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UN § 21   
Upprop 
 
Upprop förrättas.  
 
Ledamöterna/ersättarna och personalrepresentanten är uppkopplade. 
Närvarande framgår av sid 2 i detta protokoll. 
 
I sammanträdesrummet Beredskap finns ordföranden, barn och 
utbildningschefen, tf biträdande utbildningschefen och sekreteraren samt 
kommande sekreteraren  
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UN § 22   
Val av person att justera dagens protokoll.  

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Rune Månsson (S) 
 
Justering äger rum på kommunkontoret 2021-04-13. 
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UN § 23    
Ledamöterna presenterar sig 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Ordföranden tackar deltagarna för sin medverkan. Utbildningsnämnden 
noterar informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Samtliga deltagare bereds tillfälle att under en kort stund presentera sig, 
reflektera över tiden som gått sedan nämnden trädde i funktion och 
förväntningar på det fortsatta arbetet under resten av mandatperioden. 
 
Några synpunkter som framförs under presentationen.  
Överlag är gruppen mycket positiv till att vara en del i utbildningsnämnden  

- Samarbetet i nämnden fungerar bra och det uttrycks förhoppning  
om att det goda samarbetesklimatet kommer att fortsätta. 
Vänligheten är uppskattad. 

- Vilja att skapa den bästa skola vi kan ha. 
 

De flesta kommenterar nämndens ekonomiska situation 
- Ekonomin har hittills varit i så stort fokus att det inte funnits 

utrymme för andra frågor och utvecklingsarbete. 
- Verksamheterna ”läcker” ekonomiska resurser. Nämnden behöver få 

koll på nuläget och jobba med framtidsfrågorna. 
- Nämnden behöver prata mera ”skola”. 
- Mycket tid har ägnats åt ekonomin men det har varit nödvändigt. 
- En ekonomi i balans är nödvändig för en bra arbetsmiljö och 

utveckling. 
- Elevresultaten har förbättrats. Skolans sociala del är viktig. 
- Vilja att göra skillnad för eleverna genom engagemanget i nämnden. 
- Det har blivit för mycket ekonomi. Mer ”skolfrågor” behövs. 

 
- Vill jobba med renoveringar och byggprojekt 
- Den digitala sammanträdesformen ger ett visst avstånd i 

nämndsarbetet. 
- Ser med förhoppning på framtiden 
- Vilja att tillsammans med goda medspelare med stolthet kunna visa 

upp Färgelandas skolor. 
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UN § 24  Dnr 2021/50 
Utbildningsnämndens uppdrag/mål i Mål och resursplanen för 2021-
2023 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Barn- och utbildningschefen informerar om kommunfullmäktiges mål i Mål 
och resursplanen för 2021-2023 särskilt riktade till utbildningsnämnden  

 
Övergripande mål:  
Stärkta skolresultat i ändamålsenliga & trygga skolor  

• Öka måluppfyllelsen så att fler elever går ur grundskolan med 
godkända betyg.   

• Införa mer tidiga insatser och motivera varje elevs lust att lära.  
• Förbättra den fysiska skolmiljön i form av byggnader och 

skolgårdar.  
 

• 1. Öka elevernas måluppfyllelse   
  2. Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram  

• 3. Ökad motivation och lust att lära  
• 4. Alla barn/elever ska bemötas där dem är och utvecklas utifrån sina 

förutsättningar i en trygg skolmiljö   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn och utbildningschefen 
Utbildningsnämnden/sekreteraren 
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UN § 25  Dnr 2021/45 
Antagande av reviderade riktlinjer för anmälan, placering och 
avgiftsuttag inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden antar reviderade riktlinjer för anmälan, placering och 
avgiftsuttag inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg enligt 
förvaltningens förslag daterat 210302. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
En kommun får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. Avgiften 
ska vara skälig. Alla kommuner använder sig av maxtaxan idag. Det innebär 
att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Om en familj betalar den 
högsta tillåtna avgiften får förskolan inte ta ut någon mer avgift. 
Färgelanda kommunen har sedan 2004 haft innevarande riktlinjer för 
riktlinjer för anmälan, placering och avgiftsuttag inom förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg. Riktlinjerna har reviderats regelbundet.  
I föreliggande utkast har ändringar gjorts bland annat avseende outnyttjade 
platser utifrån ett visst tidsperspektiv.  
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 

 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Sektorns ekonom 
Förskoleadministrationen 
Webben 
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UN § 26  Dnr 2021/46 
Antagande av riktlinjer för tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av 
extraordinära stödinsatser 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden antar riktlinjer för tilläggsbelopp för barn eller elev i 
behov av extraordinära stödinsatser enligt förvaltningens förslag daterat 
210302. 
 
