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UN § 101   
Förändringar på föredragningslistan 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Under punkten Övriga ärenden tas följande upp: 
 
 Elevpeng. 

 
_______ 
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UN § 102  Dnr UN 2020/141 
Huvudmannens rapport av skolans systematiska kvalitetsarbete 2019 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Rapport över kommunens systematiska kvalitetsarbete 2019 är färdig-
bearbetad och visar att förskolor och skolor har arbetat målinriktat med 
utvecklingsarbete för att höja skolans resultat såväl kunskapsmässigt som 
socialt. Ett genomtänkt utvecklingsarbete pågår och vi ser fram emot att 
detta arbete bär frukt i en näraliggande framtid.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 22 november 2020. 
Rapport Systematiskt kvalitetsarbete Utbildningsnämnden 2019. 
 
Barn- och utbildningschef informerar. 
 
Tommy Larsson (S) framför ett tack för en välskriven rapport. 
 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Diariet 
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UN § 103  Dnr UN 2020/5 
Ekonomisk rapport per oktober 2020 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomisk rapport för utbildningsnämndens verksamheter per oktober 
månad redovisar följande resultat:  
 

 
 
Barnomsorgen har gått lite bättre och ett nollresultat är fullt möjligt. 
Grundskolan har brutit trenden och prognosen -6 800 000 kr har en viss 
anspänning men är rimlig. 
Gymnasiet visar ett något mindre underskott än -4 000 000 kr men det finns 
dock risk för kommande fakturor. 
 
Slutsatsen är att prognosen på -11 300 000 kr kvarstår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 november 2020. 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 
_______ 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Ansvarig ekonom 
Ekonomichef 
Diariet

Verksamhetsområde. 
Belopp i tkr

Ack utfall 
202010

Ack budget 
202010

Avvikelse 
budget-

utfall

Budget 
helår

Prognos 
avvikelse 

helår
Nämndsverksamhet 181 250 69 300 0
Musikskola 1197 1418 220 1 701 0
Barnomsorg 34 352 33 623 -729 40 695 0
Grundskola 62659 53655 -9004 65 823 -6800
Gymnasiet 28 318 25 043 -3 274 29 976 -4000
Ledning 8780 12374 3594 13 050 4000
Vuxenutbildning 2 646 2 642 -4 3 411 0
Utomkommunal 
verksamhet fsk- åk 9 18014 14370 -3644 18 100 -4500
Totalt 156 147 143 018 -12 772 173 056 -11300
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UN § 104  Dnr UN 2020/29 
Detaljbudget 2021, Utbildningsnämndens verksamheter 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden godkänner detaljbudget för 2021 för Utbildnings-
nämnden. 

 
Deltar inte i beslutet 
 
Tommy Larsson och Rune Månsson (S) deltar inte i beslutet då de inte har 
fått en presentation och konsekvensanalys av de ekonomiska ramarna från 
den politiska majoriteten (Centerpartiet/Moderaterna/Liberalerna) som 
ligger till grund för detaljbudgeten. 
 
Hanna Clemens (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Ajournering 
 
Ajournering begärs och genomförs för egna gruppmöte kl 14.10-14.25. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål- och resursplan 2021-2023 
innehållande vision, strategisk inriktning, övergripande mål och 
verksamhetsmål, finansiella mål, ramar till nämnder samt investeringsram 
för 2021.  
 
I densamma har kommunfullmäktige beslutat att tilldela utbildnings-
nämnden ett kommunbidrag på 160 128 000 kr. En skillnad mot tidigare är 
att både kostnader och bidrag för internhyra lyfts av utbildningsnämnden 
ram och ligger istället under kommunstyrelsen. 
 
