
 
 
 

   

 
 

 
 
Beslutsinstans: Utbildningsnämnd  
 
Datum och tid:  Tisdag 10 november 2020 kl. 13:30-cirka 

15.30 
Plats:        Mötet genomförs digitalt via länk till Go To 

Meeting 
 
   

Upprop 
              Val av justerare 
              Justering ske_____________ 
               
 
1 Förändringar på föredragningslistan   
2 Förändrade öppettider i förskolan från 1 

januari 2021 
2020/164  

3 Kvartalsrapport Q3 2020, 
Utbildningsnämnden 

2020/5  

4 Begäran om utökning av ekonomisk ram 
2021, utbildningsnämnden 

2020/162  

5 Redovisning av elevantal och personal per 
skolenhet 

2020/149  

6 Resursfördelningsmodell Barn och 
utbildning, Färgelanda kommun 

2020/148  

7 Utbildningsnämndens detaljbudget 2021, 
information 

2020/29  

8 Rapportering av kränkningsanmälningar 
per enhet kvartal 3 2020 

2020/6  

9 Sammanträdestider 2021 för 
utbildningsnämnden 

2020/147  

10 Barn- och utbildningschefens information   
11 Meddelande 2020/12  
12 Delegationsanmälan 2020/11  
13 Övriga ärenden   

 
 
 
Sandra Hallberg 
Utbildningsnämndens ordförande 
 
   Barbro Isaksson 
   Sekreterare  
 

Kallelse                               
2020-11-04  



Tjänsteskrivelse 
2020-10-27 

Diarienr 
UN 2020/164 

1 

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

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Förändrade öppettider i förskolan från 1 januari 2021 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att minska tiderna för öppethållande i 
kommunens förskolor till kl 06.00-17.30. Beslutet gäller från 1 januari 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda kommuns förskolor har idag öppethållande mellan kl 06.00-
18.30. Avdelningarna har idag tre heltidstjänster vardera som ska täcka 
dagen dessa tider. Det innebär att personalen under stor del av dagen arbetar 
två personal på 15-22 barn.  
 
En kartläggning av barnens vistelsetider visar att behovet av omsorg från  
kl 06.00 på morgonen är stort men att endast ett fåtal familjer har behov 
efter kl 17.30.  
 
Att förändra tiden för stängning från kl 18.30 till 17.30 på samtliga 
förskolor i Färgelanda medför en besparing på 220 000 kr i minskade 
kostnader för personal.  
 
Konsekvenser av en förkortat öppettid:  
 
Verksamhet 
Ur ett föräldraperspektiv att vi inte har samma service då öppethållandet i 
förskolan minskar med en timma.  
 
Arbetsmiljö 
Personaltätheten ökar något över dagen vilket är positivt ur 
arbetsmiljösynpunkt. Dessutom blir det färre timmar med ensamarbete 
vilket förekommer idag cirka en och en halv timma på eftermiddagen. 
 
Förvaltningen föreslår en minskning av öppettiderna med en timma per dag, 
från kl 18.30 till 17.30 från 1 januari 2021. 
 
Anna Gunnervik 
Barn- och utbildningschef
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Utbildningskontor 
Chef Barn och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Kvartalsrapport Q3 2020, Utbildningsnämnden 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden översänder kvartalsrapport Q3 2020 till 
kommunstyrelsen. 
 
Utbildningsnämnden lägger för egen del rapporten till handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sektor Barn och utbildning visar ett fortsatt underskott med en prognos för 
2020 jämfört med budget på -11 300 000 kr. De stora skillnaderna mellan 
budget och utfall rör grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive 
gymnasiesär samt köpt verksamhet. 
 
Ett antal åtgärder har vidtagits under året men har inte gett det väntade 
resultatet. För att få en ekonomi i balans kommer ytterligare förslag till 
besparingar att behandlas i nämnden i separata ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kvartalsrapport Q3 2020, Utbildningsnämnden. 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Barn- och utbildningschef 
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Kvartalsrapport (Q3 2020) Jul 2020

Utfall per sektor 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 
Ackumuler

at utfall 
fgÅrMån 

Ackumuler
at utfall 
ÅrMån 

Ackumuler
ad budget Avvikelse 

Intäkter 16 835 16 029 19 872 -3 843 

Kommunbidrag 128 317 127 998 127 998 0 

Summa intäkter 145 152 144 027 147 870 -3 843 

Personalkostnader -75 273 -84 517 -79 178 -5 339 

Övriga kostnader -75 575 -72 804 -68 657 -4 147 

Finansiella kostnader -828 -59 -36 -23 

Summa kostnader -151 676 -157 380 -147 871 -9 509 

     

