Grundskolan och Vuxenutbildningen sjunkit beror på att det inte bor kvar så
många nyanlända i vår kommun.

Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på
Verksamhet

2016

2017

2018

Utfall 2019

212,4

214,7

218,3

198,2

Svenska

-100

-

89

88

Matematik

91,3

82,9

-

58,6

Engelska

-100

-100

-100

89,3

Gymnasiebehörighet % (yrkesprogram)

88,2

91,2

78

73,3

Andel som fullföljt utb. inom 4 år

77,2

75

79,7

76

Gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

77,2

78,5

79,7

76

Alla kommuner

78,7

78,5

78,6

76

Grundskola:
Meritvärde år 9
Resultat i nationella prov år 9 (%):

Gymnasieskola:
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Investeringsredovisning
Storlek på grundram, tkr
800

Tabell över investeringar inom grundram
Investering

Verksamhetsområde

Status

Ack
utfall, t
kr

Budget,
tkr

8 350 Matsalsmöbler

Grundskola

Klar

78

80

8 351 Elevplatser

Grundskola

Klar

23

45

8 354 Elevmöbler

Grundskola

Klar

102

110

8 356 Elevskåp

Grundskola

Klar

148

120

8 357 Arbetsplatser

Grundskola

Klar

28

28

8 359 Elevplatser

Grundskola

Klar

118

143

Förskola

Klar

400

513

Särskola

Klar

28

28

Grundskola

Klar

440

470

1 365

1 537

8 360 Inventarier Höjden
Möbler Särskolan
IKT - plan
Totalt

Årets investeringsbudget var något högre än normalt pga flytten till Höjden och nya möbler mm.

Framtid
Det ekonomiska läget och vårt underskott som ökat ytterligare mellan tredje kvartalsuppföljningen
och årsbokslutet blir ett stort fokusområde framåt. Vi behöver gå igenom den data som finns igen
för att få en ännu tydligare bild och kunna göra justeringar och åtgärder för att få en budget i
balans.
Pandemin som härjar är också en sak som är svår att överblicka i nuläget, det medför
extrakostnader i form av frånvarande personal och utökning av digitala läromedel för att
möjliggöra undervisning på distans i högre grad. Vi planerar bland annat för en högre beläggning
än vanligt på våra sommaröppna förskolor och fritids då det aviserats att vårdpersonal kanske
behöver senarelägga sin semester.
För att höja vår måluppfyllelse och bli effektivare i resursanvändningen kring elever i behov av
extra anpassningar och särskilt stöd kommer vi att genomföra ett utvecklingsarbete kring
elevhälsa. Vi kommer att ta hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten och fokusera på hur vi
organiserar verksamheten för att tillmötesgå alla elevers behov, så långt det är möjligt genom att
differentiera och individanpassa undervisningen. Förväntan är att det kommer att ge en ökad
samsyn och handlingsberedskap att på ett resurseffektivt sätt arbeta med såväl inlärningshinder
som beteendeproblematik.
Det har också kommit ny lagstiftning kring läsa-skriva-räkna garantin som vi behöver organisera
en del kring. Det är resurskrävande att genomföra kartläggningar, analyser och åtgärder för att
alla elevers ska nå kunskapskraven. En del behöver tillgång i samband med detta och en del kan
ersätta tidigare rutiner kring att bedöma elevers kunskapsnivå i relation till kunskapskraven.
Valbo f-3 har flyttat till den nyrenoverade Höjdenskolan. Starten har varit till belåtenhet och
eleverna trivs bra. Det finns mycket att göra på raster, det minskar konflikter och ökar aktivitet
vilket är gynnsamt för elevers trivsel och trygghet.
Det har också kommit en ny läroplan för förskolan som även den trädde i kraft 1 juli -19. I den
betonas också lärandet såväl gällande språkutvecklingen som matematikutvecklingen. Vi kommer
också utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser för att stärka barnens rätt till inflytande.
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Särskolan kommer att ses över för att se hur vi på ett effektivare sätt kan använda resurser och
möta elevernas behov.
Grundläggande vuxenutbildning är svårbedömd men behovet kommer med stor säkerhet att
fortsätta att öka bland våra nyanlända. För att möta upp den ökade efterfrågan kommer det i
fortsättningen erbjudas kurser i grundläggande svenska som andraspråk. Den studerande har även
rätt att gå i en annan kommun och hemkommunen måste då stå för kostnaden. På gymnasiala
vuxen- och påbyggnadsutbildningar har studerande rätt till grundläggande behörighet till
högskola/yrkeshögskola eller särskild behörighet till högskola/yrkeshögskola. Det är svårt att
bedöma vilka behov som finns. Det kan även finnas ett ökat behov om arbetslösheten stiger.
Inom Svenska för invandrare finns det en stor bredd på utbildningsnivån bland våra nyanlända,
från analfabeter till välutbildade akademiker. Det gör det svårt att effektivisera med till exempel
färre grupper. Det osäkra politiska läget i Sverige, med t ex anhöriginvandring, och utomlands gör
det svårt att bedöma behovet av Svenska för invandrare kommande år. Just nu är läget
svårbedömt på grund av den rådande pandemin och den befarade lågkonjunkturen.
För att utveckla och effektivisera sektorn kommer tidigare vakantsatt tjänst som
verksamhetsutvecklare att återbesättas. I samband med detta ses befintlig ledningsorganisation
över.
Det blir en stor utmaning för oss att höja skolresultaten och elevers trygghet och studiero samt
leva upp till förtydligade lagkrav om rätt till särskilt stöd och samtidigt vända röda siffror för att
hålla årets budget och genomföra de effektiviseringar som kommande budgetram kräver.

Slutsats
Slutsats och åtgärdsplan

Utfallet blev -14 700 tkr mot budget.
Det är många otydligheter. Prognosen vid delåret var på - 7 000 vilken också kvarstod efter tredje
kvartalsuppföljningen och även i oktober. En genomlysning hade behövt göras för att få en tydlig
förklaring till detta. En sådan är dessvärre inte möjlig att genomföra då ekonomisystemet legat
nere hela vintern och att transaktioner inte går att följa. Även back-up filer har förstörts eller inte
sparats. Vi kan alltså inte följa vad som hänt och resultatet bygger på antaganden och försök att
återskapa fakta och siffror.
Några delar sticker särskilt ut på helheten.
-1 700 tkr på intäkter, varav -2 400 tkr beror på mindre statsbidrag än väntat.
-6 600 tkr köpt verksamhet, detta gäller såväl interkommunala förskole och grundskoleplatser
som platser på fristående enheter och gymnasieplatser.
-3 300 tkr ökad kostnad för lokaler/hyror se under rubrik grundskola hyror - 2 291 tkr samt
kostnad för moduler vid Valboskolan, intentionen var att hyra ut dem och då slippa stå för
kostnaden på ca -1 000.
-2 221 tkr Budgeten för personal har överskridits med -2 200 tkr. Det är en ökning sedan senaste
prognosen med -3 500 tkr. Här hittar vi inga förklaringar. Personalen såg rätt ut vid delår och
kvartal 3 och personalstyrkan har bibehållits. Ändå visas minus på många enheter. Kanske har vi
budgeterat fel, kanske finns felaktigheter i var olika kostnader har lagts vid bokföring. En
genomlysning av personalkostnader hade behövts för att reda ut detta.
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Åtgärder för en budget i balans
Vi kommer fortsätta söka alla statsbidrag som är möjliga och följa upp att alla intäkterna hamnar
på rätt ställe. Vi får ha en mer realistisk förväntan på statsbidragen då vi lägger budgeten.
Kostnaden för köp av extern verksamhet är svår att påverka i närtid. Det fria skolvalet gör att vi
endast i undantagsfall kan neka när föräldrar önskar förskola och skola i annan kommun. Vi jobbar
på att få systemstöd för att få en bättre kontroll och en bättre förutsägbarhet i kostnader särskilt
kring gymnasieutbildningen.
Våra hyreskostnader har ökat då vi startat upp två nya enheter, Månvägen och Höjden skolan.
Dessa kostnader utjämnas i viss mån mot de ställen vi stängt ned. Vi har dock fortfarande förhöjd
kostnad då vi stått med moduler som vi planerat hyra ut till annan verksamhet men som stått
outhyrda. Nu har de avyttrats mot en avgift och genererar ingen kostnad framöver.
Budgeten för personal ligger ute på enheterna. Den har varit svår att följa eftersom den låg rätt till
och med oktober. Vi kommer ha en tydligare budgetuppföljning med respektive rektor för att ha
bättre överblick på helheten.
Inför budget 2020 har neddragningar gjorts i enheternas respektive budget för att effektivisera
4 000 tkr. Respektive enhet har fått en lite mindre slant att organisera sin verksamhet inför.
Inför budget 2021 ligger ett uppdrag till skolchefen att tillsammans med ledningsgruppen göra en
konsekvensanalys av vad som är möjligt att göra för att nå en budget i balans och genomföra de
effektiviseringar som kommande budgetram kräver. Olika förslag har redovisats för nämnd och
budgetberedning där minskad budget till enheterna och avyttring av modulerna beslutats.
Utbildningsnämnden har utöver detta föreslagit kommunfullmäktige att avveckla musikskola och
öppen förskola vilket beslutades inte göras. Uppdraget att vidta åtgärder för en budget i balans har
nu gått tillbaka till Utbildningsnämnden.
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Tjänsteskrivelse
2020-05-04