Nämnden har att fördela kommunbidraget på de verksamheter som ligger 
inom nämndens ansvarsområden, det vill säga nämndverksamhet, 
barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, ledningskontor, vuxenutbildning, 
utomkommunal verksamhet förskola – årskurs 9 samt musikskola (överförd 
verksamhet från kommunstyrelsen).     
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Fördelning kommunbidrag 

Kommunbidrag per verksamhetsområde Budget 2020 Budget 2021 

Nämndverksamhet 300 300 

Barnomsorg 40 695 34 031 

Grundskola inkl grundsär 65 823 56 982 

Gymnasieskola inkl gymnasiesär 29 976 34 000 

Ledningskontor 13 050 9 594 

Vuxenutbildning 3 411 2 521 

Utomkommunal verksamhet fsk - åk 9 18 100 21 000 

Musikskola 1 701 1 701 

Totalt kommunbidrag 173 056 160 128 

 
I förvaltningens förslag är fördelningen av resurserna justerad sedan tidigare 
år då det visat sig att kostnader vi inte kan påverka i lika hög grad har en 
högre kostnad än tidigare budgeterat. Gymnasieskola samt utomkommunal 
verksamhet behöver ta en större del av resurserna i anspråk. 
 
Då ramen ligger fast betyder det att en anpassning av resurserna för den 
verksamhet kommunen själv kan styra som barnomsorg, grundskola och 
vuxenutbildning behöver göras. En del kostnader är också flyttade från 
dessa till ledningskontor, som kostnader för ledningspersonal.  
 
Den anpassning som görs i de kommunala verksamheterna kommer kräva 
nya arbetssätt för att fortsätta hålla en tillräckligt god kvalité. Risk finns att 
måluppfyllelsen sjunker, att det blir svårare att ge elever de extra 
anpassningar och särskilda stöd de har rätt till, att upprätthålla en god 
trygghet och studiero samt undvika situationer där elever upplever sig 
kränkta. Risk finns också att personalens arbetsbelastning ökar vilket kan 
leda till lägre personalnöjdhet, ökade sjuktal och uppsägningar.  
 
Exakt vad detta innebär på enheterna kommer varje rektor att arbeta med, 
göra risk- och konsekvensanalyser och samverka på respektive enhet. Det 
har inte låtit sig göras på grund av den tighta tidsram som gällt mellan 
fastställande av MRP och behov av beslut kring detaljbudget för 2021. 
 
Facklig samverkan 
 
Facklig samverkan sker i Fösam Barn och utbildning den 30 november 
2020. Protokollsanteckningar har lämnats av Lärarförbundet, Sveriges 
Skolledarförbund respektive Lärarnas Riksförbund enligt följande: 
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Lärarförbundet 
” Vi i Lärarförbundet känner oro för våra medlemmar inom samtliga 
verksamheter med tanke på detaljbudget för 2021. Redan idag brottas vi 
med höga sjuktal, stressad och slutkörd personal som börjat se sig om efter 
nya arbeten.  
 
Detta visar sig idag bland annat i antalet incident- och KIA-rapporter samt 
sjukfrånvaro bland personal. Vi befarar att besparingarna med stor 
sannolikhet kommer att leda till personalflykt, sjukskrivningar, fysisk- och 
psykisk ohälsa bland personal.  
 
Som vi vet är det  personalkostnader som utgör den största utgiften, men 
vad vi också måste tänka på är att vi har den personaltäthet vi har pga 
elever med stora särskilda behov. Flera av dessa elever behöver “en till en” 
i klassrum eller särskild undervisningsgrupp. Hur kan vi tillgodose dessa 
elever samt övriga elevers behov av trygghet, studiero och lärande?  
 
Färgelanda kommuns politiker är ytterst ansvariga för att Arbetsmiljölagen 
följs. Vi anser att detaljbudget 2021 kommer att omöjliggöra att 
upprätthålla en god arbetsmiljö för personal inom Barn och Utbildning.  
 
