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2021-05-04 

 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Elisabet Örn (C) Ordförande 
Tommy Larsson (S) Vice ordförande 
Marianne Olsson (C)  
Birger Byström (L)  
Hans Göran Palmquist (M) 
Rune Månsson (S)  
Bengt Svedberg (M) tjänstgörande ersättare för Hans Johansson (SD) § 49 
Hans Johansson (SD) §§ 50-63 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Marie Jacobsson (C) 
Astrid Berggren (L)  
Bengt Svedberg (M) §§ 50-63 
Tony Bratt Nilsson §§ 49-54, §§ 61-63 

Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef §§ 49-52, 54-63 
Anna Gunnervik, barn- och utbildningschef §§ 49-63 
Mona Jonasson, biträdande barn- och utbildningschef §§ 49-63 
Lars Bäcker, sektorsekonom §§ 49-63 
Elisabet Persson, ekonom §§ 49-63 
Izabel Johansson, kommunsekreterare §§ 49-63 
Kristina Ström, personalföreträdare lärarförbundet §§ 49-63 
Mita Granbäck, personalföreträdare lärarförbundet §§ 49-63 
Josefine Blid, nämndsekreterare §§ 49-63 

Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutssammanträde  
Inkl. informationspunkter §§ 49-63  
 
Mötesuppehåll för kaffe 15:00-15:30 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 49 Förändringar på 
föredragningslistan 

§ 50 Intern kontroll 2021 2021/9 
§ 51 Kvartalsrapport Q1 2021/5 
§ 52 Konsekvensbeskrivning av 

preliminära ramar 2022-2023 
2021/29 

§ 53 Ekonomisk rapport 
§ 54 2021/6 
§ 55 2021/53 

§ 56 2021/54 

§ 57 2021/55 

§ 58 2021/56 

§ 59 2021/57 

§ 60 2021/58 

§ 61
§ 62
§ 63

Incidentrapporter skolan Q1- 2021 
Upphävande av Barn- och 
elevpeng för 2021, Ulna AB 
Upphävande av Barn- och 
elevpeng för 2021, Fridaskolan 
AB 
Upphävande av Barn- och 
elevpeng för 2021, den ideella 
föreningen Järbo.com, 
Upphävande Barn- och elevpeng 
för 2021, Enskilda pedagogiska 
omsorgen Barnens Lek & Lär 
Upphävande Barn- och elevpeng 
för 2021, Stiftelsen Uddevalla 
kristna skola 
Upphävande Barn- och elevpeng 
för 2021, Stigens friskola AB 
Sektorchef informerar 
Ordförande informerar 
Meddelanden 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 49  
Förändringar på föredragningslistan 

 
Följande förändringar görs på föredragningslistan: 
 
Följande ärende tillkommer på dagordningen: 

 Upphävande av barn- och elevpeng år 2021 för samtliga friskolor 
 
 
______ 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 50  Dnr 2021/9 
Intern kontroll 2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
I kommunallagens 6 kap 6 § framgår att ”Nämnderna skall var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun KS 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. Planen antas 
senast under december månad. Uppföljning av innevarande års interna 
kontrollplan sker oftast i samband med att nämnden beslutar om plan för 
kommande år. På grund av arbetsbelastningen på förvaltningen hanns inte 
arbetet med i slutet av 2020 avseende uppföljningen av planen för 2020 och 
förslag till plan för 2021.  
 
Respektive nämnd ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom 
nämndens verksamheter och lämnar ytterligare anvisningar som behövs med 
hänsyn till förhållanden inom verksamhetsområdet. Nämnden ska anta 
planer för utveckling och uppföljning av den interna kontrollen och årligen 
rapportera till kommunstyrelsen 
 
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) 
Redovisningspolicy – deltagarredovisning vid representation 
 
Nämndspecifika: 
Kränkningsanmälningar – rutinen följs och resultat redovisas (samma som i 
förra årets plan) 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-04 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Frånvaroregistrering – rutinen följs ((samma som i förra årets plan) 
Barnomsorg – uppföljning av ansökningar (samma som i förra årets plan) 
 
Dialog förs kring ”Mellerudsmodellen” och huruvida den kan appliceras i 
Utbildningsnämndens internkontrollplan. Förslag till ny internkontrollplan 
2021 ska presenteras vid nästkommande sammanträde för beslutsfattande. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28 
Förslag till intern kontrollplan, 2021-04-28 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn och utbildningschefen 
Sektorsekonom 
Utbildningsnämndens presidium 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-04 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 51 Dnr 2021/5 
Kvartalsrapport Q1 

Utbildningsnämndens beslut 

Kvartalsrapport Q1 läggs till handlingarna. 

Utbildningsnämnden beslutar vidare att: 

1. Förvaltningen uppdras att framarbeta förslag till ny detaljbudget för
2021 för beslut i nämnden 1 juni.

2. Posten ”Utomkommunal verksamhet Förskoleklass – Årskurs 9”
fördelas på raderna förskola och grundskola som ett led i arbetet med
att förtydliga elevpeng/resursfördelningsmodell.

3. Förvaltningen uppdras att föreslå åtgärder för en budget i balans vid
året slut.

Tommy Larsson (S) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Elisabet Örn (C) yrkar på följande förslag: 
4. Förvaltningen uppdras att framarbeta förslag till ny detaljbudget för

2021 för beslut i nämnden 1 juni.
5. Posten ”Utomkommunal vht FSK – År 9” fördelas på raderna

förskola och grundskola som ett led i arbetet med att förtydliga
elevpeng/resursfördelningsmodell.

6. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till åtgärder för en
budget i balans vid året slut.