Periodens resultat -6 524 -13 353 -1 -13 352 

Ekonomiskt utfall 

Tabell utfall per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde. Belopp i tkr 
Ack 

utfall 
fgÅrMån 

Ack 
utfall 
ÅrMån 

Ack 
budget 
ÅrMån 

Avvikels
e 

budget-
utfall 

Budget 
helår 

Prognos 
avvikels
e helår 

Nämndsverksamhet 170 161 225 64 300 0 

Musikskola  1 199 1 275 76 1 701 0 

Barnomsorg 32 630 31 126 29 935 -1 191 40 695 0 

Grundskola 51 718 56 676 48 026 -8 650 65 823 -6 800 

Gymnasiet 26 403 25 450 22 539 -2 911 29 976 -4 000 

Ledning 8 759 7 965 10 716 2 751 13 050 4 000 

Vuxenutbildning 2 459 2 426 2 349 -77 3 411 0 

Utomkommunal verksamhet fsk- åk 9 12 703 16 349 12 933 -3 416 18 100 -4 500 

Totalt 134 842 141 352 127 998 -13 354 173 056 -11 300 

Analys och prognos 

Verksamheter:  

Barnomsorg  prognos 0  

Den förändrade prognosen beror på att det visar sig att kostnaden för personal är högre än vi räknat 
med på delåret. En för låg summa låg budgeterat för sommarmånaderna samt att höjd inte tagits 
för personalens löneökningar.  Stora restriktioner kring vikarier har genomförts och kommer att 
påverka ekonomin positivt och bidrar till prognostiserat 0-resultat. 

Grundskola inkl grundsärskola  prognos -6 800 

Vi hade budgeterat 3800 tkr mer i driftsbidrag i form av statsbidrag än vad vi har fått. 
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Kvartalsrapport (Q3 2020) Jul 2020

Grundskolan har även haft högre kostnader för personal än budgeterat. Det har genomförts 
effektiviseringar under våren och personalstyrkan har minskats inför höstterminen. En annan del av 
underskottet beror på en felaktig periodisering av semesterlönen. 

Gymnasieskolan inkl gymnasiesär - prognos -4 000 

Ett antal elever från Färgelanda väljer dyra yrkesinriktade linjer på gymnasiet. Det är också tydligt 
att vi budgeterat för lågt här och behöver ta höjd för denna kostnad i kommande års detaljbudget. 

Vuxenutbildningen prognos 0 

Vuxenutbildningen räknar med ett 0-resultat. 

Ledning och utvecklingsenhet prognos + 4000 

Det positiva resultatet beror på att en tjänst som utvecklingledare/verksamhetsutvecklare är vakant 
vilket i sig påverkar utvecklings- och kvalitetsarbetet negativt. En buffert behöver finnas för 
oförutsedda utgifter som exempelvis tilläggsbelopp till friskolor eller av socialtjänsten placerade barn 
på institutioner där BoU måste stå för skolkostnaden. 

Utomkommunal verksamhet fsk – åk 9 prognos -4 500 

Vi köper verksamhet av andra huvudmän, såväl från friskolorna i Färgelanda som av andra 
kommuner. Lagstiftningen föreskriver att föräldrar kan välja var deras barn ska gå i skola mån av 
plats. Fler föräldrar har önskat att deras barn ska gå i verksamhet i exempelvis Uddevalla än vi 
budgeterat. 

Prognos -11 300 

I delårsrapporten visade prognosen på ett underskott på 11 000 tkr. Nu har en smärre justering 
gjorts och prognosen visar nu på -11 300. Genomförda besparingar främst inom grundskolan har 
inte visat fullt genomslag än och därför har justeringen gjorts. 

  

  

Investeringsredovisning 

Storlek på grundram, tkr 

Tabell över investeringar inom grundram 

Investering Verksamhetsområde Status 
Ack 

utfall, t
kr 

Budget,
 tkr 

     

     

     

     

     

     

Totalt     
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Kvartalsrapport (Q3 2020) Jul 2020

Slutsats 
Slutsats och åtgärdsplan 

Sektorn visar ett betydande underskott och åtgärder vidtas. 