Utbildningskontor
Chef Barn och Utbildning
Anna Gunnervik
0528-56 7201
anna.gunnervik@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/5

Utbildningsnämnden

Ekonomisk rapport per kvartal 1 inklusive helårsprognos,
utbildningsnämnden
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och översända den till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
För första kvartalet 2020 redovisar utbildningsnämnden ett minusresultat
resultat med 2 017 000 kr, gentemot budget.
Helårsprognosen visar en negativ avvikelse jämfört med budget på
- 5 000 000 kr, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på den
summan. Den negativa avvikelsen beror främst på att vi kan få lite lägre
statsbidrag än budgeterat samt att vi inte får helårseffekter på
kostnadsminskningarna i grundskolan samt att köpt verksamhet kommer att
kosta med än budgeterat.
Facklig samverkan
Den ekonomiska rapporten behandlas av Fösam den 14 maj 2020.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet
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Kvartalsrapport (Q1 2020)
Utbildningsnämnden
Dnr UN 2020/5

Mar 2020
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Utfall per sektor
Resultaträkning
Belopp i tkr

Ackumuler
at utfall
fgÅrMån

Ackumuler
at utfall
ÅrMån

Ackumuler
ad budget

5 896

4 823

6 624

-1 801

42 205

45 054

45 054

0

Intäkter
Kommunbidrag

Avvikelse

Summa intäkter

48 101

49 877

51 678

-1 801

Personalkostnader

-28 334

-27 969

-28 780

811

Övriga kostnader

-19 259

-23 921

-22 886

-1 035

Finansiella kostnader

-12

12

Summa kostnader

-47 857

-264
-51 890

-51 678

-212

Periodens resultat

244

-2 013

0

-2 013

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde
Verksamhetsområde. Belopp i tkr

Nämndsverksamhet
Musikskola

Ack
utfall
fgÅrMån

Ack
utfall
ÅrMån

44

60

Ack
budget
ÅrMån

Avvikels
e
budgetutfall

75

15

Budget
helår

Prognos
avvikels
e helår

300

0

410

490

368

-122

1 334

0

Barnomsorg

13 304

10 538

10 353

-185

40 999

0

Grundskola

16 110

18 961

17 592

-1 369

64 915

-1 000

Gymnasiet

3 083

8 052

7 513

-539

30 052

0

Ledning

2 938

2 821

3 798

977

14 985

0

Vuxenutbildning
Utomkommunal verksamhet fsk- åk 9
Totalt

794

714

829

115

3 228

0

5 687

5 434

4 525

-909

17 244

-4 000

42 370

47 070

45 053

-2 017

173 057

-5 000

Analys och prognos
Vi har avvikelse i intäkter på 1800 kkr vilket beror på att statsbidrag inte blivit bokförda än samt
ett bokförningsfel. När statsbidragen kommit in och blivit korrigerade ligger vi betydligt närmare
ett nollresultat här. Avvikelse på barnomsorg och grundskola beror delvis på detta.
En del av underskottet på grundskolan beror på att vi fortfarande har lite för mycket personal på
några enheter. Processen med att komma tillrätta med detta har inletts. Rektorerna har fått en
minskad budget till enheterna och en anpassning till den nya budgetramen håller på att
genomföras. Den kommer inte att få fullt genomslag under 2020 då förändringar som nu
genomförs inte kommer att ge helårseffekter förrän 2021.
När det gäller gymnasiet har kostnaden blivit något högre än budgeterat men den sjunker troligen
under hösten då några mycket dyra placeringar upphör.
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Ledningskontoret ligger plus på grund av vakanta tjänster och minskade
kompetensutveckling som inte blivit genomförd på grund av pågående pandemi.

utgifter

för

Utomkommunal verksamhet har blivit dyrare än budgeterat då fler familjer som önskar att deras
barn och elever går i skola i andra kommuner, främst Uddevalla. Familjer har rätt att få sina
ansökningar beviljade enligt skollagen. Vi har fått barn som har blivit placerade i andra kommuner
vars kostsamma skolgång vi måste betala. Dessa placeringar är svåra att förutsäga.

Den prognos vi kan se för helåret är i nuläget - 5000 kkr och fördelar sig enligt nedan:
Grundskola -1000 kkr då vi inte hinner genomföra samtliga budgetanpassningar under 2020 utan
förväntas få full effekt 2021.
Köpt verksamhet som vi inte kan styra över prognostiseras också med ett underskott på 4000 kkr.
Alla besparingar måste ske inom befintlig lagstyrd verksamhet då en föreslagen nedstängning av
musikskola och öppen förskola avslagits.

Investeringsredovisning
Storlek på grundram, tkr

Tabell över investeringar inom grundram
Investering

Verksamhetsområde

Totalt

4

Status

Ack
utfall, t
kr

Budget,
tkr
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Slutsats
Slutsats och åtgärdsplan

Rektorerna har fått ett tydligt uppdrag att anpassa sin verksamhet efter respektive enhets
budgetram. Månadsuppföljningar kommer att genomföras. Effekterna beräknas synas under
hösten.
Köpt verksamhet kan vi i inte påverka då vi inte har lagstöd i att neka. Inför nästa år behöver
denna post ökad tilldelning för att hålla sin budget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-13

2020-05-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 78
Dnr KS 2020/29
Mål- och resursplan 2021-2023
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att för egen del och till respektive nämnd
uppdra att återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans 2021 i
samband med prognosen som presenteras i ekonomisk rapport Q1 2020.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att för egen del och till respektive nämnd uppdra att
återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans 2021 i samband med
prognosen som presenteras i ekonomisk rapport Q1 2020.
Propositionsordning
Arbetsutskottet godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons
(C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet
beslutat enligt yrkandet.
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutar 16 januari, § 24, 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.
Kommunstyrelsen (§ 74) och kommunfullmäktige (§ 36) har 15 april,
beslutat om besparingar inom kommunens verksamheter för en ekonomi i
balans vid utgången av 2020.
Det preliminära resultatet 2019 redovisas för kommunstyrelsens respektive
socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter liksom de
förutsättningar och utmaningar som föreligger ekonomiskt inför 2021-2023.
Ekonomichefen, tillförordnad kommunchef, socialchefen respektive barnoch utbildningschefen informerar.
Beslutsunderlag
Antagen Mål- och resursplan 2021-2023.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-01-02

Utbildningskontor
Chef Barn och Utbildning
Anna Gunnervik
0528-56 7201
anna.gunnervik@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/30

Utbildningsnämnden

Taxor och avgifter inom utbildningsnämndens ansvarsområde 2021 –
avser maxtaxa förskolan (tidigare benämnt barnomsorg),
lovfritidshem, förkommet busskort, vuxenutbildningen och
musikskolan
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslaget
till taxor och avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde att
gälla fr o m 2021-01-01:
 Taxa för förskolan (maxtaxa)
 Taxa för Lovfritidshem
 Taxa för förkommet busskort
 Taxa för Vuxenutbildningen
 Musikskolan.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är
skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag
eller annan författning.
Kommuner får inte ta ut en högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för
de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (självkostnadsprincipen).
Föreligger förslag till taxor inom utbildningsnämndens
verksamhetsområden 2021. Förändringar jämfört med 2020 utgår från de
planeringsförutsättningar som kommunfullmäktige beslutat om 15 april
2020, § 32 samt gällande förordningar.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2020.
Förslag till taxor 2021.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning
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Taxor och avgifter
Utbildningsnämnden
Dnr UN 2020/30

År 2021

Taxor och avgifter 2020
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Utbildningsnämnden
Maxtaxa förskola och fritidshem
Inkomsttaket indexregleras varje år enligt förordning 2001:160
Högsta avgift förskola/familjedaghem 2021:
- Barn nr 1: 3% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 2: 2% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 4: ingen avgift
Högsta avgift fritidshem/familjedaghem 2021:
- Barn nr 1: 2% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 2: 1% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 4: ingen avgift
Det yngsta barnet räknas som ”barn nr 1” i den verksamhet där barnet är placerat. För barn vars
förälder är arbetssökande eller föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn,
gäller maxtaxan och en vistelsetid av 15 timmar/vecka.
För barn placerat i förskola utifrån skollagen 8 kap 7§ reduceras avgiften med 30% i de fall
vistelsetiden överstiger 15 timmar/vecka.
De tre- fyra- och femåringar som sedan tidigare har plats på förskola, får reducering av avgiften
med 30 % under januari-maj och september-december, full avgift debiteras under juni-augusti.
Belopp 2020, kr
Inkomsttak

49 280

Belopp 2021, kr

Avser

Ej fastställt

Lovfritidshem
Belopp 2020, kr
Lovfritidshem

50

Belopp 2021, kr
50

Avser
Per bokad dag

Förkommet busskort
Belopp 2020, kr
Förkommet busskort

168

Belopp 2021, kr
173

Avser
Per styck

Vuxenutbildningen
Belopp 2020, kr
Externt prov

370

Belopp 2021, kr
380

Avser
Per provtillfälle

Musikskola
Belopp 2020, kr
Elevavgift

1 108

3

Belopp 2021, kr
1 139

Avser
Per läsår

Tjänsteskrivelse
2020-05-12

Ekonomienheten
Ekonom
Lars Bäcker
0528-56 7144
lars.backer@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/82
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Utbildningsnämnden

