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Utbildningsnämnden 

 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum: 2021-03-02 

Anslaget sätts upp: 2021-03-10 
Anslaget tas ned: 2021-04-01 

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift  

 Marianne Martinsson 

Datum och tid: tisdag 2 mars 2021, kl. 13:30 – 16:30 
Plats: Presidiet placerat på kommunkontoret i Färgelanda övriga deltar 
digitalt.  
 
Beslutande: 
Se nästa sida 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Se nästa sida 

 
Övriga närvarande: 
Se nästa sida 
 
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 
 
 
Utses att justera: 
 

Hans Johansson (SD)               
 

Justeringsplats och tid: 
 

  2021-03-09 Paragrafer 11-20  

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Elisabet Örn (C) 

Justerare:  
 
 

Hans Johansson (SD)          

Sekreterare:  
 
 

Marianne Martinsson 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Elisabet Örn (C) Ordf. 
Marianne Olsson (C)  
Hans Göran Palmqvist (M)  
Birger Byström (L)  
Tommy Larsson (S) Vice ordf. 
Rune Månsson (S)  
Hans Johansson (SD) 
 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Bengt Svedberg (M)  
Astrid Berggren (L)  
Ann-Marie Jacobsson (C) 
Hanna Clemens (SD) 
 
 
Övriga närvarande 
Kristina Ström, personalrepresentant 
Mita Granbäck, personalrepresentant 
Anna Gunnervik,barn- och utbildningschef 
Mona Jonsson, tillförordnad biträdande barn- och utbildningschef 
Lars Bäcker, ekonom 
Marianne Martinsson, sekreterare 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 11    
Upprop 

 
Upprop förrättas. Ordföranden, barn- och utbildningschefen, rektor och 
sekreteraren finns i möteslokalen, Beredskap,  i kommunkontoret. Övriga 
deltar digitalt. 
 
Utbildningsnämndens nyvalda ordförande, Elisabet Örn (C), och nyvalda 
ersättare, Ann-Marie Jacobsson (C), hälsas välkomna. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 12   
Val av person med uppgift att justera dagens protokoll 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Hans Johansson (SD) 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 13  Dnr 2021/38 
Riktlinjer för sammanträden på distans, information 

Utbildningsnämndens beslut 

Riktlinjerna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för sammanträden på distans. 

Nämnden tar del av materialet.   

Sekreteraren informerar. 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 14  Dnr 2021/4 
Utbildningsnämndens Årsredovisning 2020 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning för 
2020 och överlämna detsamma till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning 
som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Kommunstyrelsen 
redovisar kommunens totala årsredovisning vilket innebär att 
utbildningsnämndens årsredovisning är en del av den totala redovisningen. 
Årsredovisningen tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen 
överlämnas därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om 
ansvarsfrihet.  

Årsredovisningen för utbildningsnämnden 2020 visar ett negativt resultat på 
16 434 tkr sämre än budget. De stora skillnaderna rör minskade intäkter där 
statsbidrag är mindre än förväntat, ökade kostnader för köpt verksamhet 
vilka varit för lågt budgeterade samt personalkostnader. I redovisningen 
presenteras sektorns arbete med att genomlysa och analysera det negativa 
resultatet och avvikelsen från prognos samt vidta åtgärder för att få en 
ekonomi i balans. 

Inför budget 2021 har ett nytt resursfördelningssystem tagits fram. Det 
innebär att budget 2021 inte bygger på budget 2020 utan är framtagen enligt 
en ny modell där förväntade intäkter, kommunbidrag och statsbidrag noga 
prognostiseras. Rektorerna får en driftspeng tilldelat till enheterna efter 
elevantal och struktur. Enheternas anpassning till den nya budgetramen 
innebär även att antalet medarbetare inom sektorn har minskats inför 2021.  
Förväntan är att detta ger effekt och att sektorns budget går mot ett 
nollresultat 2021.  

Årets underskott kan kortfattat förklaras med att köpt verksamhet varit 
underfinansierat samt kostat mer än förväntat samt att en för optimistisk 
förväntan på intäkter gjordes. Dessutom har det funnits för höga 
personalkostnader i grundskolan och särskolan varför effektiviseringar 
gjorts och en fortsatt genomlysning och översyn kommer att genomföras 
och ytterligare åtgärder vidtas för att nå ett nollresultat vid årets slut.  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Halvårsrapporten, tredje kvartalsrapporten och höstens månadsuppföljningar 
visade på ett förväntat underskott på drygt 11 000 tkr. De prognoser som 
gjordes baserades på det underlag som fanns tillgängligt vid respektive 
tillfälle. Detta underlag, tillsammans med viss otydlighet i processer och 
rollfördelningar, visade sig senare vara missvisande och resultatet blev ett 
annat 
 
Barn och utbildningschefen redogör för årsredovisningens olika delar med 
assistans av tillförordnad biträdande sektorschef och sektorns ekonom. 
 
Vid sammanträdet ställs frågor och förs en dialog  

- Om statsbidragen och övriga intäkter utöver kommunbidragen 
- Om personalredovisning/Personalbokslut i nämndens årsredovisning 
- Om kostnaderna för elever som går i skolor med annan huvudman än 

Färgelanda kommun (s,k, köpt verksamhet) och det budgeterade 
anslaget för den verksamheten 

- Om uppbyggnaden av årets budget (2021) och den nya 
resursfördelningsmodellen/elevpengen 

- Om prognosen för resultatet och det faktiska utfallet 
- Om månadsuppföljningarna i förhållande till sammanträdestiderna 
- Om fördjupade analyser av ekonomin 
- Om skolornas upptagningsområden” 

 
 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Sektor utbildnings tjänsteskrivelse 2021-02-23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 15  Dnr 2021/39 
Riktlinjer Redovisning och uppföljning - revidering, information 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Riktlinjerna läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om reviderade riktlinjer. Bland annat har 
perioden för delårsredovisningen förlängts från sista juli till sista augusti. 
 
 
Nämnden tar del av materialet.   
 
Sekreteraren informerar. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 16  Dnr 2021/43 
Läsårstider läsåret 2021 - 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar fastställa läsårstider 2021/2022 i enlighet med 
föreliggande förslag. 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt skolförordningen 3 kap 2 § och 3 § ska läsåret ha minst 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. 
 
Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. 
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av 
huvudmannen. 
 
Föreliggande förslag innebär 178 skoldagar, 17 lovdagar och fyra 
studiedagar för personalen. Höstterminen 2021 börjar den 19 augusti och 
slutar den 21 december.  Vårterminen börjar den 12 januari 2022 och slutar 
den  14 juni. Föreslagna läsårstider följer andra kringliggande kommuners 
datum. 
 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Sektor utbildnings tjänsteskrivelse 2021-02-24 

 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn och utbildningschefen 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 17  Dnr 2021/33 
Delegationsanmälan Ordförandebeslut Stängningar av Valboskolan p g 
a pandemin. 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 18  Dnr 2020/175 
Delegationsnamälan ordförandebeslut stängning av Valboskolan p g a 
pandemin 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 19  Dnr 2021/44 
Meddelande utbildningsnämnden 2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

 
Barn- och utbildningschefen informerar om 
 

 Corona-läget i verksamheterna 
 Rekryteringen av ny rektor  
 Det fortsatta arbetet med skollokalutredningen  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
UN § 20 
Förvaltningens information 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn och utbildningschefen informerar om 

 Coronaläget i verksamheten 
 Rekryteringen av ny rektor 
 Den fortsatta handläggningen av skollokalutredningen 
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