Ärendebeskrivning 
Tilläggsbelopp kan sökas av verksamheter som har barn/elever folkbokförda 
i Färgelanda kommun. Förskolor och skolor kan söka ekonomiskt bidrag för 
barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp för 
ett barn eller en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt utformat 
utifrån barnet eller elevens behov och förutsättningar samt syfta till att ge 
förutsättningar att nå målen för utbildningen.  
  
Stödinsatser som är knutna till undervisningen finansieras av kommunens 
fastlagda grundbelopp. Extraordinära stödåtgärder t ex assistenthjälp, 
anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har 
anknytning till den ordinarie undervisningen kan respektive verksamhet 
söka tilläggsbelopp för. För att behovet ska anses som omfattande och 
stödinsatserna som extraordinära, krävs det att stödbehoven och de insatta 
stödinsatserna ska vara omfattande, frekventa eller kontinuerliga.  
 
Respektive verksamhet som har barn/elever folkbokförda i Färgelanda 
kommun kan göra en ansökan som behandlas och beslutas av kommunen.  
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 

 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
Beslutet skickas till 
Barn och utbildningschefen f v b till berörda 
Webben 
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UN § 27  Dnr 2021/47 
Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse för Elevhälsans 
medicinska insats Färgelanda kommun 2020 

 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse och 
kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats  Färgelanda kommun, 
2020 och att patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för 
allmänheten genom publicering  på kommunens webbplats. 
 
Ärendebeskrivning 
Skollagen anger att det ska finnas en elevhälsa, dess sammansättning samt 
ger vägledning om elevhälsans övergripande innehåll och mål. Hälso- och 
sjukvård i skolan styrs av samma lagar och regler som all annan hälso- och 
sjukvård i landet. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att 
patientsäkerheten och kvalitén på all hälso- och sjukvård inom elevhälsan 
kan säkerställas.  
 
Skolans huvudman, dvs utbildningsnämnden, är vårdgivare för den del av 
skolhälsovården som avser hälso- och sjukvård och ska enligt 
patientsäkerhetslagen årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete 
för att ge elever goda förutsättningar att nå framgång. 
 
Av patientsäkerhetsberättelsen framgår att följande åtgärder har genomförts 
för att förbättra patientsäkerheten 
 

 Skoläkartjänst har köpts in under hela 2020 
 Göteborgs metodbok uppdaterats och kompletterats regelbundet. 
 PMO administratör (skolsköterska) har regelbunden kontakt med 

CGM. 
 Elever utan fullständigt personnummer läggs in datajournal systemet 
 E-arkiv håller på att implementeras i kommunen. 
 Datajournaler arkiveras i PMO och kommer senare att arkiveras i 

kommunens e-arkiv. 
 Arbete med skriftliga lokala rutiner har fortsatt.  
 Forskning och övrigt nyhetsflöde inom verksamhetsområdet följs. 
 MLA och skolläkare har uppdaterat basapotek samt generell och 

akut delegation av läkemedel. 
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 Möten och andra samverkansformer med andra vårdgivare som vi 
samarbetar med 

 Regelbundna MLA träffar med MLA i Fyrbodal samt VG-regionen 
 Utförda vaccinationer registreras i PMO som därifrån skickas till 

Nationella vaccinationsregistret 
 
Pandemin har haft stor påverkan på skolhälsovårdens arbete under året. 
Uppgifter har omprioriterats för att kunna möta nya och oförutsedda behov. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 
av den. 
 