Barn- och elevpeng 2020 till fristående enhet baserat på budget 2020;
Järbo Friskola, den ideella föreningen Järbo.com
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att för huvudmannen för Järbo Friskola, den
ideella föreningen Järbo.com, fastslå nedanstående budgetbaserade barnoch elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2020.
Barn- och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva
föräldraavgift)

Fsk 4-5

Allm
fsk

Kommunala enheter
Ped
Ped
oms 1-5 oms 6år
13 år
Frt
F-klass

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

157 482 118 154 57 644 104 463 30 964

40 616

60 048

91 210

Åk 7-9 Grundsär Träningsskola
122
826
225 800
324 213

Ersättning/termin

78 741

59 077

28 822

52 232

15 482

20 308

30 024

45 605

61 413

112 900

162 107

Ersättning/månad

13 124

9 846

4 804

8 705

2 580

3 385

5 004

7 601

10 236

18 817

27 018

Fristående enheter
Ped
Ped
oms 1-5 oms 6år
13 år
Frt

F-klass

Åk 1-6

Fsk 4-5

Allm
fsk

Åk 1-6

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

171 833 128 895 62 935 104 463 30 964

44 318

65 454

99 477

Åk 7-9 Grundsär Träningsskola
133
996
246 528
353 975

Ersättning/termin

85 917

64 448

31 468

52 232

15 482

22 159

32 727

49 739

66 998

123 264

176 988

Ersättning/månad

14 319

10 741

5 245

8 705

2 580

3 693

5 455

8 290

11 166

20 544

29 498

Beloppen grundar sig på budget för 2020.
Pengarna anvisas ur sektor Barn och utbildnings ekonomiska ram i 2020 års
budget.

Tjänsteskrivelse
2020-05-12

Diarienr
UN 2020/82

Beslutet kan överklagas.
Ärendebeskrivning
Färgelanda kommun betalar varje år ut barn- och elevpeng till fristående
skolenheter och barnomsorgsformer, som grundar sig på kommunens budget
för aktuellt år.
Inför beslut om barn- och elevpeng 2020 har beräkningsmodellen arbetats
om. Kommunen har genomfört dialog kring modellen med de fristående
enheterna.
Besvärshänvisning
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda, och ska ha
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Behörighetshandling ska
bifogas.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning

Lars Bäcker
Ekonom

230

Tjänsteskrivelse
2020-05-12

Ekonomienheten
Ekonom
Lars Bäcker
0528-567144
lars.backer@fargelanda.se

131

Diarienr
UN 2020/81

Utbildningsnämnden

Barn- och elevpeng 2020 till fristående enhet baserat på budget 2020;
Stigens Friskola AB
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att för huvudmannen för Stigens Friskola,
Stigens Friskola AB, fastslå nedanstående budgetbaserade barn- och
elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2020.
Barn- och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva
föräldraavgift)

Fsk 4-5

Allm
fsk

Kommunala enheter
Ped
Ped
oms 1-5 oms 6år
13 år
Frt
F-klass

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

157 482 118 154 57 644 104 463 30 964

40 616

60 048

Ersättning/termin

78 741

59 077

28 822

52 232

15 482

20 308

Ersättning/månad

13 124

9 846

4 804

8 705

2 580

Fsk 4-5

Allm
fsk

Åk 1-6

Grundsär

Träningsskola

91 210

Åk 7-9
122
826

225 800

324 213

30 024

45 605

61 413

112 900

162 107

3 385

5 004

7 601

10 236

18 817

27 018

Fristående enheter
Ped
Ped
oms 1-5 oms 6år
13 år
Frt

F-klass

Åk 1-6

Grundsär

Träningsskola

246 528

353 975

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

171 833 128 895 62 935 104 463 30 964

44 318

65 454

99 477

Åk 7-9
133
996

Ersättning/termin

85 917

64 448

31 468

52 232

15 482

22 159

32 727

49 739

66 998

123 264

176 988

Ersättning/månad

14 319

10 741

5 245

8 705

2 580

3 693

5 455

8 290

11 166

20 544

29 498

Beloppen grundar sig på budget för 2020.
Pengarna anvisas ur sektor Barn och utbildnings ekonomiska ram i 2020 års
budget.
Beslutet kan överklagas.

Tjänsteskrivelse
2020-05-12

Diarienr
UN 2020/81

Ärendebeskrivning
Färgelanda kommun betalar varje år ut barn- och elevpeng till fristående
skolenheter och barnomsorgsformer, som grundar sig på kommunens budget
för aktuellt år.
Inför beslut om barn- och elevpeng 2020 har beräkningsmodellen arbetats
om. Kommunen har genomfört dialog kring modellen med de fristående
enheterna.
Besvärshänvisning
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda, och ska ha
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Behörighetshandling ska
bifogas.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning

Lars Bäcker
Ekonom

232

Tjänsteskrivelse
2020-05-12

Ekonomienheten
Ekonom
Lars Bäcker
0528-567144
lars.backer@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/80

133

Utbildningsnämnden

Barn- och elevpeng 2020 till fristående enhet baserat på budget 2020;
enskild pedagogisk omsorg Barnens Lek & Lär
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att för huvudmannen för enskild pedagogisk
omsorg Barnens Lek & Lär, Anette von Brömsen Enskild firma och
pedagogisk omsorg Barnens Lek & Lär, fastslå nedanstående
budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för
verksamhetsåret 2020.
Barn- och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva
föräldraavgift)

Fsk 4-5

Allm
fsk

Kommunala enheter
Ped
Ped
oms 1- oms 65 år
Frt
F-klass
13 år

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

157 482 118 154 57 644 104 463 30 964

40 616

60 048

Ersättning/termin

78 741

59 077

28 822

52 232

15 482

20 308

Ersättning/månad

13 124

9 846

4 804

8 705

2 580

Allm
fsk

Ped
oms 15 år

Fsk 4-5

Åk 1-6

Grundsär

Träningsskola

91 210

Åk 7-9
122
826

225 800

324 213

30 024

45 605

61 413

112 900

162 107

3 385

5 004

7 601

10 236

18 817

27 018

Fristående enheter
Ped
oms 613 år
Frt

F-klass

Åk 1-6

Grundsär

Träningsskola

246 528

353 975

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

171 833 128 895 62 935 104 463 30 964

44 318

65 454

99 477

Åk 7-9
133
996

Ersättning/termin

85 917

64 448

31 468

52 232

15 482

22 159

32 727

49 739

66 998

123 264

176 988

Ersättning/månad

14 319

10 741

5 245

8 705

2 580

3 693

5 455

8 290

11 166

20 544

29 498

Beloppen grundar sig på budget för 2020.

Tjänsteskrivelse
2020-05-12

Diarienr
UN 2020/80

Pengarna anvisas ur sektor Barn och utbildnings ekonomiska ram i 2020 års
budget.
Beslutet kan överklagas.
Ärendebeskrivning
Färgelanda kommun betalar varje år ut barn- och elevpeng till fristående
skolenheter och barnomsorgsformer, som grundar sig på kommunens budget
för aktuellt år.
Inför beslut om barn- och elevpeng 2020 har beräkningsmodellen arbetats
om. Kommunen har genomfört dialog kring modellen med de fristående
enheterna.
Besvärshänvisning
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda, och ska ha
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Behörighetshandling ska
bifogas.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning

Lars Bäcker
Ekonom

234

Tjänsteskrivelse
2020-05-14

Ekonomienheten
Ekonom
Lars Bäcker
0528-567144
lars.backer@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/87

135

Utbildningsnämnden

Barn- och elevpeng 2020 till fristående enhet baserat på budget 2020;
Naturmontessori Väst AB
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att för huvudmannen för Naturmontessori
Väst AB, fastslå nedanstående budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla
tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2020. Utbetalning kommer att
ske till huvudmannen då verksamhet med barn/elever från Färgelanda
kommun genomförs.
Barn- och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva
föräldraavgift)

Fsk 4-5

Allm
fsk

Kommunala enheter
Ped
Ped
oms 1- oms 65 år
Frt
F-klass
13 år

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

157 482 118 154 57 644 104 463 30 964

40 616

60 048

Ersättning/termin

78 741

59 077

28 822

52 232

15 482

20 308

Ersättning/månad

13 124

9 846

4 804

8 705

2 580

Allm
fsk

Ped
oms 15 år

Fsk 4-5

Åk 1-6

Grundsär

Träningsskola

91 210

Åk 7-9
122
826

225 800

324 213

30 024

45 605

61 413

112 900

162 107

3 385

5 004

7 601

10 236

18 817

27 018

Fristående enheter
Ped
oms 613 år
Frt

F-klass

Åk 1-6

Grundsär

Träningsskola

246 528

353 975

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

171 833 128 895 62 935 104 463 30 964

44 318

65 454

99 477

Åk 7-9
133
996

Ersättning/termin

85 917

64 448

31 468

52 232

15 482

22 159

32 727

49 739

66 998

123 264

176 988

Ersättning/månad

14 319

10 741

5 245

8 705

2 580

3 693

5 455

8 290

11 166

20 544

29 498

Beloppen grundar sig på budget för 2020.

