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UN § 1   
Förändringar på föredragningslistan 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Inga ändringar. 
 
Astrid Berggren (L) önskar få information om hur skolmaten organiseras för 
elever när undervisningen bedrivs genom distans- eller fjärrundervisning. 

 
_______ 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 2   
Skolresultaten i årskurs 7-9, och skolans arbete under pandemin 
information 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ärendebeskrivning 

 
Rektor för Valboskolan 7-9 och en av skolans förstelärare tillika 
ledningsstöd,  informerar om hur skolan arbetat med anledning av 
pandemin, hur det påverkat elevernas resultat och den pedagogiska 
planeringen framåt. 
 
Under delar av terminen har skolan arbetat med distans och 
fjärrundervisning: Närvaron har då varit högre. Såväl elever som personal 
med symtom eller i karantän har kunnat delta. 
 
Fjärrundervisningen har fungerat väl. 
 
Svar på Astrid Berggrens fråga om organisationen för skolmat till elever 
som får distans- och/eller fjärrundervisning: 
 
 Skollunch till elever som arbetar hemma lämnas, om så önskas enligt 
information från rektor,  till berörda. Mat kan beställas innan och hämtas vid 
lastbryggan utanför matsalen kommande morgon. Mat kan erhållas för flera 
dagar åt gången.  
 
.    
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Rektor Valboskolan 
Förstelärare/ledningsresurs M.W
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Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 3  Dnr KS 2020/6 
Rapportering av kränkningsanmälningar kvartal 4 2020 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla 
Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal fyra 2020 har 23 
incidentrapporter lämnats in.  
 
Antalet incidenter per enhet i kvartal fyra: 1 oktober – 30 december  
 
Enhet Q4 

Förskolan  1 
Valbo F-6 2 
Grundsärskolan 1-9 0 
Valbo 7-9 7 
Ödeborg 0 
Högsäter 13 
VuX 0 
Summa 23 

 
Antalet incidenter indelat i kategori: 
 

Vidare till 
socialtjänst 

Vidar
e till 
EHT 

Vidare 
till 
polis 
 

Fysisk 
kränkning 

Verbal kränkning 
inkl. hot 

Diskriminering/tr
akasserier 
Räknas ej in i 
kränkningar 

2 3 1 2 10 8 
 

Olyckshändelse Konflikt mellan barn Slagsmål mellan elever 

0 0 3 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
Fördelningen av incidenterna ovan berättar att det varit två incidenter med 
fysisk kränkning. Åtta incidenter rörande diskriminering- och trakasserier. 
Tio incidenter med verbal kränkning. Fyra incidenter med slagsmål mellan 
elever samt två incidenter som gäller konflikt mellan barn. Flera av 
incidentrapporterna från Högsäter skola rör en händelse som skedde en 
specifik dag. 
 
En av incidenterna har polisanmälts och två av händelserna har anmälts till 
socialtjänsten.  
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2021. 

 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Handläggaren 
Diariet 
 
 
 
 
 

Skadeanmälan 
till skol-
sköterska 

Stöld av 
ägodelar 

Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande under bearbetning 

0 0 0 0 0 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 4  Dnr UN 2020/29 
Nya ekonomiska ramar efter justering för lönerevision 2020 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige fattade beslut om Mål- och resursplan 2021-2023 den 
2020-11-25 § 119. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände teknisk 
ramjustering efter lönerevision 2020 den 2020-12-08 § 206. Nya ramar för 
2021 efter denna ramjustering redovisas nedan. 
 

 
Barn- och utbildningschefen informerar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 22 december 2020. 

 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Diariet 
 
 
 
 

Nämnd Tidigare beslutad Ny ram efter justering ny ram 2021 
KF 2 469  2 469 
Kommunstyrelsen 87 006 612 87 618 
Utbildningsnämnd 160 128 2 486 162 614 
Socialnämnd 138 267 1 826 140 093 
Lönerevision 11 000 -4 924 6 076 
Finansen 7 000 0 7 000 
Summa kommunbidrag 405 870 0 405 870 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-02 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 5  Dnr UN 2021/36 
Åtgärder för en ekonomi i balans 2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ordföranden har att under hand hålla nämnden informerad om ev 
förändringar/åtgärder med anledning av den ekonomiska situationen. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Utifrån fastställd Mål- och resursplan (MRP) 2021-2023 samt detaljbudget 
2021 har nämndens verksamheter att inte överstiga beviljad ekonomisk ram 
2021. 
 
Nämnden för en dialog om hur nämnden ska kunna följa resultatet under 
året. Utbildningsnämnden har 2019- 11-28, § 93 beslutat att uppdra till  
förvaltningen att till varje kommande nämndssammanträde redovisa det 
ekonomiska läget i förhållande till budget. Det uppdraget kvarstår under 
2021 
 
Barn och utbildningschefen lämnar en första information om nämndens 
resultat för 2020. Årsredovisningen för 2020 kommer att behandlas vid 
nämndens nästkommande sammanträde. 
 
Nämnden informeras om det pågående arbetet med personella förändringar  
för att nå ekonomisk balans. 
 

 
_______ 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn-och utbildningschefen 
Nämndens ekonom 
Ekonomichefen 
Nämndens ordförande 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 6  Dnr 2021/40 
Årshjul för utbildningsnämndens arbete 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att till nästa 
sammanträde redovisa förslag till årshjul för nämndens arbete med 
utgångspunkt i det förslag som Hans-Göran Palmkvist (M) har presenterat. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Utbildningsnämnden har diskuterat årshjul för utbildningsnämndens arbete 
vid sitt sammanträde 6 oktober 2020 § 87. 
 
Ett årshjul innehåller de mest väsentliga aktiviteterna i organisationen och 
skapar en överblick över de uppgifter som planeras och behöver åtgärdas 
under året.  
 
Nämnden för idag en dialog kring behovet av att ha en överblick över årets 
arbete.  

 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn och utbildningschefen 
Nämndens ekonom 
Ekonomichefen 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 7  Dnr  
Barn- och utbildningschefens information 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Barn- och utbildningschefen informerar om bland annat: 
 
Skolmat för gymnasieelever – det är aktuell gymnasieskola som svarar för 
dess elevers skolluncher. Flertalet elever från Färgelanda kommun går i 
gymnasiet i Uddevalla.  Företrädare för utbildningsnämnden har varit i 
kontakt med Uddevalla kommun för att få till stånd en jämkning av 
gymnasieavgiften (matkostnaden) under den tid gymnasiet tillämpar distans 
och fjärrundervisning och elever inte är på skolan. Hittills har det inte gått 
att komma överens i frågan.  
 
Elevpeng till fristående skolor – Beslut i ärendet planeras till nästa 
sammanträde.  Dessförinnan vill presidiet ha en dialog med företrädare för 
de fristående enheterna. 
 
Busskort – bara elever som åker skolskjuts med Västtrafiks ordinarie 
linjetrafik har busskort. I kommunens egen upphandlade skolskjutstrafik 
behövs inga färdbevis. 
 

 
_______ 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN §  8  Dnr UN 2021/12 
Meddelanden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Meddelanden daterade 27 januari 2021. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 9  Dnr UN 2021/11 
Delegationsanmälan 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Delegationsanmälan läggs till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Meddelanden daterade 27 januari 2021. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

UN § 10  Dnr Dnr 
Avslutning 

 
Utbildningsnämndens ordförande tackar ledamöterna och önskar en fortsatt 
trevlig dag. 
 

 
 

_______ 
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