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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-17

Utbildningsnämnden

Beslutande
Sandra Hallberg (C) Ordf.
Marianne Olsson (C)
Hans Göran Palmqvist (M)
Birger Byström (L)
Tommy Larsson (S) Vice ordf.
Rune Månsson (S) i stället för Peter Höög (S)
Hans Johansson (SD)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Elisabeth Örn (C)
Fredrik Gustafsson (C)
Bengt Svedberg (M)
Astrid Berggren (L)
Övriga närvarande
Anna Gunnervik, utbildningschef
Marianne Martinsson, nämndsekreterare
Övriga deltagare anges i respektive paragraf

Justering

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
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Justering

Välkommen till vår nya
kommunchef - kommunchefen
presenterar sig och informerar
Redovisning av skolans
systematiska arbete - förskolan
Delårsrapport 2020 07 31
Utbildningsnämndens redovisning
till kommunstyrelsen för att nå
ekonomisk balans 2020
Verksamhetsförändring stängning av öppna förskolan
Utbildningsnämndens besök i
verksamheterna
Yttrande till förvaltningsrätten
över överklagade beslut om
elevpeng - Järbo friskola, Järbo
ideella föreningen Järbo.com
10010-19, 10000-19 och 8786-19
Förvaltningens information
Incidentrapporter skolan 2020
Delegationsanmälan
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2020/29
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Utdragsbestyrkande
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UN § 71
Välkommen till vår nya kommunchef - kommunchefen presenterar sig
och informerar
Kommunens nya kommunchef hälsas välkommen.
Katrin Siverby presenterar sig själv och sitt uppdrag i kommunen.

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 72
Dnr 2020/141
Redovisning av skolans systematiska kvalitetsarbete - förskolan
Utbildningsnämnd beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna
Ärendebeskrivning
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbetet är att synliggöra kvalitet och
likvärdighet, vad förskolan gör, varför och vad det leder till. Genom att
planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi
skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.
Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där
framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under
medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas
vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges
möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för arbetet. Även i
läroplanerna finns krav på kvalitetsarbete.
Idag redovisar en av föreskolrektorerna det systematiska kvalitetsarbetet i
förskolorna. Vid kommande sammanträden i nämnden kommer
motsvarande redovisningar för övriga verksamheter att presenteras.
Rektorerna för förskolorna informerar.

Justering

Utdragsbestyrkande

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-17
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UN § 73
Dnr 2020/5
Delårsrapport per 2020 07 31
Utbildningsnämnd beslut
Utbildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2020-01-01 -2020-07-31 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med
ytterligare åtgärder för att nå ett 0-resultat i förhållande till budget 2020.
Nämnden godkänner att öppethållandet vid öppna förskolan minskas under
hösten 2020 i avvaktan på kommunfullmäktiges ställningstagande till
nämndens förslag att stänga den tills vidare.
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna och uppdrar
till utbildningsnämnden att fortsätta arbetet med att effektivisera
verksamheten i syfte att nå ett 0-resultat 2020.
Ärendebeskrivning
Nämnderna har att upprätta en delårsrapport – uppföljning av mål och
resursplanen - avseende sitt ansvarsområde. Nämndernas delårsrapporter
sammanställs sedan till en rapport för hela kommunen som överlämnas till
kommunfullmäktige.
Utbildningsnämndens resultat för perioden uppgår till ca – 9 100 tkr jämfört
med budget och prognosen för helårsutfallet uppgår till ca - 11000 tkr.
Trots åtgärder prognosticerar nämnden ett betydande underskott för 2020.
Tre delar i delårsrapporten sticker ut
- Statsbidragen - Lägre intäkter än budgeterat
- ”Köpt verksamhet” - ersättning till andra huvudmän, friskolor och
gymnasieskolor) kostar mer än budgeterat
- Grundskolan – högre personalkostnader och ökat elevantal än
budgeterat
Nämnden och förvaltningen har arbetat aktivt för att effektivisera
verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att nå ett 0-resultat 2020 och
förbättra förutsättningarna för att hålla budgeten kommande år.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Personalminskningar och lokalförändringar har genomförts vilket beräknas
ge ca 5000 tkr i lägre kostnader 2020 och drygt 8600 tkr på helåret (2021)
-

- Nämndens metoder för ekonomiarbetet, budget och uppföljning är föremål
för översyn med syftet att förändrar systemet för resursfördelning och
möjliggöra för både nämnden och förvaltningen (respektive rektor) att
enklare och bättre följa den ekonomiska utvecklingen.
- Det har konstaterats att anslaget för ”köpt verksamhet” är för lågt
budgeterat.
Elevresultaten från läsåret 2019/20 – en förbättring jämfört med året innan

Barn och utbildningschefen och sektorns ekonom informerar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-04
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn och utbildningschefen