Under våren vidtogs besparingsåtgärder som beräknas få genomslag under hösten. 

Dessa besparingar har visat sig inte vara tillräckliga utan ytterligare besparingar planeras för att 
2021 ha en budget i balans. Detta kommer med stor sannolikhet medföra personalneddragningar 
inom sektorn. 

Inför kommande års budget kommer en ny resursfördelningsmodell utarbetas. 

Rektorerna har ett tydligt uppdrag att anpassa sin verksamhet efter respektive enhets budgetram. 
Uppföljningar genomförs månadsvis. 

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.

8



Tjänsteskrivelse 
2020-10-27 

Diarienr 
UN 2020/162 

1 

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

 

 
 
 
Utbildningsnämnden  

Begäran om utökning av ekonomisk ram 2021, utbildningsnämnden 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att begära en ramökning om 1 187 000 kronor 
för att barn- och utbildningsverksamheten även fortsatt ska ligga på en 
adekvat nivå. 
 
Ärendebeskrivning 
 
För att utbildningsnämndens verksamhet även fortsatt ska ligga på en 
adekvat nivå behövs en ramökning motsvarande 1 187 000 kr från och med 
2021. 
 
Nyckeltal 
 
Färgelanda kommun har 2019 enligt Skolverket 9,8 elever/lärare 
(årsarbetare) i grundskolans åk 1-9. Det finns aviserade neddragningar på 
personal vilket medför att Färgelanda kommun kommer att ligga på samma 
nivå som jämförbara kommuner med 11,2 elever/lärare (årsarbetare) i 
grundskolans åk 1-9. 
 
Den psykiska ohälsan bland barn och unga är ofta förknippad med dålig 
ekonomi eller låg utbildningsnivå. I Färgelanda kommun var enligt SCB 
13,6 % av barnen mellan 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. För liknande 
socioekonomiska kommuner var 9,4 % av barnen i ekonomiskt utsatta 
hushåll och för riket 8,9 %. Siffrorna avser 2018.  
 
Konsekvenser – verksamhet 
 
Genomförs aviserade neddragningar kommer kommunen i paritet med andra 
jämförbara kommuner beträffande elever/lärare (årsarbetare) i grundskolan. 
Görs det ytterligare neddragningar hamnar vi under dessa. Utan ramökning 
är det svårt att driva en verksamhet inom lagens ram. Det finns en relativt 
hög andel elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.  
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Vi har också elever med psykisk ohälsa och komplicerade hemförhållanden 
då tillgång till kurator är nödvändig för att eleverna ska kunna fullfölja sin 
skolgång.  
 
Ett förslag är att vuxenutbildningens lokaler sägs upp men vi kan inte räkna 
noll kronor i hyreskostnad då de behöver andra lokaler som också genererar 
en viss kostnad.  
 
Samordningsvinster i form av gemensam öppning och stängning mellan 
förskola och fritidsverksamhet kan inte genomföras fullt ut samtidigt som 
förändring av öppettider i förskolan genomförs. Det är således en besparing 
som inte går att genomföra. 
 
Konsekvenser – arbetsmiljö 
 
Aviserade neddragningar kan komma att påverka arbetsbelastningen hos 
personalen. Genomförs ytterligare neddragningar finns risk att arbetsmiljön 
försämras. Personalnöjdheten minskar och sjuktalen ökar.  
 
Sammanfattning 
 
Vi kan inte leva upp till lagkrav då det gäller verksamhet och arbetsmiljö. 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn och Utbildning 
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Tjänsteskrivelse 
2020-10-26 

Diarienr 
UN 2020/148 

1 

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

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Resursfördelningsmodell Barn och utbildning, Färgelanda kommun 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden antar resursfördelningsmodell Barn och utbildning, 
enligt förslag daterat 26 oktober 2020, att gälla från och med 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utbildningsnämnden beslutar 17 september 2020 § 74, i samband med 
redovisning till kommunstyrelsen för att nå ekonomisk balans 2020, att 
uppdra åt förvaltningen att som en del i ansträngningen att nå en budget i 
balans och ett nollresultat 2021 arbeta vidare med ett nytt resurs-
fördelningssystem med en bättre likvärdighet till de kommunala enheterna. 
Beräknad kostnadsminskning: Nivån bestäms utifrån de resurser som 
återstår efter att kostnaderna för ”köpt verksamhet” och andra fasta 
opåverkbara kostnader avräknats. 
Redovisningen av arbetet ska ske till nämnden under november 2020. 
 