 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-03-24 

 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Skolsköterskan 
Barn och utbildningschefen 
Berättelsen publiceras på Webben 
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UN § 28  Dnr 2020/35 
Uppföljning av plan för intern kontroll för utbildningsnämnden 2020 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden godkänner redovisad uppföljning av Intern kontroll 
2020. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska 
göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En tydlig och stabil 
intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten 
efterlever lagar och regler. 
 
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamheten.  
 
Utbildningsnämnden har  2020-02-03 antagit en Intern kontrollplan för 2020 
för nämnden. 
 
Kontrollpunkterna avser 
 
Förvaltningsgemensamma:  
Administration – kontroll av att skrivelser besvaras. 
Inventarier – att inventarier som finns i inventarieförteckningar finns i 
realiteten 
Attestreglementet – attester av ”egna” kostnader (telefon m m) 
Redovisningspolicy – deltagarredovisning vid representation 
 
Nämndspecifika: 
Kränkningsanmälningar – rutinen följs och resultat redovisas  
Frånvaroregistrering – rutinen följs  
Barnomsorg – uppföljning av ansökningar, att plats erbjuds inom 4 månader  
 
I föreliggande uppföljning redovisas resultatet av uppföljningen. Av de 
nämndspecifika kontrollpunkterna finns vissa brister i administrationen av 
kränkningsanmälningarna. Övriga två punkter - frånvaroregistreringen och 
verkställigheten av erbjudande om plats i förskolan inom 4 månader från 
ansökan - har fungerat.  
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Enligt Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun, antagna 22 maj 
2019, § 88 (dnr KS 2019/173) ska nämnden varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. En plan för 
internkontrollen redovisas i särskilt ärende 
 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-03-24 
 
Barn och utbildningschefen informerar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 29  Dnr 2021/49 
Intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till sammanträdet den 
20 april för att överväga nya nämndsspecifika kontrollpunkter för 2021. 
 
Ledamöterna ombeds att meddela förslag till kontrollpunkter till 
ordföranden. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska 
göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En tydlig och stabil 
intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten 
efterlever lagar och regler. 
 
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamheten.  
 
Inom förvaltningen pågår ett arbete med att finna nya former för den interna 
kontrollen. 
 
Enligt Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun, antagna 22 maj 
2019, § 88 (dnr KS 2019/173) ska nämnden varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år.  
 
Förslaget till plan för intern kontroll för 2021 följer kommunstyrelsens 
beslut avseende intern kontroll för hela organisationen med tillägg av 
nämndspecifika kontrollpunkter.  
 
 
Kontrollpunkterna i korthet 
 
Förvaltningsgemensamma:  
Administration – kontroll av att skrivelser besvaras. 
Inventarier – att inventarier som finns i inventarieförteckningar finns i 
realiteten 
Attestreglementet – attester av ”egna” kostnader (telefon m m) 
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Redovisningspolicy – deltagarredovisning vid representation 
 
Nämndspecifika –  
(Återremitterade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse 2021-03-31 
Barn- och utbildningschefen informerar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden/sekreteraren 
Barn och utbildningschefen 
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UN § 30  Dnr 2020/6 
Incidentrapporter skolan 2020 Q3 och Q4 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger föreliggande rapporter till handlingarna. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Rapporterna är kompletterade jämfört med tidigare. 
 
Barn och utbildningschefen informerar. 
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UN § 31  Dnr  
Förvaltningens information 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 

 
Barn- och utbildningschefen informerar om 
Corona-läget i verksamheterna 

• Förskola och skola är samhällsviktiga och det är viktigt att de hålls 
öppna 

• Ibland är stängning nödvändig för att bromsa smittspridning. 
Information lämnas om stängningar som gjorts.  

• I Högsäter har det varit stor frånvaro både bland elever och personal. 
• Information till vårdnadshavare sker via ”Unikum”. Verkar fungera 

väl  
 

 Förvaltningsrättens domar avseende överklagade beslut om 
elevpeng. 
 

 Skolmiljardens fördelning till Färgelanda kommun (drygt 600 000 
vid två tillfällen utbetalas från staten) 
 

 Ersättningsrekrytering av rektor är inte avslutad. 
 