På arbetsmiljöverket kan man läsa bla. om vad som kan ske om inte 
arbetsgivaren lever upp till sitt arbetsgivaransvar. “Arbetsmiljöverket 
beslutar om föreläggande och förbud Om arbetsgivaren inte lever upp till 
sitt arbetsmiljöansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller 
förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Besluten kan överklagas hos 
förvaltningsrätten. Om Arbetsmiljöverkets beslut står fast kan 
förvaltningsrätten döma ut vitet. Ett beslut utan vite kan leda till straff, 
böter eller fängelse. “ (https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/politikers-
arbetsmiljoansvar/ ) 
 
Enligt MRP skall vi fortsätta att bibehålla en god kvalité vad gäller 
undervisning, men att andra arbetssätt då efterfrågas. Vi undrar då vilka 
arbetssätt som avses?”. 
 
Sveriges Skolledarförbund 
”Utifrån tjänsteskrivelsen är vår nyfikenhet stor på vilka ” nya arbetssätt” 
som enligt nämnden krävs för att fortsätta hålla en tillräcklig kvalité – och 
vad som enligt nämnden är en tillräcklig kvalité. 
 
Vi anser också att det är viktigt att en risk- och konsekvensanalys hade 
behövt göras innan man i realiteten kommer fram till att utbildnings-
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verksamheten borde ha en dryg 11 miljoner kronor mindre omfattning (på 
årsbasis) än den nuvarande verksamheten visar. I nuläget ”rundar” man 
problemet genom att beskriva att det är samma budgetomfattning som 2020 
– men det innebär en omfattande verksamhetsförändring. Det är också 
viktigt att notera att detta underskott sker i en verksamhet som levt under 
köpstopp och delvis anställningsstopp. Behoven är stora och det borde 
också ses i den ramtilldelning som sker. Färgelanda kommun har behov av 
en ökad utbildningsnivå hos den kommande generationen och skolan måste 
vara kompensatorisk. 
 
Genom att extern verksamhet såsom gymnasieskola och utomkommunala 
tjänster medvetet underbudgeterats under 2020 kommer dessa områden att 
medföra ytterligare nedskärningar i den kommunala basverksamheten på 
utbildningsområdet i Färgelanda (barnomsorg och grundskolor). 
Vi noterar också att planeringshorisonten för att uppnå den ekonomiska 
ram som föreslås är för kort i förhållande till de behovs som finns hos 
eleverna och för att klara en rimlig arbetsmiljö för såväl elever som 
personal. 
 
Rambeslutet är också otydligt över vilka konsekvenser det ger på respektive 
skolenhet. Den sociala indexeringen som nämnden infört riskerar att, utöver 
en neddragning, bli ett dråpslag mot den pedagogiska verksamheten på 
vissa grundskoleenheter som är centralt belägna i kommunen. 
 
Vi ser allvarliga bekymmer med att uppfylla Skollagens krav om särskilt 
stöd och anpassningar till elever med behov av detta. 
Vi har svårt att se hur man i ett läge där den ordinarie omsorgs- och 
skolverksamheten står inför stora nedskärningar satsar 1,7 miljoner på den 
frivilliga verksamheten musikskolan. 
Vi har tidigare framfört, i CESAM, att budgetramen för 2021 borde 
tillföras, i jämförelse med MRP för 2021, i storleksordningen 15 miljoner 
kronor. Detta borde satsas på grundskolan, förskolan och 
fritidshemsverksamheten. Vi står fast vid det ställningstagandet. Då skulle vi 
kunna bygga för framtiden samt spara framtida kostnader och individers 
misslyckande. 
MRP och pratet ”om storleken på kostym” påminner mest om den svenska 
folksagan Mäster Skräddare. Med en bit tyg (MRP) ska vi få en rock sydd, 
som snabbt ska bli färdig, men det ”bidde ingen rock. Det bidde ett par 
byxor. Och sedan bidde det en väst, en vante, en tumme – och till slut 
ingenting. 
 
Sent fick vi också beskedet. 
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Elever, lärare och övrig personal samt skolledning undrar – hur ska vi få en 
fungerande verksamhet som uppfyller alla målformuleringar från 
kommunen och staten? 
 