Justering

Utdragsbestyrkande

8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-17

Utbildningsnämnd

UN § 74
Dnr 2020/5
Utbildningsnämndens redovisning till kommunstyrelsen för att nå
ekonomisk balans 2020
Utbildningsnämnd beslut
Utbildningsnämnden lämnar följande redovisning till kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden prognosticerar -11 000 tkr i helårsresultat 2020 och
gör idag bedömningen att det saknas förutsättningar att kunna fatta sådana
beslut att det är möjligt att i år nå ett 0-resultat.
”Nämnden och förvaltningen har arbetat aktivt för att effektivisera
verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att nå ett 0-resultat 2020 och
förbättra förutsättningarna för att hålla budgeten kommande år.
- Personalminskningar och lokalförändringar har genomförts vilket beräknas

ge ca 5000 tkr i lägre kostnader 2020 och drygt 8600 tkr på helåret (2021)
- Nämndens metoder för ekonomiarbetet, budget och uppföljning är föremål
för översyn med syftet att förändrar systemet för resursfördelning och
möjliggöra för både nämnden och förvaltningen (respektive rektor) att
enklare och bättre följa den ekonomiska utvecklingen.
- Det har konstaterats att anslaget för ”köpt verksamhet” är för lågt
budgeterat.” (Saxat ur beslutet om delårsrapporten)
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att som en del i
ansträngningen att nå en budget i balans och ett 0-resultat 2021 arbeta
vidare med ett nytt resursfördelningssystem, ”elevpeng” med en bättre
likvärdighet” till de kommunala enheterna.
Beräknad kostnadsminskning: Nivån bestäms utifrån de resurser som
återstår efter det att kostnaderna för ”köpt verksamhet” och andra fasta
opåverkbara kostnader avräknats.
Redovisning av arbetet med att ta fram ett nytt resursfördelningssystem ska
ske till nämnden under november 2020.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2020-06-04 § 87, i samband med behandlingen av
den ekonomiska kvartalsrapporten med prognos för helåret, Q1, beslutat
”uppdra åt respektive nämnd samt kommunstyrelsens egna verksamheter att
arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid utgången av 2020.
Åtgärderna ska redovisas för kommunstyrelsen senast 18 september 2020.”
Nämnden har 2020-06-24, § 63 gett barn och utbildningschefen i uppdrag
att till nämndens sammanträde i september upprätta tre alternativ till
effektiviseringar – en kostnadsminskning på 3,8 mkr-, med förbehållet att
ingen av nuvarande verksamhet eller enhet avvecklas.
Nedan redovisas tre alternativ utan inbördes klassning.
Oavsett alternativ ser vi risk för
 försämrade kunskapsresultat,
 personalflykt och sjukskrivningar,
 anmälningar till skolinspektionen,
 utdömda viten,
 svårigheter att rekrytera behörig personal,
 svårighet att leva upp till målen i kommunens mål och resursplan,
 att föräldrar väljer bort kommunens verksamheter vilket leder till
högre kostnader för köpt verksamhet.
Redovisade kostnadsminskningar avser helår.

Alternativ A
1 Minskat öppethållande i förskolan
En förskola i kommunen håller öppet kl 06:00 – 19.00. Övriga mellan 07:00
– 17:30. Barnskötare svarar för öppning och stängning.
Konsekvenser:
Det fria valet till förskolan försvinner för att vårdnadshavare måste välja
förskola utifrån öppettider.
Beräknad kostnadsminskning: ca 500 tkr
2. Öppna förskolan stängs tills vidare
Vi har 15 timmars allmän förskola vilket gör att öppna förskolan utnyttjas i
liten grad. Andra verksamheter erbjuds inom kommunens geografiska
område som kan ersätta behovet. Från 1 januari finns ingen familjecentral
att samverka med, vilket är en förutsättning för att öppna förskolans
grundidé ska kunna genomföras.
Konsekvenser:

Justering

Utdragsbestyrkande
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-

En helt neutral träffpunkt för framför allt småbarnsföräldrar och
småbarn försvinner
- Möjligheterna för professionen att i ett riktigt tidigt skede
uppmärksamma och stödja i föräldraskap minskar.
Beräknad kostnadsminskning:
Ca 600 tkr
3. Sommarförskola/sommarfritids koncentreras till en plats
En avdelning håller öppet för alla åldrar.
Beräknad kostnadsminskning:
Ca 150 tkr (3 personal i en månad)
4. Grundskolans elevassistenter
Samtliga elevassistenter tas bort.
Konsekvenser: Kostnaderna ökar i längden då eleverna mår dåligt. Ökad
social oro. Andel kränkningsanmälningar och skolinspektionsanmälningar
ökar. Vi behöver köpa platser från specialskolor. Arbetsmiljö för elever och
personal försämras. Svårt att följa skollagen vad gäller rätt till särskilt stöd.
Beräknad kostnadsminskning:
Ca 5 000 kr om samtliga heltidstjänster tas bort
Ca 2 000 tkr om antalet minskas till 8.
5 Slöjdundervisningen förändras
Slöjdgrupperna maximeras. Ingen fördelning mellan trä- och metall och
textilslöjd,
Beräknad kostnadsminskning
650 000 kronor.
Total kostnadsminskning i alternativ A: 3 900 tkr (Om antalet
elevassistenter minskas med fler än 4 heltidstjänster kan
kostnadsminskningen göras större)

