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UN § 88   
Förändringar på föredragningslistan 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Ärendet ”Förändrade öppettider i förskolan från 1 januari 2021” utgår. 
 
Tillägg av ärende rörande ”Skrivelse från Lärarförbundet till de folkvalda i 
Färgelanda kommun avseende arbetsmiljön inom utbildnings-
verksamheten”. 
 
Under punkten Övriga ärenden ta upp ”Registrering av allmänna handlingar 
som kommer till ledamot/ersättare”. 
 
_______ 
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UN § 89  Dnr UN 2020/5 
Kvartalsrapport Q3 2020, Utbildningsnämnden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
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 
 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2020. 
Kvartalsrapport Q3 2020, Utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
Barn- och utbildningschefen 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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UN § 90  Dnr UN 2020/162 
Begäran om utökning av ekonomisk ram 2021, utbildningsnämnden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att begära en ramökning om 1 187 000 kronor 
för att barn- och utbildningsverksamheten även fortsatt ska ligga på en 
adekvat nivå. 

 
Protokollsanteckning 
 
Birger Byström (L) anmäler att han inte deltar i dagens beslut. 
 
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 årskurs 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 årskurs 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 likvärdig med 
andra jämförbara kommuner beträffande elever/lärare (årsarbetare) i 
grundskolan. Görs det ytterligare neddragningar hamnar kommunen 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.  
 
Förvaltningen har också elever med psykisk ohälsa och komplicerade 
hemförhållanden då tillgång till kurator är nödvändig för att eleverna ska 
kunna fullfölja sin skolgång.  
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Ett förslag är att vuxenutbildningens lokaler sägs upp men förvaltningen kan 
inte räkna noll kronor i hyreskostnad då andra lokaler behövs 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 
Färgelanda kommun kan inte leva upp till lagkrav då det gäller verksamhet 
och arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2020. 
 
Biträdande barn- och utbildningschefen och barn- och utbildningschefen 
informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Kommunchef 
Barn- och utbildningschef 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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UN § 91  Dnr UN 2020/149 
Redovisning av elevantal och personal per skolenhet 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ledamöter i utbildningsnämnden har begärt uppgifter kring elevantal och 
personalantal per skolenhet inom kommun. Grunden till lämnad redovisning 
är de uppgifter som rapporteras in i Kolada (öppen och kostnadsfri 
databasen för kommuner och regioner, www.kolada.se). 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning avseende Organisation höstterminen 2020-vårterminen 2021, 
personal och elevantal.  
 
Biträdande barn- och utbildningschefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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UN § 92  Dnr UN 2020/148 
Resursfördelningsmodell Barn och utbildning, Färgelanda kommun 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden antar resursfördelningsmodell Barn och utbildning, 
enligt förslag daterat 26 oktober 2020, att gälla från och med 2021. 

 
Yrkanden 

 
Tommy Larsson (S), Rune Månsson (S) och Hans-Göran Palmquist (M) 
yrkar att utbildningsnämnden besluter enligt förvaltningens förslag till 
beslut, det vill säga att anta resursfördelningsmodell Barn och utbildning, 
enligt förslag daterat 26 oktober 2020, att gälla från och med 2021.  

 
Propositionsordning 

 
Utbildningsnämnden godkänner att proposition ställs på Tommy Larssons 
(S), Rune Månssons (S) och Hans-Göran Palmquists (M) yrkanden. Efter 
ställd proposition finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutat enligt 
yrkandena. 

 
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 
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resurstilldelningen baseras på volym medan den strukturella på 
socioekonomiska och strukturella faktorer. 
 
Enligt skollagen (2010:800) 2 kapitel § 10 beslutar rektor om sin enhets inre 
organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2020. 
Förslag till Resursfördelningsmodell daterad 26 oktober 2020. 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Ansvarig ekonom 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Diariet 
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UN § 93  Dnr UN 2020/29 
Utbildningsnämndens detaljbudget 2021, information 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
 
Tommy Larsson (S) vill till protokollet få antecknat att socialdemokraterna 
framföra synpunkter på bristande information från kommunens politiska 
ledning kring kommande budgetförslag och vad de vill med utbildnings-
verksamheten framåt. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Nämndens detaljbudget arbetas fram utifrån fastställda ekonomiska ramar 
som antas i Mål- och resursplanen (MRP) för aktuellt år. Beslut om MRP 
avseende 2021 är inte fattat än. Utbildningsnämnden kommer att fatta beslut 
om detaljbudget vid sitt kommande sammanträde. 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 

 
________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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UN § 94  Dnr UN 2020/6 
Rapportering av kränkningsanmälningar per enhet kvartal 3 2020 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden återremitterar ärendet för kontroll om samtliga 
incidentrapporter är medräknade i statistiken. Ärendet återkommer vid nästa 
sammanträde. 