Tf sektorschef informerar om VUX 
 Verksamheten har flyttat till Centrumhuset 
 Får statsbidrag för att utveckla lärcentra för fjärr och 

distansundervisning 
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UN § 32  Dnr 2021/60 
Informationsvägar från förvaltningen/ordföranden till ledamöterna i 
nämnden.   

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att utifrån dagens dialog 
återkomma med förslag 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Vid dagens sammanträde för deltagarna en dialog om hur information från 
förvaltningen/ordföranden kan lämnas och då särskilt mellan 
sammanträdena i nämnden. Snabb information om det ekonomiska läget 
efterfrågas speciellt. 
 
Några idéer som framförs: 
Använda krisberedskapens informationsplan 
Facebook 
Mail ev till privata mailadresser 
Använda Unikum 
SMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn och utbildningschefen 
Utbildningsnämnden/ Sekreteraren 
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UN § 33  Dnr 2021/58 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Stigens friskola AB 

 
Utbildningsnämnden beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med Skollagens och 
Skolförordningens bestämmelser fastslå nedanstående budgetbaserade 
grundbelopp för barn- och elevpeng till Stigens friskola AB att gälla tills 
fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2021. 
 
 
Barn- och 
elevpeng,  budget  
2021  
(Verksamheterna 
fakturerar själva 
föräldraavgift)             
  Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk Frt F-klass Åk 1-6 
Ersättning/år 153 689 120 854 49 555 53 975 60 369 100 958 
Ersättning/termin 76 845 60427 24 778 26 988 30 184 50 479 
Ersättning månad 12 807 10 071 4 130 4 498 5 031 8 413 

 
Motivering: Elevpengen till den fristående enheten ska ge likvärdiga 
resurser för samtliga barn/elever oavsett huvudman.  
 
Likabehandlingsprincipen har tillämpats och innebär att fördelningen är 
beräknad utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
 
Beloppen till Stigens friskola AB är beräknade utifrån budgeten med ett 
socioekonomiskt tillägg utifrån skolverkets socioekonomiska index. 
 
De kostnader som är förknippade med verksamheten ingår i bidraget och 
utgörs av kostnaderna för. 

 

 Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och 
fritidshem)  

 Lärverktyg (pedagogiskt material och utrustning för förskola och 
fritidshem) 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 Elevhälsa 

 Måltider  

 Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad.)   

 Administration (en schablon på tre procent)  

 Moms (en schablon på sex procent) 

Tilläggsbelopp för barn/elever i behov av extraordinära stödinsatser ingår 
inte i grundbeloppet. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrättslig domstol. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen har kommunen att bevilja bidra till fristående enheter. 
 
 ”Skollagens 10 kap 
 
37 §   Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid 
skolenheten. 
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett 
tilläggsbelopp enligt 39 §. 
Lag (2015:73). 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 
   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
 
 

  
 
 
Likvärdighetsprincipen innebär att resurserna ska vara likvärdiga oavsett 
huvudman. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Skillnaden i beloppen till Stigens skola AB jämfört med motsvarande till de 
kommunala enheterna beror på punkterna administration och moms  i 
beräkningsmodellen, som är schabloner för att ersätta friskolan för dessa 
kostnader. 
 
Om kommunen under löpande budgetår ökar resurserna/grundbeloppet till 
den egna verksamheten ska den fristående enheten tillföras motsvarande. 
 
Om kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till 
verksamheter i egen regi,  kan kommunen minska bidragen till enskild 
verksamhet i motsvarande mån. Det är dock bara återstående utbetalningar 
under budgetåret som kan minskas.   
 
Beloppen till Stigens friskola AB är beräknade utifrån budgeten med ett 
socioekonomiskt tillägg utifrån skolverkets socioekonomiska index. 
 
Kommunen har barn/elever i Stigens skola AB:s verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-01 
 
Barn och utbildningschefen, tf sektorschefen och ekonomen informerar. 
 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet. 
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 

 
 

Beslutet skickas till: 
Stigens friskola AB 
Barn och utbildningschefen 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 34  Dnr 2021/55 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – huvudmannen för Järbo 
friskola, den ideella föreningen Järbo.com, 

 
Utbildningsnämnden beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med Skollagens och 
Skolförordningens bestämmelser fastslå nedanstående budgetbaserade 
grundbelopp för barn- och elevpeng till huvudmannen för Järbo friskola, 
den ideella föreningen Järbo.com att gälla tills fastslaget utfall finns för 
verksamhetsåret 2021. 
 