Föreligger förslag till ny resursfördelningsmodell. Modellens syfte är att 
beskriva hur ekonomiska resurser fördelas till enheterna inom förskola, 
fritidshem och grundskola. Utöver dessa finns det ett antal anslags-
finansierade verksamheter såsom grundsärskola, vuxenutbildning, 
modersmålsenhet och musikskola. 
  
Modellen ska vara behovsanpassad, transparent och bidra till högre 
måluppfyllelse. För att säkerställa likvärdigheten består modellen av två 
delar; generell och strukturell resurstilldelning. Den generella 
resurstilldelningen baseras på volym medan den strukturella på 
socioekonomiska och strukturella faktorer. 
 
Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. § 10 beslutar rektor om sin enhets inre 
organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov. 
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Beslutsunderlag 
 
Förslag till Resursfördelningsmodell daterad 26 oktober 2020. 
 
 
Anna Gunnervik 
Barn- och utbildningschef
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    2020-10-26 
Dnr UN 2020/148

Postadress 
458 80 Färgelanda 
Besöksadress 
Allhemsvägen 5, Färgelanda 

Telefon 
0528-56 70 00 
Fax 
0528-714 76 

E-post 
kommun@fargelanda.se 
Hemsida 
www.fargelanda.se 

Bankgiro 
890-9269 
Organisationsnummer 
212000-1421 

Resursfördelningsmodell sektor Barn och Utbildning 
Färgelanda kommun 
 
 
1 Syfte och principer för resursfördelning  
 
Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska resurser 
fördelas till enheterna inom förskola, fritidshem och grundskola. Utöver 
dessa finns det ett antal anslagsfinansierade verksamheter så som 
grundsärskola, vuxenutbildning, modersmålsenhet och musikskola. 
  
Modellen ska vara behovsanpassad, transparent och bidra till högre 
måluppfyllelse. För att säkerställa likvärdigheten består modellen av två 
delar; generell och strukturell resurstilldelning. Den generella 
resurstilldelningen baseras på volym medan den strukturella på 
socioekonomiska och strukturella faktorer. 
 
Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. §10 beslutar rektor om sin enhets inre 
organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov.  
 
2 Generell resurstilldelning 
2.1 Förskola, grundskola och fritidshem  
Verksamheten tilldelas medel genom en driftspeng per barn eller elev med 
differentiering beroende på ålder.  
 
Driftspengen baserar sig på elever som finns inskrivna på enheten 
grundskola eller fritidshem den 15 november föregående år. För förskolan 
baserar sig driftpengen på medelvärdet av antalet barn som var inskrivna på 
enheten den 15 april respektive den 15 november föregående år. Inför varje 
nytt budgetår genomförs en dialog mellan sektorchef, enhetschefer och 
ekonom avseende prioritering och fördelning av gemensamma resurser.  
 
Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år.  
Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass, åk 1-6 och åk 7 – 9.   
Åldersintervall för fritidshem är 6-12 år. 
Åldersintervallet för fritidsklubb är åk 4 – 6.  
 
Modellen bygger på att de intäkter och kostnader som rektor kan styra och 
påverka ligger på respektive enhet. Fasta kostnader som inte rektor kan 
påverka läggs centralt som exempelvis lokalkostnader.  
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3 Strukturell resursfördelning  
3.1 Socioekonomisk fördelning för förskola och grundskola  
Medel utgår till förskole- och grundskoleenheten utifrån befolkningens 
förutsättningar i förskolans/skolans upptagningsområde.   
  
För förskolan och grundskolan används socioekonomiskt index per enhet 
som Skolverket har tagit fram utifrån faktorerna:  
 

 Vårdnadshavarnas utbildningsnivå  
 Året när eleven invandrade till Sverige  
 Vårdnadshavarnas inkomst 
 Elevens kön  
 Ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare 
 Om eleven är folkbokförd på samma adress som båda 

vårdnadshavare  
 Antal syskon som är folkbokförda i hemmet  
 Socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd  

 
Medel utifrån socioekonomisk fördelning tilldelas enheten och är inte knutet 
till enskilda barn/elever. Beräkningen utgår från socioekonomiskt index från 
Skolverket.  
 
3.2 Individuell resurstilldelning 
Rektor förväntas avsätta en egen buffert för elever i behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd. Sektorchef disponerar en mindre buffert för 
individuella oförutsedda behov som rektor kan få tilldelning av efter 
äskande.  
 