 
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 Q3 (1 juli – 30 september) där 
samtliga rör till Valboskolan 7-9. 
 
Antalet incidenter 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 en incident med 
fysisk kränkning, åtta rörande diskriminering och trakasserier, två av 
incidenterna har polisanmälts och tre av händelserna har anmälts till 
socialtjänsten. Tre av incidenterna är fortfarande under bearbetning genom 
personal och elevarbete på Valboskolan.   
 
Personalföreträdarna framför att det bör finnas incidentrapporter även från 
övriga skolenheter vilket barn- och utbildningschefen håller med om. 
Sammanställning bör tas tillbaka för att kontrollera uppgifterna. 
 
 
 

Skadeanmälan till 
skolsköterska 

Stöld av 
ägodelar 

Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande 
under 
bearbetning 

0 0 0 0 3 
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Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2020. 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ansvarig handläggare 
Diariet 
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UN § 95  Dnr UN 2020/147 
Sammanträdestider 2021 för utbildningsnämnden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider 2021 enligt följande: 
 
2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 3 augusti, 7 september, 5 oktober,  
2 november och 7 december. 

 
Yrkande 

 
Tommy Larsson (S) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

 
Propositionsordning 

 
Utbildningsnämnden godkänner att proposition ställs på Tommy Larssons 
(S) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
utbildningsnämnden beslutat enligt yrkandet.  

 
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) 

 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 
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3 augusti 18 augusti 
7 september 22 september 

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

 
Beslutsunderlag 
 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare  
Personalföreträdare 
Barn- och utbildningschefen och hennes ledningsgrupp 
Ansvarig ekonom 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Diariet 
 
 
 
 
 

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-10 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 96  Dnr UN 2019/80 
Barn- och utbildningschefens information 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Barn- och utbildningschefen ger aktuell verksamhetsinformation om bland 
annat: 
 
 Konflikter mellan elever vid Valboskolan 7-9. 
 Oro i verksamheterna utifrån aviserade ekonomiska neddragningar för 

att få budgeten i balans. 
 Pandemin och dess påverkan på verksamheten, bland annat gällande det 

måltiderna. 
 Förvaltningsrättens beslut avseende Överklagat beslut om bidrag till viss 

pedagogisk omsorg enligt Skollagen för verksamhetsåret 2019, där 
förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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UN § 97  Dnr UN 2020/12 
Meddelanden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Meddelanden daterade 27 oktober 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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UN § 98  Dnr UN 2020/11 
Delegationsanmälan 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger delegationsanmälan till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsanmälan daterad 27 oktober 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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UN § 99  Dnr 2020/169 
Brev till de folkvalda i Färgelanda kommun avseende arbetsmiljön 
inom utbildningsverksamheten 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden uppdrar åt presidiet att ta fram förslag till svar på 
skrivelsen och behandla ärendet vid kommande sammanträde i december. 

 
Yrkande 

 
Sandra Hallberg (C) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att ge presidiet i 
uppdrag att ta fram förslag till svar på skrivelsen att behandla vid 
kommande sammanträde i december 

 
Propositionsordning 

 
Utbildningsnämnden godkänner att proposition ställs på Sandra Hallbergs 
(C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
utbildningsnämnden beslutat enligt yrkandet.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lärarförbundets lokalförening i Färgelanda har till samtliga folkvalda 
politiker i Färgelanda kommun skickat en skrivelse kring arbetsmiljön inom 
utbildningsverksamheten. 
 
Diskussion förs i nämnden kring skrivningen och personalföreträdarna ger 
sin syn på situationen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Lärarförbundets, lokalavdelning Färgelanda, skrivelse daterad 5 november 
2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Presidiet 
Barn- och utbildningschef 
Diariet 
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UN § 100   
Övriga ärenden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Nämndsekreteraren påminner om allmänna handlingar och registrering av 
dessa om någon hör av sig till nämndens ledamöter och ersättare via post, 
e-post, SMS, Messenger eller telefon i ärenden som bör registreras som 
allmän handling. 
 
Tommy Larsson (S) framför att han upplevde det positivt att dagens 
sammanträde genomfördes digitalt med hänsyn till pågående pandemi.  

 
_______ 
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