Tjänsteskrivelse
2020-05-14

Diarienr
UN 2020/87

Pengarna anvisas ur sektor Barn och utbildnings ekonomiska ram i 2020 års
budget.
Beslutet kan överklagas.
Ärendebeskrivning
Färgelanda kommun betalar varje år ut barn- och elevpeng till fristående
skolenheter och barnomsorgsformer, som grundar sig på kommunens budget
för aktuellt år.
Inför beslut om barn- och elevpeng 2020 har beräkningsmodellen arbetats
om. Kommunen har genomfört dialog kring modellen med de fristående
enheterna.
Besvärshänvisning
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda, och ska ha
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Behörighetshandling ska
bifogas.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning

Lars Bäcker
Ekonom

236

Tjänsteskrivelse
2020-05-14

Ekonomienheten
Ekonom
Lars Bäcker
0528-567144
lars.backer@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/88

137

Utbildningsnämnden

Barn- och elevpeng 2020 till fristående enhet baserat på budget 2020;
Stenbackeskolan, Uddevalla
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att för huvudmannen för Stenbackeskolan,
Uddevalla, fastslå nedanstående budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla
tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2020.
Barn- och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva
föräldraavgift)

Fsk 4-5

Allm
fsk

Kommunala enheter
Ped
Ped
oms 1- oms 65 år
13 år
Frt
F-klass

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

157 482 118 154 57 644 104 463 30 964

40 616

60 048

Ersättning/termin

78 741

59 077

28 822

52 232

15 482

20 308

Ersättning/månad

13 124

9 846

4 804

8 705

2 580

Allm
fsk

Ped
oms 15 år

Fsk 4-5

Åk 1-6

Grundsär

Träningsskola

91 210

Åk 7-9
122
826

225 800

324 213

30 024

45 605

61 413

112 900

162 107

3 385

5 004

7 601

10 236

18 817

27 018

Fristående enheter
Ped
oms 613 år
Frt

F-klass

Åk 1-6

Grundsär

Träningsskola

246 528

353 975

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

171 833 128 895 62 935 104 463 30 964

44 318

65 454

99 477

Åk 7-9
133
996

Ersättning/termin

85 917

64 448

31 468

52 232

15 482

22 159

32 727

49 739

66 998

123 264

176 988

Ersättning/månad

14 319

10 741

5 245

8 705

2 580

3 693

5 455

8 290

11 166

20 544

29 498

Beloppen grundar sig på budget för 2020.
Pengarna anvisas ur sektor Barn och utbildnings ekonomiska ram i 2020 års
budget.

Tjänsteskrivelse
2020-05-14

Diarienr
UN 2020/88

Beslutet kan överklagas.
Ärendebeskrivning
Färgelanda kommun betalar varje år ut barn- och elevpeng till fristående
skolenheter och barnomsorgsformer, som grundar sig på kommunens budget
för aktuellt år.
Inför beslut om barn- och elevpeng 2020 har beräkningsmodellen arbetats
om. Kommunen har genomfört dialog kring modellen med de fristående
enheterna.
Besvärshänvisning
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda, och ska ha
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Behörighetshandling ska
bifogas.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning

Lars Bäcker
Ekonom

238

Tjänsteskrivelse
2020-05-14

Ekonomienheten
Ekonom
Lars Bäcker
0528-567144
lars.backer@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/89

139

Utbildningsnämnden

Barn- och elevpeng 2020 till fristående enhet baserat på budget 2020;
Fridaskolorna AB
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att för huvudmannen Fridaskolorna AB,
Vänersborg, fastslå nedanstående budgetbaserade barn- och elevpeng att
gälla tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2020.
Barn- och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva
föräldraavgift)

Fsk 4-5

Allm
fsk

Kommunala enheter
Ped
Ped
oms 1- oms 65 år
13 år
Frt
F-klass

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

157 482 118 154 57 644 104 463 30 964

40 616

60 048

Ersättning/termin

78 741

59 077

28 822

52 232

15 482

20 308

Ersättning/månad

13 124

9 846

4 804

8 705

2 580

Allm
fsk

Ped
oms 15 år

Fsk 4-5

Åk 1-6

Grundsär

Träningsskola

91 210

Åk 7-9
122
826

225 800

324 213

30 024

45 605

61 413

112 900

162 107

3 385

5 004

7 601

10 236

18 817

27 018

Fristående enheter
Ped
oms 613 år
Frt

F-klass

Åk 1-6

Grundsär

Träningsskola

246 528

353 975

Kr

Fsk 1-3

Ersättning/år

171 833 128 895 62 935 104 463 30 964

44 318

65 454

99 477

Åk 7-9
133
996

Ersättning/termin

85 917

64 448

31 468

52 232

15 482

22 159

32 727

49 739

66 998

123 264

176 988

Ersättning/månad

14 319

10 741

5 245

8 705

2 580

3 693

5 455

8 290

11 166

20 544

29 498

Beloppen grundar sig på budget för 2020.
Pengarna anvisas ur sektor Barn och utbildnings ekonomiska ram i 2020 års
budget.

Tjänsteskrivelse
2020-05-14

Diarienr
UN 2020/89

Beslutet kan överklagas.
Ärendebeskrivning
Färgelanda kommun betalar varje år ut barn- och elevpeng till fristående
skolenheter och barnomsorgsformer, som grundar sig på kommunens budget
för aktuellt år.
Inför beslut om barn- och elevpeng 2020 har beräkningsmodellen arbetats
om. Kommunen har genomfört dialog kring modellen med de fristående
enheterna.
Besvärshänvisning
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda, och ska ha
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Behörighetshandling ska
bifogas.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning

Lars Bäcker
Ekonom

240

Tjänsteskrivelse
2020-04-18

Utbildningskontor
Chef Barn Och Utbildning
Anna Gunnervik
0528-56 7201
anna.gunnervik@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/37

Utbildningsnämnden

Tillsyn av huvudmannen Anette von Brömsen enskild firma
(huvudman) och enskild pedagogisk omsorg Barnens Lek & Lär,
begärd komplettering
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att avsluta tillsynen av Anette von Brömsen
enskild firma (huvudman) och enskild pedagogisk omsorg Barnens Lek &
Lär, då inkomna kompletteringar redovisar åtgärder för tidigare påtalade
brister.
Ärendebeskrivning
Kommunen har tillsyn över sådan utbildningsverksamhet som den har
beviljat godkännande för såsom enskild pedagogisk omsorg som är
lokaliserad till kommunen.
Utbildningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 3 februari, § 3,
genomförd tillsyn av Anette von Brömsen enskild firma och enskild
pedagogisk omsorg Barnens Lek & Lär. I tre granskningsområden hade
tillsynen noterat brister; Övergripande krav på verksamheten, Personal och
Rutiner för klagomål. Nämnden förelägger med stöd av 26 kap 10 §
Skollagen (2010:800) huvudmannen att senast 15 juni 2020 vidta åtgärder
för att avhjälpa påtalade brister inom de tre områdena och senast samma dag
inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder.
Huvudmannen inkommer 31 mars med skriftliga redovisningar avseende:
 Klagomål
 Kompetensutveckling
 Kränkande behandling.
Förvaltningen har granskat inkomna redovisningar och finner att de påtalade
bristerna är åtgärdade. Ärendet kan med detta avslutas.

141

Tjänsteskrivelse
2020-04-18

Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 18 april 2020.
Inkomna redovisningar från huvudmannen avseende Klagomål,
Kompetensutveckling samt Kränkande behandling.
Utbildningsnämndens beslut 3 februari 2020 § 3.

Anna Gunnervik
Chef Barn Och Utbildning

Beslutet skickas till:
Huvudmannen
Barn- och utbildningschefen
Diariet

Diarienr
UN 2020/37

242

43

KLAGOMÅLSHANTERING

Vi ser synpunkter och klagomål som en hjälp att förbättra, utveckla och rätta till eventuella
brister och felaktigheter på vår verksamhet. På så vis ges föräldrarna en möjlighet att
påverka verksamheten.
Hur barn och föräldrar kan göra en klagomålsanmälan:
Det sker genom att vårdnadshavare och barnen ges möjlighet att lämna klagomål och
synpunkter. Det sker genom ett bra samarbete och förtroende till föräldrarna genom en
öppen och rak kommunikation. Vill man däremot vara anonym så går det också bra, vi har en
brevlåda som man då använder. Barnen kan lämna sina önskemål/synpunkter eller klagomål
vid samlingar eller vid andra tillfällen.
Hur vi tar emot, utreder och vidtar åtgärder:
Inkomna klagomål och synpunkterna utreder jag – huvudman inom det snaraste och vidtar
lämpliga åtgärder om det visar sig finnas brister i verksamheten. Vi återkopplar antingen
genom dialog eller via meddelande på dörren.
De skriftliga klagomålen sparas, likaså antecknas de muntliga klagomålen och sparas för
kommande kvalitetsarbete.
Skulle den klagande inte vara nöjd så ser vi till problemet igen om de ändå inte är nöjda så
lämnas klagomålet vidare till barn och utbildningschefen i Färgelanda kommun.
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KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER – BARNENS LEK & LÄR
4 kap. 7-8 §§skollagen beslut om det finns brister inom utbildningen ska nödvändiga åtgärder vidtas. 25 kap. 8 § skollagen