Barn- och 
elevpeng,  budget  
2021  
(Verksamheterna 
fakturerar själva 
föräldraavgift)             
  Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk Frt F-klass Åk 1-6 
Ersättning/år 153 689 120 854 49 555 53 975 56 141 93 596 
Ersättning/termin 76 845 60 427 24 778 26 988 28 071 46 798 
Ersättning månad 12 807 10 071 4 130 4 498 4 678 7 800 

 
Motivering: Elevpengen till den fristående enheten ska ge likvärdiga 
resurser för samtliga barn/elever oavsett huvudman.  
 
Likabehandlingsprincipen har tillämpats och innebär att fördelningen är 
beräknad utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
 
Beloppen till Järbo friskola, den ideella föreningen Järbo.com är beräknade 
utifrån budgeten.  
Prövning utifrån Skolverkets socioekonomiska index har gjorts. Indexet ger 
inte stöd för tillägg utifrån socioekonomiska faktorer. 
 
De kostnader som är förknippade med verksamheten ingår i bidraget och 
utgörs av kostnaderna för. 

 

 Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och 
fritidshem)  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 Lärverktyg (pedagogiskt material och utrustning för förskola och 
fritidshem) 

 Elevhälsa 

 Måltider  

 Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad.)   

 Administration (en schablon på tre procent)  

 Moms (en schablon på sex procent) 

Tilläggsbelopp för barn/elever i behov av extraordinära stödinsatser ingår 
inte i grundbeloppet. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrättslig domstol. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen har kommunen att bevilja bidra till fristående enheter. 
 
 ”Skollagens 10 kap 
 
37 §   Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid 
skolenheten. 
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett 
tilläggsbelopp enligt 39 §. 
Lag (2015:73). 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 
   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Likvärdighetsprincipen innebär att resurserna ska vara likvärdiga oavsett 
huvudman. 
Skillnaden i beloppen till den här verksamheten jämfört med motsvarande 
till de kommunala enheterna beror på punkterna administration och moms  i 
beräkningsmodellen, som är schabloner för att ersätta friskolan för dessa 
kostnader. 
 
Om kommunen under löpande budgetår ökar resurserna/grundbeloppet till 
den egna verksamheten ska den fristående enheten tillföras motsvarande. 
 
Om kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till 
verksamheter i egen regi,  kan kommunen minska bidragen till enskild 
verksamhet i motsvarande mån. Det är dock bara återstående utbetalningar 
under budgetåret som kan minskas.   
 
Beloppen till Järbo friskola, den ideella föreningen är beräknade utifrån 
budgeten. Kontrollen av Skolverkets socioekonomiska index ger inte stöd 
för tillägg utifrån en socioekonomisk bedömning. 
 
Kommunen har barn/elever i Järbo friskola, den ideella föreningen 
verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-01 
 
Barn och utbildningschefen, tf sektorschefen och ekonomen informerar. 
 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet. 
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 

Beslutet skickas till: 
Järbo.com 
Barn och utbildningschefen 
Ekonom 
 

25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-06 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 35  Dnr 2021/53 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Ulna AB 

 
Utbildningsnämnden beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med Skollagens och 
Skolförordningens bestämmelser fastslå nedanstående budgetbaserade 
grundbelopp för barn- och elevpeng till Ulna AB att gälla tills fastslaget 
utfall finns för verksamhetsåret 2021. 
 
Barn- och 
elevpeng,  budget  
2021  
(Verksamheterna 
fakturerar själva 
föräldraavgift)             
  Fsk 1-3 Fsk 4-5         
Ersättning/år 153 689 120 854         
Ersättning/termin 76 845 60 427         
Ersättning månad 12 807 10 071         

 
Motivering: Elevpengen till den fristående enheten ska ge likvärdiga 
resurser för samtliga barn/elever oavsett huvudman.  
 