3.3 Modersmålsundervisning och studiehandledning 
För kommunala enheter inom grundskolan är modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmål för nyanlända organiserad i en egen enhet 
och finansieras med anslag.  
 
  
4 Bidrag till enskilda huvudmän  
4.1 Generell resurstilldelning – grundbelopp  
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
 
I grundbidraget ingår ersättning för:  

 Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola 
och fritidshem)  

 Lärverktyg (pedagogiskt material och utrustning för förskola 
och fritidshem) 
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 Elevhälsa 
 Måltider  
 Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad 

eller i undantagsfall den fristående skolans faktiska kostnad) 
 Administration (en schablon på tre procent, för pedagogisk 

omsorg en procent) 
 Moms (en schablon på sex procent) 

 
4.2 Strukturell resurstilldelning - grundbelopp  
Enskilda huvudmän inom grundskolan tilldelas medel för sociala faktorer 
utifrån Skolverkets socioekonomiska index för enheten.  
Enskilda huvudmän inom förskolan tilldelas medel för sociala faktorer 
enligt samma principer som inom grundskolan.  
  
4.3 Individuell resurstilldelning – tilläggsbelopp  
Tilläggsbelopp för barn och elever med extra ordinära stödbehov tilldelas 
enskilda huvudmän och söks på därav avsedd blankett. Tilläggsbelopp för 
modersmålsundervisning kan också sökas. 
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Tjänsteskrivelse 
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Barn och Utbildning 
Handläggare 
Emily Johansson 
0528-567203 
emily.johansson@fargelanda.se 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Rapportering av antalet kränkningsanmälningar per enhet  
under Q3 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 tre 2020 har nio 
incidentrapporter lämnats in.  
 
Antalet incidenter per enhet och kvartal: 
Q2: 1 juli – 30 september  
 
Enhet Q3 

Förskolan  0 
Valbo F-6 0 
Grundsärskolan 1-9 0 
Valbo 7-9 9 
Ödeborg 0 
Högsäter 0 
VuX 0 
Summa 9 
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Antalet incidenter för Q3 2020 indelat i kategori: 
 

Vidare till 
socialtjänst 

Vidare 
till 
EHT 

Vidare till 
polis 
 

Fysisk 
kränkning 

Verbal kränkning 
inkl. hot 

Diskriminering
/trakasserier 
Räknas ej in i 
kränkningar 

3 0 2 1 0 8 

 
 

 

 
 
Fördelningen av incidenterna ovan berättar att det varit 1 incidenter med 
fysisk kränkning. 9 incidenter rörande diskriminering- och trakasserier.  
2 av incidenterna har polisanmälts och 3 av händelserna har anmälts till 
socialtjänsten. 3 av incidenterna är fortfarande under bearbetning genom 
personal och elevarbete på Valboskolan.   
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning av incidenter under tredje kvartalet 2020 
 
 
 
Anna Gunnervik  Emily Johansson  
Utbildningschef  Handläggare 

Skadeanmälan 
till 
skolsköterska 

Stöld av 
ägodelar 

Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande 
under 
bearbetning 

0 0 0 0 3 
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Tjänsteskrivelse 
2020-10-14 

Diarienr 
KS 2020/147 

1 

Kanslienheten 
Nämndsekreterare 
Barbro Isaksson 
0528-567145 
0766-35 29 65 
barbro.isaksson@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Sammanträdestider 2021 för utbildningsnämnden 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider 2021 enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till sammanträdestider 2021 för utbildningsnämnden är framtaget. 
Hänsyn har tagits till de ekonomiska processer som kommunen arbetar 
utifrån vilket bland annat innebär att nämnden ska ha behandlat ekonomiska 
ärenden innan de avgörs i kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige.  
 