Det är värdefullt för oss att få reda på vad du tycker om verksamheten. Vi värdesätter både
positiva och negativa synpunkter. De kan lämnas skriftligt eller muntligt, du kan också välja
att lämna det anonymt i vår brevlåda utanför dörren. Muntliga synpunkter eller klagomål tar
vi helst emot via öppen dialog närhelst det passa er eller vid utvecklingssamtalen. Vi tar
emot, dokumenterar och följer upp klagomål och synpunkter som ni framför/lämnar. Inom
det närmsta ska vi ha utrett och eventuellt åtgärdat klagomålet och återkopplar då till er.
Ärendet avslutas om ni är nöjda, skulle ni inte bli nöjd så ser vi på det igen om ni ändå inte
skulle vara nöjd så lämnas klagomålet vidare till barn och utbildningschefen på Färgelanda
kommun.
Mvh Anette & Cathrine
Barnens Lek & Lär
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BLANKETT FÖR KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER (POSITIVA OCH NEGATIVA)
-BARNENS LEK & LÄR

Förnamn och Efternamn

Datum:

Klagomål
Tex.
Vad är du missnöjd med?
På vilket sätt har vi gjort fel?
När hände det ?

Synpunkt

Åtgärd (fylls i av huvudman)

Underskrift huvudman

Ev. berörds Underskrift

Datum

Åtgärd godkännes I JA
I
I

I
I
I

NEJ I
I
I

Åtgärd godkännes I JA
I
I

I
I
I

NEJ I
I
I

Avslutat Datum
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PERSONALENS KOMPETENSUTVECKLING

Vi ser till att försöka hitta kvällskurser och föreläsningar på det som inspirerar oss på så vis få ständigt
pågående och långsiktig kompetensutveckling.
Vi har medarbetarsamtal, pratar om karriärvägen, kompetenshantering. Vi planerar
kompetensförsörjning och styr målet efter målen i verksamheten.

Kartläggning av personalens kompetensutveckling
•
•
•
•
•
•

Att göra sin egen utvecklingsplan
Att ta fram sina mål, vad de är bra på, sina kunskaper och erfarenheter
Repeterande kurser, som HLR, brand, ergonomi, läroplanen
Kurser för kompetensutveckling
Självstudie från inköpt material
Föreläsningar/fortbildning

Analys:
•
•

Vi analyserar nuläget och ser på vart vi är på väg nu och gör mål efter det
Vilka kompetensutveckling ska vi prioritera just nu
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INSATSER FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING,
enligt diskrimineringsgrunderna; kön, etnisk, tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell
läggning

Kartläggning av risker för kränkningar och diskriminering
•
•
•
•
•

Regelbundet se över barnens trygghet och trivsel och deras uppfattning om kränkningar och
mobbning
Samtala med barnen om hur de har det med kamraterna och trivseln här
Ha samtal med föräldrarna om hur trivseln och tryggheten är i samband med våra
utvecklingssamtal
Gå runt hela tiden så vi ser och hör det barnen gör och säger
Dokumentera vid fall av kränkande behandling

Analyserar orsaken till riskerna
•
•
•
•
•

Efter kartläggningen så ser vi på mål för att förebygga kränkningar
De berörda får berätta vad som har hänt
De andra barnen får om de märkt något säga hur de har uppfattade det hela
Vi skaffar oss vår egna uppfattning om vad som har hänt, vi ser så anmälningen inte
innehåller felaktiga uppgifter
Vid behov undersöker vi varför det är/har blivit så

Planerar och genomföra åtgärder
•
•
•
•
•
•

När vi får in/upptäcker att någon blivit utsatt för kränkande behandling vidtar vi snabbt
åtgärder
Hålla ökad uppsikt på de platser eller tidpunkter som det har inträffat
Samtala med den som blivit utsatt och den som utsatte barnet för kränkning
Eventuellt samtala med vårdnadshavare
Se över ”gruppindelningar”
Om vi upptäckt risker för kränkande behandling sätter vi upp fler mål för det och bestämmer
åtgärder för att nå målen

Planen mot kränkande behandling
•
•
•
•

Att dokumentera så vi får en översikt inför förebyggande arbetet
Göra mål och åtgärder som vi sätter för att förebygga kränkning
Skriva hur årsplanen har genomförts, följer upp och utvärderar
Skriva vilka rutiner vi har för akuta situationer

Följer upp och utvärderar
•
•
•
•

Vi följer upp och utvärderar för att se att målen är uppnådda, annars genomförs nya
åtgärder.
Barnen är delaktiga i utvärderingen
Vi tar upp trivsel i samband med utvecklingssamtal och informerar föräldrarna om planen
Vi har extra mycket tillsyn över det utsatta barnets situation och över den som utför
kränkande behandling
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Rutiner för kränkande behandling
•

Hur barn och föräldrar kan rapportera kränkande behandling:

Genom att prata med oss och då sätter vi oss ner och pratar igenom situationen och skriver
en anmälan. De kan också lämna en anmälan direkt. Barnen kan berätta om det är något på
våra samlingar eller när som helst.
•

Hur vi tar emot, utreder, åtgärdar och dokumenterar kränkande behandlingar:

Vi tar emot anmälningar genom att föräldrarna lämnar anmälan/tar upp det med oss, vi
skriver också anmälan på det som vi själva skulle märka eller bli uppmärksamma på, genom
om barnen själva berättar något för oss. Vi ser till vår kartläggning och ser vad vi mer
kunnat/kan göra för att förhindra kränkningar, vad vi ska göra för åtgärden vi har samtal
med de berörda sedan ser vi till att sätta in åtgärden så det inte händer igen. Vi kommer att
följa upp det hela och hålla extra koll. Utredningen görs av mig – huvudmannen. Allt
dokumenteras och förvaras i barnens mappar.
Vid akuta situationer ser vi till att prata mycket om situationen och att barnen är involverade
och säger/berättar om varför det är som det är och hur man ska ändra på det och hur fel det
är, vi ser till att uppdatera våra mål ytterligare och att ha extra mycket tillsyn.

Kartläggning av barnens medverkan
Barnen involveras genom att vi i samlingar tar upp om diskriminering och kränkande
behandling. De blir frågade om det vet vad det är och vad det innebär samt vad de tycker om
det och hur de tycker att det ska vara. Vi frågar om någon av dem har känt sig kränkt eller
diskriminerad.
Tillsammans med barnen samtalar vi om hur de känner sig här, om de känner sig trygga och
nöjda med omgivningen här, med oss fröknar och med kamraterna eller om de känner sig
otrygga någon stans (inne/ute) så får de frågan om de tycker att något kunde bli bättre och
hur man skulle göra det, så går vi även runt och tittar så de kan säga om något inte känns
tryggt någonstans. Barnen ges även tillfällen att samtala om hur var och en bör vara mot
varandra.
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ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Främjande insatser
Vi har nästan alltid koll över vad alla barnen gör och säger till varandra, vi har gemensamma
trivselregler, samtal hur man är och ska vara mot varandra. Vi läser böcker med temat hur
man ska vara mot varandra och pratar sedan om det. Vi går vid de tillfällen som erbjuds till
bioteatern Kungaskogen och deras tema om hur man ska vara en bra vän och efteråt har vi
egen kasperteater om det temat. Vi ser till att barnen kan medverka i arbetet genom
trygghetsvandring, komma med förslag på åtgärder, de större barnen kan delta i uppföljning
och utvärdering.

VÅRA MÅL
Att alla barn ska känna sig trygga i vår miljö, inne och ute, med oss som arbetar här på
Barnens Lek & Lär och med sina kamrater.
Att alla barnen ska utveckla socialt samspel, de ska visa respekt och ansvar samt att vi ska
respektera deras rättigheter. Att barnen ska vara delaktiga och förstå att man inte ska
kränka eller diskriminera någon utan vara bra vänner med alla.
Ingen ska komma till oss och riskera att bli utsatt för diskriminering eller kränkande
behandling.
Vi ska se våra olikheter som en tillgång i vårt arbete.

RESULTAT AV UTVÄRDERING 2019/2020
Under detta läsår har vi gjort ”kartläggningen” sporadiskt, vi har inte följt de mallar som
följer denna plan, men har regelbundet samtalat och haft ”teman” med barnen om hur man
ska vara emot varandra. Under utvecklingssamtalen har vi alltid tagit upp frågan om trivsel
och trygghet. Det har aldrig framkommit något som tytt på vantrivsel eller otrygghet bland
barnen – utan tvärt om.
Vi ser alltid till att vara där barnen är så vi kan se och höra det mesta, någon gång har det
hänt att något barn inte fått vara med. Vid dessa tillfällen har vi pratat med de berörda och
sedan tagit upp på samlingarna om hur man ska vara emot varandra och hur man är en bra
kompis, alla får då vara med i diskussionerna och säga vad de tycker.
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ÅRSPLAN FÖR DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Kartläggningsmetoder:
.
.
.
.
Hur eleverna har involverats i kartläggningen:
.
.
.
.
Hur personalen har involverats i kartläggningen:
.
.
.
Resultat och analys:
.
.
.
.
.
Inomhus:
.
.
.
.
Utomhus:
.
.
.
.
.
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ANMÄLNINGSBLANKETT BARNENS LEK& LÄR
DATUM:

.