Likabehandlingsprincipen har tillämpats och innebär att fördelningen är 
beräknad utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
 
Beloppen till Ulna AB är beräknade utifrån budgeten.  
 
De kostnader som är förknippade med verksamheten ingår i bidraget och 
utgörs av kostnaderna för. 

 

 Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och 
fritidshem)  

 Lärverktyg (pedagogiskt material och utrustning för förskola och 
fritidshem) 

 Elevhälsa 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 Måltider  

 Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad.)   

 Administration (en schablon på tre procent)  

 Moms (en schablon på sex procent) 

Tilläggsbelopp för barn/elever i behov av extraordinära stödinsatser ingår 
inte i grundbeloppet. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrättslig domstol. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen har kommunen att bevilja bidra till fristående enheter. 
 
 ”Skollagens 10 kap 
 
37 §   Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid 
skolenheten. 
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett 
tilläggsbelopp enligt 39 §. 
Lag (2015:73). 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 
   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
 
 

  
 
 
Likvärdighetsprincipen innebär att resurserna ska vara likvärdiga oavsett 
huvudman. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Skillnaden i beloppen till den här verksamheten jämfört med motsvarande 
till de kommunala enheterna beror på punkterna administration och moms  i 
beräkningsmodellen, som är schabloner för att ersätta friskolan för dessa 
kostnader. 
 
Om kommunen under löpande budgetår ökar resurserna/grundbeloppet till 
den egna verksamheten ska den fristående enheten tillföras motsvarande. 
 
Om kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till 
verksamheter i egen regi,  kan kommunen minska bidragen till enskild 
verksamhet i motsvarande mån. Det är dock bara återstående utbetalningar 
under budgetåret som kan minskas.   
 
Beloppen till Ulna AB är beräknade utifrån budgeten. Skolverkets 
socioekonomiska index ger inte stöd för tillägg utifrån en socioekonomisk 
bedömning.  
 
Kommunen har barn/elever i Ulna AB:s verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-01 
 
Barn och utbildningschefen, tf sektorschefen och ekonomen informerar. 
 
 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet. 
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 

 
Beslutet skickas till: 
Ulna AB 
Barn och utbildningschefen 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 36  Dnr 2021/54 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Fridaskolan AB 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med Skollagens och 
Skolförordningens bestämmelser fastslå nedanstående budgetbaserade 
grundbelopp för barn- och elevpeng till Fridaskolan AB att gälla tills 
fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2021. 
 
Barn- och elevpeng,  
budget  2021  
(Verksamheterna 
fakturerar själva 
föräldraavgift)              
  Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk Frt F-klass Åk 1-6 åk 7-9 
Ersättning/år 153 689 120 854 49 555 53 975 56 141 93 596 114 196 
Ersättning/termin 76 845 60 427 24 778 26 988 28 071 46 798 57 098 
Ersättning månad 12 807 10 071 4 130 4 498 4 678 7 800 9 516 

 
Motivering: Elevpengen till den fristående enheten ska ge likvärdiga 
resurser för samtliga barn/elever oavsett huvudman.  
 
Likabehandlingsprincipen har tillämpats och innebär att fördelningen är 
beräknad utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
 
Beloppen till Fridaskolan AB är beräknade utifrån budgeten.  
 
De kostnader som är förknippade med verksamheten ingår i bidraget och 
utgörs av kostnaderna för. 

 

 Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och 
fritidshem)  

 Lärverktyg (pedagogiskt material och utrustning för förskola och 
fritidshem) 

 Elevhälsa 

 Måltider  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad.)  eller i 
undantagsfall den fristående skolans faktiska kostnad) 

 Administration (en schablon på tre procent)  

 Moms (en schablon på sex procent) 

Tilläggsbelopp för barn/elever i behov av extraordinära stödinsatser ingår 
inte i grundbeloppet. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrättslig domstol. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen har kommunen att bevilja bidra till fristående enheter. 
 
 ”Skollagens 10 kap 
 
37 §   Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid 
skolenheten. 
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett 
tilläggsbelopp enligt 39 §. 
Lag (2015:73). 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 
   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
 
 

  
 
 
Likvärdighetsprincipen innebär att resurserna ska vara likvärdiga oavsett 
huvudman. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Skillnaden i beloppen till den här verksamheten jämfört med motsvarande 
till de kommunala enheterna beror på punkterna administration och moms  i 
beräkningsmodellen, som är schabloner för att ersätta friskolan för dessa 
kostnader. 
 