Alternativ B
1. Nytt resursfördelningssystem till förskolor och grundskolan
Ett nytt resursfördelningssystem - ”elevpeng” - till de kommunala enheterna
på en lägre totalnivå men med mer likvärdighet, införs.
Beräknad kostnadsminskning: Nivån bestäms utifrån de resurser som
återstår efter det att kostnaderna för ”köpt verksamhet” och andra fasta
opåverkbara kostnader avräknats.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Alternativ C
Minska personalkostnaderna med 5%
Total kostnadsminskning: minst 3 800 tkr .
Barn och utbildningschefen och sektorns ekonom informerar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 75
Dnr 2020/29
Verksamhetsförändring - stängning av öppna förskolan
Utbildningsnämnd förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fr o m 2021-01-01 och tills vidare inte
erbjuda öppen förskola.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2020-04-15, § 36 bland annat beslutat att
tillsvidare inte avveckla den öppna förskolan. (Utbildningsnämndens
verksamhet)
Utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar har försvagats ytterligare
sedan i april 2020.
Genom att stänga öppna förskolan minskar nämndens kostnad med ca
600 000 kronor på årsbasis.
Kostnaden för att driva den öppna förskolan i egen regi utan de
samordningsvinster som kunnat uppnås inom ramen för familjecentralen
beräknas till ca 1 200 000 (samma lokaler och personalstyrka)
Familjecentralen är en icke lagstadgad verksamhet där mödrahälsovård,
barnhälsovård, (Huvudman: Västra götalandsregionen) öppen förskola
(Huvudman: Utbildningsnämnden) och socialtjänstens förebyggande
verksamhet (Huvudman: Socialnämnden) samverkar i ett förebyggande
arbete och stöd för familjer/vårdnadshavare med barn i åldrarna 0-6 år.
Samarbetet är reglerat i ett avtal från 2014-04-28.
Socialnämnden har 2020-04-08 beslutat att avveckla familjecentralen och
har sagt upp samarbetsavtalet. För utbildningsnämndens del är frågan därför
huruvida kommunen ska erbjuda en traditionell öppen förskola helt i egen
regi.
Inom ramen för familjecentralens verksamhet har öppen förskola erbjudits 3
dagar i veckan, totalt 7,5 tim. Sektor barn och utbildning har bemannat den
öppna förskolan men övriga parter i samarbetet har också medverkat både i
den öppna förskolan och genom andra aktiviteter knutna till temat att vara
en öppen lättillgänglig förebyggande stödfunktion.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Alla barn har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka. I förskolan
erbjuds pedagogisk verksamhet inom den reguljära läroplansstyrda
förskoleverksamheten. Efterfrågan på den öppna förskoleverksamheten är
för närvarande låg. Från toppnoteringen i november 2019 (41 barn och
vårdnadshavare) till i genomsnitt 10 barn med vårdnadshavare under våren
2020. Det kan inte uteslutas att corona-pandemin påverkat intresset av att
besöka den öppna förskolan men tendensen bedöms ändå vara nedåtgående.
Konsekvenser om vi stänger öppna förskolan.
- En helt neutral träffpunkt för framför allt småbarnsföräldrar och
småbarn försvinner
- Möjligheterna för professionen att i ett riktigt tidigt skede
uppmärksamma och stödja i föräldraskap minskar.
Svenska kyrkan erbjuder från hösten 2020 Öppen förskola i Högsäter.
Rektor för öppna förskolan informerar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-08
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 76
Dnr 2020/135
Utbildningsnämndens besök i verksamheterna
Utbildningsnämnd beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som inriktningsbeslut för nämndens
sammanträden under 2021 bestämma att nämndssammanträden om möjligt
ska utlokaliseras och förläggas till de verksamheter som sorterar under
nämnden.
I anslutning till de verksamhetsförlagda sammanträdena önskar nämnden få
se sig om i lokalerna och att verksamhetsföreträdare berättar om vad som
pågår.
Maximalt 30 minuter avsätts för rundvandringen och den lokala
informationen. Under hösten 2020 görs inga verksamhetsbesök, bl a med
hänvisning till de rekommendationer som lämnats av Folkhälsomyndigheten
med anledningen av Corona-pandemin. Företrädare för de olika
verksamheterna bereds istället tillfälle att informera på sammanträden i den
ordinarie sammanträdeslokalen, Furåsen, med särskilt fokus på det
systematiska kvalitetsarbetet.
Uppdraget är härmed avslutat.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har 2020-05-20, § 42 (om årsredovisningen) beslutat
“att göra besök i verksamheterna och ta del av denna utifrån en framarbetad
modell och att uppdra åt barn- och utbildningschefen att ta fram förslag på
modell att använda vid besöken.”
Utbildningschefens förslag bygger på ambitionen att hitta former för
nämndsbesök i verksamheterna som ger nämndens förtroendevalda
 samma möjlighet till insyn i varje verksamhet
 möjlighet att träffa verksamhetsföreträdare på ”hemmaplan”
 visar respekt för elevers och lärares anspråk på lugn och ro i
arbetsmiljön och
 ger marginell påverkan på sammanträdes/arvodeskostnaden.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-31
Barn och utbildningschefen informerar.