Anmälan om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier
Enligt 6 kap. skollagen (2010:800)/2 kap. 7§diskrimineringslagen 2018/567) är personalen som får kännedom om att ett barn anser sig
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till huvudman.

HÄNDELSEINFORMATION
Barnets namn

Personnummer

Enhet

Datum för händelsen

Datum då anmälan kom in

Namn på uppgiftslämnare

Kortfattad beskrivning av anmälan från
förälder

Kortfattad beskrivning av anmälan från
barnet

Kortfattad beskrivning av ärendet

Kortfattad beskrivning av eventuella
åtgärden som redan vidtagits

Hur ärendet har ”avslutas”

Datum

Namn på utredare

Målsmans underskrift

Huvudmans underskrift

I OK
I
I

I NEJ
I
I
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Sammanträdesprotokoll
2020-02-03

6(30) 54

Utbildningsnämnden
____________________________________________________________________

UN § 3
Dnr UN 2020/37
Beslut efter regelbunden tillsyn av huvudmannen Anette von Brömsen
Enskild firma (huvudman) och enskild pedagogisk omsorg Barnens Lek &
Lär
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar att för de nio områden som granskningen omfattar följer
huvudmannen de krav som styrdokumenten kräver i sex fall nämligen.
1. Utveckling och lärande
2. Barnkonsekvensanalyser
3. Särskilt stöd
4. Lokaler
5. Barngruppens sammansättning och storlek
6. Uppföljning och utvärdering
I tre granskningsområden ( Övergripande krav på verksamheten, Personal och
Rutiner för klagomål) har brister noterats
Utbildningsnämnden förelägger med stöd av 26 kap.10 § skollagen (2010:800)
huvudmannen att senast 2020-06-15 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister
inom dessa tre områden och senast samma dag inkomma med skriftlig
redovisning av åtgärder. (Föreläggandets innehåll framgår av Resultat av
regelbunden tillsyn av Anette von Brömsen Enskild firma (huvudman) och
enskild pedagogisk omsorg Barnens Lek & Lär, december 2019)
Ärendebeskrivning
En kommun har tillsyn över sådan utbildningsverksamhet som den har beviljat
godkännande för såsom enskild pedagogisk omsorg som är lokaliserad till kommunen. På
motsvarande sätt som en kommun har tillsyn över fristående enheter vars
huvudmän kommunen har godkänt, har Skolinspektionen tillsyn över fristående
skolor vars huvudmän Skolinspektionen har beviljat godkännande.
Det övergripande syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i de verksamheter som
granskas för att alla barn ska få en trygg och lärorik vistelse i verksamheten. De ska
även ha en framåtsyftande funktion som bidar till att regler följs i framtiden.
Av skollagen framgår att det i tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de fel
som upptäcks vid granskningen.

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-02-03

7(30) 55

Utbildningsnämnden
____________________________________________________________________
Forts UN § 3
Färgelanda kommun har anlitat Uddevalla kommuns tillsynsenhet för tillsynen.

Beslutsunderlag
Sektor barn och utbildnings Tjänsteskrivelse och rapport 2019-01-27
Barn och utbildningschefen informerar.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren
Barn och utbildningschefen

Justering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-05-06

Barn och Utbildning
Handläggare
Emily Johansson
0528-567203
emily.johansson@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020-6

Utbildningsnämnden

Rapportering av antalet kränkningsanmälningar per enhet
under Q1 2020
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning:
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla
Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal ett 2020 har 37 incidentrapporter lämnats in. Detta kan jämföras med kvartal ett 2019 då 19
incidentrapporter lämnades in.
Antalet incidenter per enhet och kvartal:
Q1: 1 januari – 31 mars

Enhet

Q1

Förskolan

1

Valbo F-6
Grundsärskolan 1-9

13
0

Valbo 7-9
Ödeborg

20
1

Högsäter

2

VuX

0

Summa

37
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Tjänsteskrivelse
2020-05-06

Diarienr
UN 2020-6

Antalet incidenter för Q1 2020 indelat i kategori:

Vidare
Vidare
till
till EHT
socialtjä
nst

Vidare
till polis

Fysisk
kränkning

Verbal kränkning
inkl. hot

Diskriminering
/trakasserier
Räknas ej in i
kränkningar

0

0

9

3

25

3

Skadeanmälan Stöld av Till arbete i
Hot
till
ägodelar trygghetsgrupp
skolsköterska
0
0
0
0

Fortfarande
under
bearbetning
3

Fördelningen av incidenterna ovan berättar att det varit 9 incidenter med
fysisk kränkning, 3 incidenter med verbal kränkning inkl. hot och
25 incidenter rörande diskriminering- och trakasserier.
Valboskolan 7-9 har under VT20 haft en situation där ett par grupper av
elever varit i konflikt med varandra. Stort arbete har lagts på
konflikthantering och att hantera situationen. Nu är läget åter normalt på
skolan. Detta har lett till ett ökat antal incidenter. I dessa fall har det rört sig
om verbal kränkning, fysisk kränkning och diskriminering samt
diskriminering via sociala medier. Ett antal elever återkommer i
incidentrapporterna från Valboskolan 7-9.

Anna Gunnervik
Utbildningschef

Emily Johansson
Handläggare
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Tjänsteskrivelse
2020-05-08

Utbildningskontor
Chef Barn och Utbildning
Anna Gunnervik
0528-56 7201
anna.gunnervik@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/77

Utbildningsnämnden

Utredning avseende hur en alternativ Fritidsgård skulle kunna
bedrivas inom Valboskolans lokaler
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschefen att
utreda hur en alternativ fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans
lokaler och i arbetet ta hänsyn till:
 lokaliteter och tillgång till dessa,
 personal och bemanning,
 verksamheten ur ett säkerhetsperspektiv samt
 kostnader för bedrivande av verksamhet.
Uppdraget ska redovisas till utbildningsnämnden i september 2020.
Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges beslut 15 april, § 36, beträffande besparingsförslag
för en ekonomi i balans, gick beslutet mot utbildningsnämndens beslut när
det gäller avveckling av musikskolan respektive öppna förskolan.
Kommunfullmäktige beslutar att avveckla fritidsgården. Utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa
hur en alternativ Fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans
lokaler.
Utredningen bör ta hänsyn till möjligheten att bedriva fritidsgårdsverksamhet i skolans lokaler, personella resurser och bemanning och då
även beakta detta ur ett säkerhetsperspektiv samt vilka ekonomiska
konsekvenser verksamheten innebär.
Då kommunfullmäktige vill ha uppdraget redovisat i oktober ska
redovisningen presenteras för utbildningsnämnden i september.
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Tjänsteskrivelse
2020-05-08

Diarienr
2020/77

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2020.
Kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 36.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-04-15

Kommunfullmäktige

KF § 36
Dnr KS 2020/29
Mål- och resursplan 2021-2023, besparingsförslag för en ekonomi i
balans inför 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avveckla fritidsgården. Utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa
hur en alternativ Fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans
lokaler.
Kommunfullmäktige beslutar att musikskolan inte avvecklas.
Utbildningsnämnden får i uppdrag att vidta andra åtgärder för att spara
1,7 miljoner kronor, räknat på helår 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala snöröjningen i Färgelanda
kommun inte ska upphöra från och med säsongen 2020/2021.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta andra åtgärder för att spara
1,2 miljoner kronor, räkna på helår 2021
Kommunfullmäktige beslutar att tillsvidare inte avveckla den öppna
förskolan. Socialnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i
oktober månad redovisa hur en fullvärdig Familjecentral skulle kunna
bedrivas från den 1 januari 2021.
Risk och konsekvensanalys kommer att göras på varje besparingsförslag

Yrkanden
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Protokollsanteckning
Ulla Börjesson (S) anmäler att Socialdemokraterna avstår från att delta i
dagens beslut med hänvisning till att de återkommer med eventuella
besparingar och intäktsökningar i sitt förslag till Mål och resursplan 20212023.
Inger Bäcker (V) anmäler att avstå från att delta i dagens beslut