Om kommunen under löpande budgetår ökar resurserna/grundbeloppet till 
den egna verksamheten ska den fristående enheten tillföras motsvarande. 
 
Om kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till 
verksamheter i egen regi,  kan kommunen minska bidragen till enskild 
verksamhet i motsvarande mån. Det är dock bara återstående utbetalningar 
under budgetåret som kan minskas.   
 
Beloppen till Fridaskolan AB är beräknade utifrån budgeten.  Skolverkets 
socioekonomiska index ger inte stöd för tillägg utifrån en socioekonomisk 
bedömning.  
 
Kommunen har barn/elever i Fridaskolan AB AB:s verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-01 
 
Barn och utbildningschefen, tf sektorschefen och ekonomen informerar. 
 
 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet. 
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 

 
Beslutet skickas till: 
Fridaskolan AB 
Barn och utbildningschefen 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 37  Dnr 2021/57 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – huvudmannen för 
Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla kristna skola 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med Skollagens och 
Skolförordningens bestämmelser fastslå nedanstående budgetbaserade 
grundbelopp för barn- och elevpeng till huvudmannen för Stenbackeskolan, 
stiftelsen Uddevalla kristna skola att gälla tills fastslaget utfall finns för 
verksamhetsåret 2021. 
 
Barn- och elevpeng,  
budget  2021  
(Verksamheterna 
fakturerar själva 
föräldraavgift)              
  Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk Frt F-klass Åk 1-6 åk 7-9 
Ersättning/år 153 689 120 854 49 555 53 975 56 141 93 596 114 196 
Ersättning/termin 76 845 60 427 24 778 26 988 28 071 46 798 57 098 
Ersättning månad 12 807 10 071 4 130 4 498 4 678 7 800 9 516 

 
Motivering: Elevpengen till den fristående enheten ska ge likvärdiga 
resurser för samtliga barn/elever oavsett huvudman.  
 
Likabehandlingsprincipen har tillämpats och innebär att fördelningen är 
beräknad utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
 
Beloppen till huvudmannen för Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla 
kristna skola är beräknade utifrån budgeten.  
 
De kostnader som är förknippade med verksamheten ingår i bidraget och 
utgörs av kostnaderna för. 

 

 Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och 
fritidshem)  

 Lärverktyg (pedagogiskt material och utrustning för förskola och 
fritidshem) 

32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-06 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 Elevhälsa 

 Måltider  

 Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad.)  eller i 
undantagsfall den fristående skolans faktiska kostnad) 

 Administration (en schablon på tre procent)  

 Moms (en schablon på sex procent) 

Tilläggsbelopp för barn/elever i behov av extraordinära stödinsatser ingår 
inte i grundbeloppet. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrättslig domstol. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen har kommunen att bevilja bidra till fristående enheter. 
 
 ”Skollagens 10 kap 
 
37 §   Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid 
skolenheten. 
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett 
tilläggsbelopp enligt 39 §. 
Lag (2015:73). 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 
   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
 
 

  
 
 
Likvärdighetsprincipen innebär att resurserna ska vara likvärdiga oavsett 
huvudman. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Skillnaden i beloppen till den här verksamheten jämfört med motsvarande 
till de kommunala enheterna beror på punkterna administration och moms  i 
beräkningsmodellen, som är schabloner för att ersätta friskolan för dessa 
kostnader. 
 
Om kommunen under löpande budgetår ökar resurserna/grundbeloppet till 
den egna verksamheten ska den fristående enheten tillföras motsvarande. 
 
Om kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till 
verksamheter i egen regi,  kan kommunen minska bidragen till enskild 
verksamhet i motsvarande mån. Det är dock bara återstående utbetalningar 
under budgetåret som kan minskas.   
 
Beloppen till huvudmannen för Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla 
kristna skola är beräknade utifrån budgeten.  Skolverkets socioekonomiska 
index ger inte stöd för tillägg utifrån en socioekonomisk bedömning.  
 