Som i år föreslås utbildningsnämnden sammanträda tisdagar.  
För kännedom framgår även datum för kommunstyrelsens arbetsutskott som 
bereder ärenden till kommande kommunstyrelsen. Detta med hänsyn till att 
nämnden kan ha ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige 
 
 Utbildningsnämnden  
 (start kl 13.30 om inte annan tid  
  anges i kallelsen) 

 Förslag till datum för KSAU 

-- januari 20 januari 
2 februari 17 februari 

2 mars 24 mars 
6 april 21 april 
4 maj 19 maj 
1 juni  16 juni 

3 augusti 18 augusti 
7 september 22 september 

5 oktober 20 oktober 
2 november 17 november 
7 december -- 

 
 
Anna Gunnervik 
Barn- och utbildningschef
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Utskriven av: Barbro Isaksson

Meddelanden UN 2020-11-03
Utskriftsdatum: 2020-10-27

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

Datum: 2020-09-30 - 2020-10-26

Riktning:

Notering: Meddelande UN 20201103

Alla

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening

2020.519 I Uppföljningsbeslut Kvalitetsgranskning av 
betygsättning i engelska åk 6 Valboskolan 
(2019:2548)

Anna Gunnervik

2020-09-30 Skolinspektionen Utbildningskontor

UN 2019/132 Kvalitetsgranskning av betygsättning i 
engelska grundskolan årskurs 6 (400-
2019:2548)

2020.554 I Incidentrapport Anmälan om 
diskriminering/kränkande behandling 
20201005 Valboskolan 7-9

Anna Gunnervik

2020-10-09 Wiveca Forsberg-Doyle, rektor Utbildningskontor

UN 2020/6 Incidentrapporter skolan 2020

2020.555 I Incidentrapport Anmälan om 
diskriminering/Kränkande behandling 
20201005 Valboskolan 7-9

Anna Gunnervik

2020-10-09 Wiveca Forsberg-Doyle, rektor Utbildningskontor

UN 2020/6 Incidentrapporter skolan 2020

2020.560 I Incidentrapport Anmälan om 
diskriminering/Kränkande behandling 202009 
Valboskolan 7-9

Anna Gunnervik

2020-10-08 Wiveca Forsberg-Doyle, rektor Utbildningskontor

UN 2020/6 Incidentrapporter skolan 2020

2020.561 I Incidentrapport Anmälan om 
diskriminering/Kränkande behandling 
20200930 Valboskolan 7-9

Anna Gunnervik

2020-10-08 Wiveca Forsberg-Doyle, rektor Utbildningskontor

UN 2020/6 Incidentrapporter skolan 2020

2020.562 I Incidentrapport Anmälan om 
diskriminering/Kränkande behandling 
20201001 Valboskolan 7-9

Anna Gunnervik

2020-10-08 Wiveca Forsberg-Doyle, rektor Utbildningskontor

UN 2020/6 Incidentrapporter skolan 2020

2020.563 I Incidentrapport Anmälan om 
diskriminering/Kränkande behandling 
20201002 Valboskolan 7-9

Anna Gunnervik

2020-10-08 Wiveca Forsberg-Doyle, rektor Utbildningskontor

UN 2020/6 Incidentrapporter skolan 2020

2020.564 I Incidentrapport Anmälan om 
diskriminering/Kränkande behandling 
20201001 Valboskolan 7-9

Anna Gunnervik

Sidan  1 av 2

Dnr: UN 2020/12
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening

2020-10-08 Wiveca Forsberg-Doyle, rektor Utbildningskontor

UN 2020/6 Incidentrapporter skolan 2020

2020.565 I Incidentrapport Anmälan om 
diskriminering/Kränkande behandling 
20201005 Valboskolan 79

Anna Gunnervik

2020-10-08 Wiveca Forsberg-Doyle, rektor Utbildningskontor

UN 2020/6 Incidentrapporter skolan 2020

2020.566 I Incidentrapport Anmälan om 
diskriminering/Kränkande behandling 
20201005 Valboskolan 7-9

Anna Gunnervik

2020-10-08 Wiveca Forsberg-Doyle, rektor Utbildningskontor

UN 2020/6 Incidentrapporter skolan 2020

2020.577 U Incidentrapport Anmälan om 
diskriminering/kränkande behandling; 
20201005 Valboskolan 7 9

Anna Gunnervik

2020-10-20 Wiveac Forsberg-Doyle, rektor Grundskolor

UN 2020/6 Incidentrapporter skolan 2020

2020.585 I Beslut KF 2020-10-14 § 
Verksamhetsförändring i form av stängning av 
öppna förskolan 

Anna Gunnervik

2020-10-22 Kommunfullmäktige Förskolor

UN 2020/29 Mål- och resursplan/Budget 2021-2023 

Sidan  2 av 2
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Utskriven av: Barbro Isaksson

Delegeringsanmälan UN 2020-11-03

Utskriftsdatum: 2020-10-27

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnd

Sekretess: Visas ej

2020-11-03

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2020.470 Beslut om förskoleplacering i Uddevalla kommun, 
deltid från 20200901 avseende två syskon