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-04-15

Kommunfullmäktige

Kennet Carlsson (L) Skickar med en vädjan till de som ska arbeta med
frågan avseende familjecentralen, att det görs med en positiv anda för att få
en fullvärdig familjecentral.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 25 mars 2020 § 46, att som inriktning för att ha
en ekonomi i balans vid årets slut 2020 fördela besparingsåtgärder enligt
följande:
 Kommunstyrelsens egen verksamhet – besparing motsvarande sju
årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.
 Socialnämnden - besparing motsvarande sju och en halv årsarbetare
eller motsvarande belopp i kronor.
 Utbildningsnämnden - besparing motsvarande tio och en halv
årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.
Respektive nämnds beslutade åtgärder samt kommunstyrelsens åtgärder
utifrån ovanstående inriktning redovisas till kommunstyrelsen för
behandling vid sammanträde den 15 april 2020.
Kommunstyrelsen
Inom kommunstyrelsens verksamheter föreslås förändringar inom
organisationen motsvarande 1 850 000 kr. Förändringarna innebär bland
annat:
 en förändrad kanslienhet dit medborgarkontor och arkiv överförs för
bland annat en samordning av arbetsuppgifter och nyttjande av resurser.
Med denna förändring kommer det att bli aktuellt med byte av
arbetsställe för viss personal för att samla enhetens personal,
 neddragning av befattning inom biblioteks- och kulturverksamheten
vilket bland annat kommer att innebära minskad barn- och
ungdomskulturverksamhet till skolan samt minskade öppettider i
biblioteket,
 neddragning inom Arbetsmarknads- och integrationsenheten
innebärande minskade möjligheter att bistå med praktikplatser,
arbetsträning m m för att få personer i arbete
 avslutande av Bemanningsenheten där arbetsuppgifterna övergår till
respektive sektorer/avdelning. Bemanningsenheten är idag
organisatoriskt placerad i kommunstyrelsens verksamheter men
budgetmedel för befattningarna kvarstår sedan tidigare under respektive
nämnds verksamhet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-04-15

Kommunfullmäktige

Utöver detta föreslår förvaltningen att den kommunala snöröjningen upphör
från och med kommande årsskifte 2020/2021, motsvarande en kostnad på
cirka 1 152 000 kr.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 22 maj 2020, § 99, där
kommunfullmäktige (KF) bland annat föreslogs besluta att den kommunala
snöröjningen i Färgelanda kommun ska upphöra fr o m säsongen
2020/2021.
När KF behandlade ärendet 11 september 2020,§ 89, beslutades istället att
återremittera ärendet och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
konsekvensbeskrivning för förslaget kring upphörande av snöröjning i
Färgelanda kommun och samtidigt presentera en konsekvensanalys för vad
ett förändrat huvudmannaskap för vägar, inom detaljplanerade områden,
skulle innebära.
På grund av de personalförändringar som skett inom ansvarig enhet har inte
uppdraget kunnat genomföras. Men ett förändrat huvudmannaskap skulle
innebära kostnader för kommunen för bland annat nya lantmäteriförrättningar och skapande av en enhet med ansvar för gator och vägar,
vilket inte är försvarbart med hänsyn till kommunens ekonomiska situation
i dagsläget.
Socialnämnden
Socialnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 8 april 2020, § 14,
och beslutar föreslå kommunfullmäktige att avveckla fritidsgården vilket
innebär minskade kostnader med 1 024 000 kr.
Socialnämnden beslutar för egen del att anta förslag gällande
kapacitetsökning äldreomsorg med införande snarast möjligt, att sänka
nyckeltalen på särskilda boenden med 0,02 innebärande minskade kostnader
med 1 000 000 kr, avveckla familjecentralen innebärande minskade
kostnader med 700 000 kr samt minska nattpatrullen vilket ger minskade
kostnader med 1 500 000 kr.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 1 april
2020, § 36, och 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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-04-15

Kommunfullmäktige

följande prioriteringar och fattar beslut/föreslår beslut om verksamhetsförändringar enligt nedanstående:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avveckla musikskolan vilket
innebär minskade kostnader med cirka 1 700 000 kr samt att avveckla den
öppna förskolan innebärande minskade kostnader med cirka 500 000 kr.
Utbildningsnämnden beslutar för egen del, 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.
Nämnden beslutar även att genomföra neddragning av tjänster inom
studiehandledning motsvarande 500 000 kr och personalminskningar inom
sektorn motsvarande 3 000 000 kr.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till en effektivisering av kost- och
städverksamheten inom sektor Barn och Utbildnings verksamheter och
noterar till protokollet att förvaltningen genomfört besparingar i form av
halvering av anslaget till läromedel och förbrukningsmaterial samt
uppsägning av moduler vid Valboskolan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 25 mars § 46.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 april 2020.
Besparingsförslag för en ekonomi i balans 2021-01-01 nämndsvis, daterad
10 mars 2020.
Socialnämndens beslut 8 april § 14.
Utbildningsnämndens beslut 1 april § 36 med beslutsunderlag i form av
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20.
Kommunstyrelsens beslut 15 april 2020 § 75

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Tillförordnad kommunchef
Ekonomichef
Ansvarig ekonom
Diariet

Justering
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Tjänsteskrivelse
2020-04-19

Utbildningskontor
Chef Barn Och Utbildning
Anna Gunnervik
0528-56 7201
anna.gunnervik@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/2

Utbildningsnämnden

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, delegering av
rätt att lämna yttrande till myndigheten
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att till sektorchef barn och utbildning delegera
rätten att lämna och underteckna yttrande respektive redovisning i ärenden
rörande anmälningar mot nämndens verksamheter. Beslutet gäller inte
yttranden i frågor som av nämnden anses vara av principiell karaktär.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden antog 4 januari 2019 § 4 delegationsordning för sitt
verksamhetsområde.
Skolinspektionen översänder när så är aktuellt ärenden till
Utbildningsnämnden för yttranden. Detta rör sig oftast om anmälan som
vårdnadshavare gör gentemot kommunen för hur ungdomen/eleven ser sig
behandlad och eller utbildningsinsatser. Vid sådana yttranden har/ska
nämnden lämna yttrande och eventuella efterfrågade dokument/
redovisningar. Oftast är svarstiden cirka en månad.
Utbildningsnämnden sammanträder oftast en gång per månad och ska svaret
passera nämnden och det kommer vid ”fel” tidpunkt i månaden så får
antingen dispens efterfrågas för att komma in senare med handlingarna eller
ett ordförandebeslut fattas, förutsatt att ärendet inte är av principiell karaktär
då ordföranden inte får fatta ordförandebeslut.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden delegerar rätten att lämna
och skriva under yttranden respektive redovisning i ärenden som rör
anmälningar mot nämndens verksamhet, till sektorchef barn och
utbildnings. Detta förutsätter att anmälan inte rör något av principiell
karaktär då nämnden fortfarande har ansvaret att lämna begärda uppgifter.
Rätten att lämna och underteckna yttranden respektive redovisning gäller
även förfrågningar från Skolverket.
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Tjänsteskrivelse
2020-04-19

Diarienr
UN 2020/2

I ärenden där utbildningsnämnden har fattat beslutet, till exempel, vid
överklagande av beslut, är det nämnden som lämnar yttrande.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 19 april 2020.

Anna Gunnervik
Sektorchef Barn och utbildning

Beslutet skickas till:
Barn och utbildningschefen
Diariet
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Tjänsteskrivelse
2020-05-11

Utbildningskontor
Chef Barn och Utbildning
Anna Gunnervik
0528-56 7201
anna.gunnervik@fargelanda.se

Diarienr
UN 2020/41

Utbildningsnämnden

Översyn av ledningsorganisationen inom sektor Barn och utbildning,
ändring av tidigare beslut
Beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutar att upphäva sitt beslut från 1 april 2020, § 37,
i den del som rör omfördelning av ansvar, uppdrag etc.
Utbildningsnämnden beslutar i och med detta att godkänna redovisningen av
uppdraget att se över ledningsorganisationen.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden gav 3 februari 2020, § 8, förvaltningschefen i uppdrag
att göra en översyn av sektorns ledningsorganisation i syfte att undersöka
möjligheten till en effektivisering och kostnadsbesparing. Uppdraget
redovisades den 1 april 2020, § 37, och nämnden 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
verksamhetsutvecklare på cirka 70% inom ramen för den nuvarande
ledningsorganisationen”.
Efter nämndens beslut har det uppmärksammats att förändringen inte är
samverkad på korrekt sätt med arbetstagarorganisationerna innan beslutet.
Kommunstyrelsen har också delegerat rätten att besluta om sektorns
organisation till kommunchefen med rätt att vidaredelegera, vilket har skett
till ansvarig sektorchef.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden upphäver sitt beslut från
1 april, § 37, i den del som rör ledningsorganisationen och endast godkänner
redovisningen av uppdraget att se över ledningsorganisationen.
Beslut om återbesätta vakant tjänst verksamhetsutvecklare har nämnden
fattat beslut om den 3 februari 2020, § 7.
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Tjänsteskrivelse
2020-05-11

Diarienr
UN 2020/41

Samverkan med arbetstagarparterna kring ledningsorganisationen kommer
att ske inom kort.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2020.
Utbildningsnämndens beslut 1 april 2020 § 37.
Utbildningsnämndens beslut 3 februari 2020 § 8.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning
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Sammanträdesprotokoll
2020-04-01

12(27)68

Utbildningsnämnden
____________________________________________________________________

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 verksamhetsutvecklare på cirka 70 % inom ramen för den nuvarande ledningsorganisationen.
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).

Justering
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Sammanträdesprotokoll
2020-04-01

13(27)69

Utbildningsnämnden
____________________________________________________________________
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

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-02-03

14(30)70

Utbildningsnämnden
____________________________________________________________________

UN § 8
Dnr UN 2020/41
Översyn av sektor Barn och utbildnings ledningsorganisation
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att göra en översyn av
sektorns ledningsorganisation i syfte undersöka möjligheten till effektivisering och
kostnadsbesparing.
Ärendebeskrivning
Under behandlingen av ärendet Återbesättning av tjänst som verksamhetsutvecklare i sektor
barn och utbildning (se föregående paragraf) väcks ärendet om att effektivisera sektorns
ledningsorganisation.