Beslutet skickas till
Barn och utbildningschefen
Ny sekreterare

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 77
Dnr 2019/90
Yttrande till förvaltningsrätten över överklagade beslut om elevpeng Järbo friskola, Järbo ideella föreningen Järbo.com 10010-19, 10000-19
och 8786-19
Utbildningsnämnd beslut
Utbildningsnämnden anför följande:
Besluten om skolpeng fattas årligen utifrån de förutsättningar som gäller vid varje
tillfälle. Det finns inget sådant samband som Järbo.com anför i sin komplettering (8
juni 2020) mellan de överklagade besluten som avser
- Slutligt utfall av elevpengen baserat på bokslutet 2017
- Slutligt utfall av elevpengen baserat på bokslutet 2018
- Elevpengen baserad på budgeten för 2019.
och det senast fattade beslutet som avser skolpengen för 2020 beräknad på
budgeten för detta år.
Nämnden hänvisar till sina tidigare yttranden i ärendet och vidhåller att
överklagandena av de tre besluten om elevpeng ska lämnas utan bifall.

Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen Järbo.com som är huvudman för Järbo friskola har
överklagat tre av kommunens beslut om elevpeng till friskolan
- Slutligt utfall av elevpengen baserat på bokslutet 2017
- Slutligt utfall av elevpengen baserat på bokslutet 2018
– Elevpengen baserad på budgeten för 2019.
Järbo friskola (huvudmannen) har i överklagandena yrkat att
förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut i sin helhet och återförvisar
ärendet till kommunen för ny beräkning i överensstämmelse med gällande
rätt.
Kommunen har tidigare yttrat sig i ärendet.
Klaganden har kompletterat sina tidigare inlagor och anför nu följande: ” Nu
speglar skolpengen den faktiska kostnad kommunen har för skolpeng.
Färgelanda kommun har inte ökat sina faktiska kostnader för skolan 2020,
utan enbart den beräkningsgrund med vilken skolpengen beräknas. Vi
menar att Färgelanda kommun med bifogat beslut, som innebär kraftigt
ökad skolpeng för Järbo friskola, bevisar att kommun beräknat skolpengen
på felaktiga grunder för de år som ärendet avser och att det stödjer vår
överklagan.”

Justering

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningsrätten lämnar nämnden tillfälle att yttra sig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-18
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 78
Förvaltningens information
Utbildningsnämnd beslut
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Ärendebeskrivning





Justering

Barn och utbildningschefen informerar om bl a
Skolstarten – det har gått bra
Vi har ett antal svåra elevärenden
Planer och rutiner ses över och uppdateras.

Utdragsbestyrkande
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UN § 79
Dnr 2020/6
Incidentrapporter skolan 2020, kvartal 2
Utbildningsnämnd beslut
Incidentrapporten läggs till handlingarna
Ärendebeskrivning
Antalet incidenter per enhet och kvartal: Q2: 1 april – 30 juni
Enhet
• Förskolan 0
• Valbo F-6 7
• Grundsärskolan 1-9 0
• Valbo 7-9 6
• Ödeborg 2
• Högsäter 0
• VuX 0
Summa 15
Barn och utbildningschefen informerar.

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 80
Dnr 2020/11
Delegationsanmälan Utbildningsnämnden 2020
Utbildningsnämnd beslut
Utbildningsnämnden lägger föreliggande delegationsanmälan till
handlingarna

Justering

Utdragsbestyrkande
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UN § 81
Övriga ärenden
Nämnden riktar sitt tack till sekreteraren som inom kort avslutar sitt uppdrag
i Färgelanda kommun.

Justering

Utdragsbestyrkande