Vårt rykte om att vara en lockande kommun att jobba i, och flytta till, 
kommer att naggas ordentligt. Vill man flytta till en kommun där skolan inte 
kan tillgodose Skollagens krav?  
Ett gott rykte, i lärarbristens Sverige (som kommer bli värre) raseras snabbt 
och tar lång tid att bygga upp igen. Och det är kommunens unga som 
kommer att få betala ett högt pris. Att inte satsa på unga, och unga med 
behov, blir dyrt i längden, för att inte tala om känslan att inte kunna 
tillgodose barns behov. Det är svårt att räcka till idag, trots försök att trolla 
med knäna. 
Att jobba som skolledare är nästan ett omöjligt uppdrag under dagens 
förutsättningar. Med neddragningar kan det bli just det, omöjligt. Det är 
också kostsamt, om man tycker att skolledare är viktiga för verksamheten. 
Det är inte lätt att rekrytera idag, det lär inte bli lättare.”. 
 
Lärarnas Riksförbund (LR) 
” LR känner stor oro över att ”nya arbetssätt” behövs för att fortsätta hålla 
en tillräcklig kvalité på undervisningen i skolan. Enligt nämnden krävs detta 
för att klara antagen detaljbudget 2021. 
 
LR ställer sig frågande till varför en risk- och konsekvensanalys inte gjorts 
innan man i realiteten kommer fram till att utbildningsverksamheten får en 
avsevärd mindre budget att förhålla sig till än den nuvarande verksamheten 
kräver. LR befarar en omfattande verksamhetsförändring. Våra medlemmar 
har under en längre tid levt under köpstopp och delvis anställningsstopp. 
Behoven är stora i vår kommun. Färgelanda kommun har behov av en ökad 
utbildningsnivå hos den kommande generationen och skolan måste vara 
kompensatorisk. 
 
LR är oroade att denna sena process skapar oviss framtid för Färgelanda 
kommuns legitimerade lärare och studie- och yrkesvägledare. Arbetsmiljön 
kommer att försämras och arbetsbelastningen kommer att öka. De ”nya 
arbetssätten”, som vi inte fått inblick i, behöver alla få utbildning i och 
implementering bör ske.  
 
LR anser att rambeslutet är otydligt över vilka konsekvenser det kommer 
innebära för våra legitimerade lärare och hur det kommer att påverka 
arbetsmiljön på Färgelanda kommuns skolenheter. Den nya 
resursfördelningsmodellen som nämnden infört kan komma att medföra 
neddragningar och den pedagogiska verksamheten kommer bli lidande. 
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Det handlar om framtiden för barnen i Färgelanda kommun!”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse inklusive detaljbudget daterad  
22 november 2020. 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Barn- och utbildningschefens ledningsgrupp 
Ekonomichef 
Kommunchef 
Kommunstyrelsen f k 
Diariet 
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UN § 105  Dnr UN 2020/169 
Brev till folkvalda i Färgelanda kommun, svar från utbildnings-
nämnden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden avstår från att som nämnd besvara inkommen skrivelse 
från Lärarförbundet i Färgelanda då skrivelsen anses vara ställd till enskild 
politiker och inte nämnd/styrelse. 
 
Givet uppdrag till nämndens presidium 10 november 2020 § 99 anses med 
detta slutredovisat.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Lärarförbundet i Färgelanda har riktat en skrivelse till Folkvalda i 
Färgelanda kommun (daterad 5 november 2020) där de framför sin oro för 
arbetsmiljön inom utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Utbildningsnämndens presidium fick av nämnden den 10 november § 99 i 
uppdrag att ta fram förslag till svar på skrivelsen och behandla ärendet vid 
kommande sammanträde i december. 
 
Vid presidieöverläggningar har presidiet kommit fram till att skrivelsen är 
ställd till ”Folkvalda i Färgelanda kommun” och inte direkt till nämnd/ 
styrelse. Presidiet ser därför inte att nämnden ska besvara den utan att det är 
upp till respektive förtroendevald/parti att besvara den. 
 
Beslutsunderlag 
 
Administrativa avdelningen/Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad  
20 november 2020. 
 