Skickas till
Kommunchefen
Barn och utbildningschefen
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Utbildningsnämnd
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Alla
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Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnd

Dnr UN 2020/11

Barbro Isaksson

Sammanträdesdatum: 2020-05-20
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2020.227

Ordförandebeslut avseende Svar på Anmälan till
Skolinspektionen, dnr 2020:2469

Sandra Hallberg §

2020-04-20

Skolinspektionen

Sandra Hallberg

UN 2020/55

Anmälan avseende Höjdenskolan i Färgelanda
kommun.
Anna Gunnervik

2020.249

Samverkansavtal för praktiksamordning i Fyrbodal
från 20200120 tv, Fyrbodals Kommunalförbund

Anna Gunnervik §

2020-04-02

Fyrbodals Kommunalförbund

Anna Gunnervik

UN 2020/74

Samverkansavtal för praktiksamordning i Fyrbodal
från 20200120 tv, Fyrbodals Kommunalförbund
Anna Gunnervik

2020.250

Personuppgiftbiträdesavtal avseende
praktikplatsen.se med Fyrbodals kommunalförbund

2020-04-23

Fyrbodals Kommunalförbund

UN 2020/74

Samverkansavtal för praktiksamordning i Fyrbodal
från 20200120 tv, Fyrbodals Kommunalförbund

§

Henrik Röste
2020.270

Beslut att tillstyrka att elev placeras i
Anna Gunnervik §
förskola/fritidshem i Uddevalla kommun på grund av
förälders önskemål från 20200301

2020-05-08

Uddevalla Kommun, Förskolekontoret

UN 2020/42

Information om förskoleplacering samt förfrågan vid
särskilda skäl

Anna Gunnervik

Anna Gunnervik
2020.271

Beslut att tillstyrka elev placering i förskola i
Anna Gunnervik §
Uddevalla kommun på grund av förälders önskemål
från 20200501

2020-05-08

Uddevalla kommun

UN 2020/67

Information om förskoleplacering/fritidsplats samt
förfrågan vid särskilda skäl

Anna Gunnervik

Anna Gunnervik
2020.272

Beslut att tillstyrka elev att fullgöra skolgång i
Uddevalla kommun läsåret 2020/2021

Anna Gunnervik §

2020-04-29

***Sekretess***

Anna Gunnervik
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
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Ansvarig
UN 2020/49

Framställan om tillstånd att fullgöra skolgång i
Uddevalla kommun
Anna Gunnervik

2020.273

Beslut att tillstyrka elev förskola i Uddevalla kommun Anna Gunnervik §
från 20200803 enligt förälders önskemål

2020-04-20

Uddevalla kommun

UN 2020/78

Information om förskoleplacering/fritidshemsplats
samt förfrågan vid särskilda skäl

Anna Gunnervik

Anna Gunnervik
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Meddelanden UN
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2020-05-20
Utskriven av:

Utskriftsdatum: 2020-05-13
Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Riktning:

Alla

Datum:

2020-03-01 - 2020-05-13

Notering:

Meddelande UN 20200520

Id

I/U/K Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Ärendenummer

Ärendemening

2020.183

Ansvarig
Avdelning

KS 20200415 § 74 MRP 2021 2023,
Besparingsförslag för en ekonomi i balans
inför 2021, uppdrag till utbildningsnämnden

Anna Gunnervik

2020-04-16

Kommunstyrelsen

Utbildningskontor

UN 2020/29

Mål- och resursplan/Budget 2021-2023

2020.185

I

Dnr UN 2020/12

Barbro Isaksson

I

KS 20200415 § 75 Ändrade
sammanträdesdagar för KS och KSAU i maj
2020

Marianne Martinsson

Kommunstyrelsen

Utbildningskontor

Beslut KS 2020-03-25
Intern kontrollplan 2020 för Bygg- och
trafiknämnden, Socialnämnden respektive
Utbildningsnämnden samt tillägg i
kommunstyrelsens interna kontrollplan 2020,
gemensamma punkter

Anna Gunnervik

2020-03-26

Kommunstyrelsen

Utbildningskontor

UN 2020/35

Plan för intern kontroll för utbildningsnämnden
2020

2020-04-16
2020.195

2020.204

I

Beslut KS 2020-03-25
En gemensam vuxenutbildning i Dalsland,
svar avseende deltagande i förstudie

Mona Jonsson

2020-03-26

Kommunstyrelsen

Utbildningskontor

UN 2019/146

En gemensam vuxenutbildning i Dalsland

2020.210

U

Kommunstyrelsen 20200325 § 49. Beslut att
tacka nej till Västtrafiks erbjudande och
upphandla i egen regi

Emily Johansson

2020-03-26

Kommunstyrelsen

Utbildningskontor

UN 2020/43

Upphandling av skolskjutstrafik -remiss från
kommunstyrelsens arbetsutskott

2020.253

I

I

Beslut KF 2020-04-15 § 29
Framtidens vårdinformationssystem (FVM),
kompletterande information avseende Option
3

Anna Gunnervik

2020-04-27

Kommunfullmäktie

Utbildningskontor

UN 2020/62

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
yttrande avseende avrop för option från
leverantören Cerner Sverige AB och
samverkansavtal med Västra
Götalandsregionen
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Id

I/U/K Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Ärendenummer

Ärendemening

2020.254

Anna Gunnervik

2020-04-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utbildningskontor

UN 2020/62

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
yttrande avseende avrop för option från
leverantören Cerner Sverige AB och
samverkansavtal med Västra
Götalandsregionen
Beslut KF 2020-04-15 § 36
Beslut om sparåtgärder, ev. upphörande av
verksamhet. (underlag skickas ut senare)

Anna Gunnervik

2020-04-27

Kommunfullmäktige

Utbildningskontor

UN 2020/29

Mål- och resursplan/Budget 2021-2023

2020.256

I

Beslut KF 2020-04-15 § 28
Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning
samt reglementet för respektive
kommunstyrelsen, bygg- och trafiknämnden,
socialnämnden och utbildningsnämnden
avseende deltagande på distans vid
sammanträde

Anna Gunnervik

2020-04-27

Kommunfullmäktige

Utbildningskontor

UN 2020/75

Ändring i reglementet för utbildningsnämnden
avseende deltagande på distans vid
sammanträde

2020.260

I

I

2020-05-08
2020.269

I

2020-05-08

Vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i
årskurs 5 ärendenummer 04673-2019

Anna Gunnervik

Folkhälsomyndigheten

Utbildningskontor

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att Anna Gunnervik
lämna anmälan till Färgelanda kommuns
klagomålshantering dnr 2020:3528
Skolinspektionen

Utbildningskontor

Incidentrapport Anmälan om
diskriminering/kränkande behandling
20200220, Höjdens förskola

Anna Gunnervik

2020-05-08

Christina Nilsson, förskolechef

Utbildningskontor

UN 2020/6

Incidentrapporter skolan 2020

2020.277

2020.278

I

Incidentrapport Anmälan om
diskriminering/kränkande behandling
20200318; Höjdenskolan

Anna Gunnervik

2020-05-08

Pär Allvin, rektor

Utbildningskontor

UN 2020/6

Incidentrapporter skolan 2020

2020.280

I

Incidentrapport Anmälan om
diskriminering/kränkande behandling
20200324; Höjdenskolan

Anna Gunnervik

2020-05-08

Pär Allvin, rektor

Utbildningskontor

UN 2020/6

Incidentrapporter skolan 2020

2020.281

I

I

74

Avdelning

Beslut KSAU 2020-04-29 § 73
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM),
delbeslut avseende option 1 och 2

2020.255

I

Ansvarig

Incidentrapport Anmälan om
diskriminering/kränkande behandling
20200324, Höjdenskolan

Anna Gunnervik
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Id

I/U/K Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Ärendenummer

Ärendemening

2020-05-08

Pär Allvin, rektor

UN 2020/6

Incidentrapporter skolan 2020

2020.282

Utbildningskontor
Anna Gunnervik

2020-05-08

Pär Allvin, rektor

Utbildningskontor

UN 2020/6

Incidentrapporter skolan 2020
Incidentrapport Anmälan om
diskriminering/kränkande behandling
20200318, Höjdenskolan

Anna Gunnervik

2020-05-08

Pär Allvin, rektor

Utbildningskontor

UN 2020/6

Incidentrapporter skolan 2020

2020.284

I

Incidentrapport Anmälan om
diskriminering/kränkande behandling
20200120, Bruksskolan

Anna Gunnervik

2020-05-08

Fredrik Höggärde, rektor

Utbildningskontor

UN 2020/6

Incidentrapporter skolan 2020

2020.285

I

I

75

Avdelning

Incidentrapport Anmälan om
diskriminering/kränkande behandling
2020032,4 Höjdenskolan

2020.283

I

Ansvarig

Incidentrapport Anmälan om
diskriminering/kränkande behandling
202000331, Valboskolan 79

Anna Gunnervik

2020-05-08

Wiveca Forsberg-Doyle, rektor

Utbildningskontor

UN 2020/6

Incidentrapporter skolan 2020
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