Anna Gunnervik §

2020-10-14 Uddevalla kommun Anna Gunnervik

UN 2020/126 Information om förskoleplacering/fritidshemsplats 
samt förfrågan vid särskilda skäl 

Anna Gunnervik

2020.515 Beslut om tilläggsbelopp för extraordinära 
stödåtgärder HT 2020 för elev som har sin skolgång 
inom Vänersborgs kommun

Anna Gunnervik §

2020-09-21 Vänersborgs kommun Anna Gunnervik

UN 2020/142 Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära 
stödåtgärder

Anna Gunnervik

2020.523 Samverkansavtal avseende utbildning för elever 
som vistas på sjukhus från höstterminen 2020

Anna Gunnervik §

2020-10-06 Trollhättan stad Anna Gunnervik

UN 2020/112 Samverkansavtal avseende utbildning för elever 
som vistas på sjukhus

Anna Gunnervik

2020.550 Tillstyrkan  av Tillstånd att fullgöra skolgång i 
Uddevalla kommun, grundskola läsåret 2020/2021

Anna Gunnervik §

2020-09-24 Uddevalla kommun Anna Gunnervik

UN 2020/145 Tillstånd att fullgöra skolgång i Uddevalla kommun

Anna Gunnervik

2020.551 Tillstyrkan av Tillstånd att fullgöra skolgång i 
Uddevalla kommun, grundskolan läsåret 2020/2021

Anna Gunnervik §

2020-09-24 Uddevalla kommmun Anna Gunnervik

UN 2020/132 Framställan om tillstånd att fullgöra skolgång i 
Uddevalla kommun

Anna Gunnervik

2020.552 Beslut enligt 5 kap §§ 14-16 Skollagen om 
avstängning i de obligatoriska skolformerna 
20201006

  §

2020-10-05 Wiveca Forsberg Doyle

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2020/146 Beslut enligt 5 kap §§ 14-16 Skollagen om 
avstängning i de obligatoriska skolformerna 2020

Wiveca Forsberg Doyle

2020.553 Avtal gällande elevs studier vid Melleruds 
grundskola från HT 2020

Anna Gunnervik §

2020-10-14 Melleruds kommun Anna Gunnervik

UN 2020/150 Avtal gällande elevs studier vid Melleruds 
grundskola från HT 2020

Anna Gunnervik

2020.567 Avtal om bidrag till fristående skola avseende 
placering av barn på Dahlgrenska förskolan, 
Uddevalla, från 20200901

Anna Gunnervik §

2020-10-14 Ulna Förskolor Anna Gunnervik

UN 2020/153 Bidrag till fristående skola avseende placering av 
barn på Dahlgrenska förskolan, Uddevalla

Maria Olsson

2020.569 Uppföljning/utvärdering av mottagande i 
grundsärskola; beslut om fortsatt placering

Anna Gunnervik §

2020-10-14 Anna Gunnervik

UN 2020/154 Uppföljning/utvärdering av mottagande i 
grundsärskola 

Annika Abrahamsson

2020.570 Uppföljning/utvärdering av mottagande i 
grundsärskola; beslut om fortsatt placering

Anna Gunnervik §

2020-10-14 Anna Gunnervik

UN 2020/155 Uppföljning/utvärdering av mottagande i 
grundsärskola; beslut om fortsatt placering

Annika Abrahamsson

2020.574 Uppföljning utvärdering av mottagande i 
grundsärskola 

Anna Gunnervik §

2020-10-14 Anna Gunnervik

UN 2020/156 Uppföljning utvärdering av mottagande i 
grundsärskola 

Annika Abrahamsson

2020.576 Beslut om förskoleplacering i Uddevalla kommun på 
grund av föräldrars önskemål från 20201012

Anna Gunnervik §

2020-10-20 Uddevalla Komun Anna Gunnervik

UN 2020/157 Förskoleplacering i Uddevalla kommun från 
20201012

Anna Gunnervik

2020.581 Avtal mellan samverkanskommuner Uddevalla, 
Orust och Färgelanda avseende regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning från 20210101

Anna Gunnervik §

2020-08-28 Anna Gunnervik

UN 2020/160 Avtal mellan samverkanskommuner inom regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning; Uddevalla kommun, 
Orust kommun och Färgelanda kommun

Mona Jonsson

Sidan  2 av 2
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