Kommunen har barn/elever i huvudmannen för Stenbackeskolan, stiftelsen 
Uddevalla kristna skolas verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-01 
 
Barn och utbildningschefen, tf sektorschefen och ekonomen informerar. 
 
 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet. 
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 

Beslutet skickas till: 
huvudmannen för Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla kristna skola  
Barn och utbildningschefen 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 38  Dnr 2021/56 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Enskilda pedagogiska omsorgen 
Barnens Lek & Lär 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med Skollagens och 
Skolförordningens bestämmelser fastslå nedanstående budgetbaserade 
grundbelopp för barn- och elevpeng till Enskilda pedagogiska omsorgen 
Barnens lek och lär att gälla tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 
2021. 
 
Barn- och 
elevpeng,  budget  
2021  
(Verksamheterna 
fakturerar själva 
föräldraavgift)           
  Ped omsorg 1-5 år Ped omsorg 6-13 år       
Ersättning/år 106 182 31 473       
Ersättning/termin 53 091 15 727       
Ersättning månad 8 848 2 623       

 
Motivering: Elevpengen till en fristående enheten ska ge likvärdiga resurser 
för samtliga barn/elever oavsett huvudman. Pedagogisk omsorg har upphört 
i kommunens regi under 2017. Därefter har den senast framräknade 
ersättningen årligen uppräknats i enlighet med förändringen i riksprislistan 
för gymnasiet. Senast kända omräkningsfaktor  är 1,6%. (2020) 
 
De kostnader som är förknippade med verksamheten ingår i bidraget och 
utgörs av kostnader för. 

 

 Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och 
fritidshem)  

 Lärverktyg (pedagogiskt material och utrustning för förskola och 
fritidshem) 

 Elevhälsa 

 Måltider  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 Lokalkostnader  

 Administration  

 Moms  

Tilläggsbelopp för barn/elever i behov av extraordinära stödinsatser ingår 
inte i grundbeloppet. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrättslig domstol. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen har kommunen att bevilja bidra till fristående enheter. 
 
 ”Skollagens 10 kap 
 
37 §   Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid 
skolenheten. 
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett 
tilläggsbelopp enligt 39 §. 
Lag (2015:73). 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 
   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
 
Elevpeng till kommunala enheter (ped omsorg i egen regi saknas f n) 

  
 
Om kommunen under löpande budgetår ökar resurserna/grundbeloppet till 
den egna verksamheten ska den fristående enheten tillföras motsvarande. 
 
Om kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till 
verksamheter i egen regi,  kan kommunen minska bidragen till enskild 
verksamhet i motsvarande mån. Det är dock bara återstående utbetalningar 
under budgetåret som kan minskas.   
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Kommunen har barn/elever i huvudmannen för Enskilda pedagogiska 
omsorgen Barnens lek och lärs verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-01 
 
Barn och utbildningschefen, tf sektorschefen och ekonomen informerar. 
 
 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet. 
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 
Enskilda pedagogiska omsorgen Barnens lek och lär  
Barn och utbildningschefen 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 39  Dnr  
Extra sammanträde med utbildningsnämnden 

 
Utbildningsnämnden beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att ha ett extra sammanträde den 20 april 
2021.  
 
Vid detta sammanträde ska särskilt fokus ägnas åt den ekonomiska 
rapporten för Q1,  (första kvartalet) prognosen för utfallet och åtgärder med 
konsekvenser för att vid behov nå en ekonomisk balans jämför med budget. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 40  Dnr  
Övriga ärenden 
 
Ledamöterna väcker ärenden/ideer att överväga inför nämndens kommande 
sammanträden: 
 

 Inrättande av utskott för särskilt fokus på ekonomin 
 Delegation av beslut om skolstängningar 
 Behov av ytterligare administrativa resurser/ekonomresurser för att 

nämnden ska kunna få bättre kontroll av ekonomin och kunna följa 
den ekonomiska utvecklingen 

 Klargörande av uppföljningsstrukturen 
 Ekonomisk rapportering vid varje nämndssammanträde  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ordföranden 
Barn och utbildningschefen 
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