Ordföranden informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Lärarförbundet i Färgelanda kommun 
Diariet 
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UN § 106  Dnr UN 2020/6 
Rapportering av kränkningsanmälningar kvartal Q3 2020, revidering 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ärendet återremitterades till förvaltningen efter Utbildningsnämndens beslut 
i oktober 2020. Efter kontroll framkom att det saknades incidentrapporter i 
sammanställningen som redovisades i november 2020. Sammanställningen 
har nu uppdaterats.   
 
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla 
Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal tre 2020 har 21 incident-
rapporter lämnats in: 
 
Enhet Q3 

Förskolan  0 

Valbo F-6 2 
Grundsärskolan 1-9 0 

Valbo 7-9 12 

Ödeborg 5 

Högsäter 2 

VuX 0 

Summa 21 
 
Antalet incidenter för Q3 2020 indelat i kategori: 

Vidare 
till 
socialtjä
nst 

Vidare till 
EHT 

Vidare till 
polis 
 

Fysisk 
kränkning 

Verbal 
kränkning  
inkl. hot 

Diskriminering/ 
trakasserier 
Räknas ej in i 
kränkningar 

4 0 2 1 2 12 
 

Olyckshändelse Konflikt mellan barn Slagsmål mellan elever 

1 2 2 
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Fördelningen av incidenterna berättar att det varit en incident med fysisk 
kränkning. Tolv incidenter rörande diskriminering- och trakasserier. Två 
incidenter med verbal kränkning. Två incidenter med slagsmål mellan 
elever samt två incidenter som gäller konflikt mellan barn. En incident 
gällde olyckshändelse. 
 
Två av incidenterna har polisanmälts och fyra av händelserna har anmälts 
till socialtjänsten. Tre av incidenterna är fortfarande under bearbetning 
genom personal och elevarbete på Valboskolan.   
 
Beslutsunderlag 
 
Barn och utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 19 november 2020. 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Handläggaren 
Barn- och utbildningschef 
Diariet

Skadeanmälan 
till 
skolsköterska 

Stöld av 
ägodelar 

Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande under  
bearbetning 

0 0 0 0 3 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 107   
Barn- och utbildningschefens information 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Barn- och utbildningschefen informerar om: 
 
 Protest mot stängning av den öppna förskolan i form av namninsamling 

(193 namn) lämnades in i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 november. Protesten var ställd till kommun-
fullmäktige som fattat beslutet om stängningen. 

 Julledigheter är inte beviljade än på grund av rådande pandemiläge. 
 Pandemin och dess konsekvenser för verksamheterna där kommunen 

följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket. 
Valboskolan 7-9 har distansutbildning sedan 24 november till och med  
7 december 2020. Nytt beslut fattas därefter. 
Eleverna har rätt till skolmat och detta gäller även vid distans-
undervisning, beställning görs dagen innan och hämtas på morgonen 
dagen aktuell dag.  
Enstaka Covid-19 fall finns på annan skolenhet men det är i dagsläget 
inte aktuellt med annan utbildningsform. 

 
_______ 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 108  Dnr UN 2020/12 
Meddelanden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Meddelanden daterade 24 november 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 109  Dnr UN 2020/11 
Delegationsanmälan 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger delegationsanmälan till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsanmälan daterad 24 november 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 110  Dnr UN 2020/148 
Övriga ärenden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Tommy Larsson (S) ställer fråga kring elevpeng och om det blir skillnader 
mellan skolorna vilket barn- och utbildningschefen respektive biträdande 
barn- och utbildningschefen redogör för.  
 
Utbildningsnämnden kommer att fatta beslut om elevpeng vid kommande 
sammanträde. 

 
_______ 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 111   
Avslutning 
Utbildningsnämnden förslag/beslut 
Utbildningsnämnden framför ett tack till all personal för det goda arbetet 
som görs i verksamheterna. 
 
Ordföranden tackar nämnden för ett gott arbete under året och önskar alla en 
god jul och ett gott nytt år. 
 
Tommy Larsson (S) framför nämndens tack till ordföranden och önskar 
henne en god jul och ett gott nytt år. 
 
_______ 
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