Marianne Olsson (C) yrkar bifall till Elisabet Örns (C) yrkande och 
överlämnar ytterligare synpunkter till utbildningsnämndens presidium att 
arbeta vidare med. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
Utbildningsnämnden beslutat enligt förslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-04 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Ärendebeskrivning 

För att utbildningsnämnden under 2021 ska nå en ekonomi i balans behöver 
åtgärder vidtas motsvarande minskade kostnader med ca 11 100 tkr. 

Trots fjolårets effektiviseringar ligger sektorns budget inte i ram. Det har 
genomförts en genomlysning av sektorns ekonomi främst inom områdena 
intäkter, personal, köp av platser av förskola och grundskola hos annan 
huvudman samt köp av gymnasieplatser. Det har visat sig i 
sammanställandet av första kvartalsuppföljningen att Utbildningsnämnden 
gör ett prognostiserat underskott på – 11 100 tkr på helåret. 

Inom tilldelad budgetram har man som chef ansvar för att bedriva en 
adekvat verksamhet i en god arbetsmiljö.  

Kostnader för köpta platser såväl på förskola, grundskola och gymnasium 
ökar vilket kraftigt påverkar vår kommunala verksamhet. Trots att medel 
inom ramen för Utbildningsnämndens budget omfördelats från barnomsorg 
och grundskola till köpt verksamhet prognostiseras för 2021 ett underskott 
på -7 300 tkr. 

För att nå en budget i balans vid årets slut behöver åtgärder vidtas 
motsvarande ca 11 100 tkr. 

Om inga andra strategiska politiska beslut fattas innebär det att 
personalstyrkan på våra enheter behöver minskas med motsvarande ca 11 
100 tkr.

Beslutsunderlag 

Kvartalsrapport Q1, 2021-05-04 
Presentation Q1, 2021-05-04 
Elisabet Persson informerar kring den nya kvartalsrapporten Q1 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 52  Dnr 2021/29 
Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar 2022-2024 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att överlämna redovisade 
konsekvensbeskrivningar av preliminära ramar 2022-2024 till 
budgetberedningen för fortsatt hantering. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förslaget till ekonomisk ram för 2022 är ungefär densamma som under 
2021.  Under 2023 finns ett effektiviseringskrav på 2 500 tkr. 
 
Nämnden har 2021-04-20 beslutat att uppdra till sektorschefen att 
åstadkomma en budget i balans (0-reslutat i förhållande till budget). 
 
Förvaltningen bedömer att kravet på effektivisering 2021 uppgår till ca 
11 100 tkr för att komma i ram.  
 
Utbildningsnämndens kostnader är till viss del opåverkbara, åtminstone på 
kort sikt 

 Kostnaderna för gymnasieelever 
 Kostnader för barn/elever som valt skola med annan huvudman än 

Färgelanda kommun 
 Kostnader för särskilt stöd (I en vägledande dom från Högsta 

förvaltningsdomstolen i februari 2020 avseende särskilt stöd till en 
friskola slås fast att behov av särskilt stöd ska bestämmas 
individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd 
budgetram.) 

 Inackorderingsstöd (Skollagen 15 kap, 32 §) 
 Hyreskostnader för verksamhetslokaler 

 
Den nödvändiga effektiviseringen måste som en följd därav läggas på den 
del som är påverkbar, på den verksamhet som är kommunens egen, i 
grundskolan (minskning av elevpengen), förskolan (t ex minskade 
öppettider), musikskolan, VUX, skollokaler (t ex städ), skolmat, skolskjuts 
osv. 
 
Enligt likabehandlingsprincipen ska kommunens elever ha samma 
förutsättningar oavsett huvudman Vid en minskning av elevpengen till de 
kommunala enheterna kan det därför inte uteslutas att utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

också kommer att behöva anpassa nivån på elevpengen till de fristående 
enheterna redan under innevarande budgetår. (Se  Skolförordningen 14 kap 
2 § ”……Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande 
verksamhet får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån 
genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner.) 
 
Av skolverkets socioekonomiska index framgår att samtliga kommunala 
skolenheter i Färgelanda kommun har ett socioekonomiskt index över 100.  
Indexet speglar bland annat föräldrarnas utbildningsnivå, den enskilt största 
bakgrundsfaktorn med betydelse för elevresultaten. Ett index över 100 
betyder att skolan har ett särskilt kompensatoriskt uppdrag att jämna ut 
skillnaderna i de socioekonomiska förutsättningarna. 
 
Konsekvensbeskrivning av förslaget till prel. ramar utifrån 
medarbetar-, medborgar- och ekonomiskt perspektiv 2022 (flertalet av 
nedanstående konsekvenser/risker bedöms kunna komma redan med 
innevarande års anpassningar för att nå ett 0-resultat)  
 

 Lägre kunskapsresultat med färre lärare och andra stödfunktioner 
 Svårighet att möta elevers lagstadgade rätt till extra anpassningar 

och särskilt stöd 
 Risk för en ökning av antalet anmälningar till Skolinspektionen med 

risk för vitesföreläggande  
 Svårare att upprätthålla trygghet, trivsel och studiero med färre 

vuxna i skolan 
 Ökat antal kränkningar, diskriminering samt fysiskt våld med färre 

vuxna i skolan 
 Sämre arbetsmiljö för elever och medarbetare  
 Risk för att arbetsledande personal återlämnar arbetsmiljöansvaret 
 Starka reaktioner från medarbetare, föräldrar, andra 

kommuninvånare och elever 
 Ändrade ekonomiska förutsättningar för kommunens friskolor 
 Personalflykt och svårighet att rekrytera behörig personal 
 Kommunen blir mindre attraktiv att flytta till särskilt för familjer 

med barn i förskole- och skolåldrarna  
 
Konsekvensbeskrivning av förslaget till prel. ramar utifrån 
medarbetar-, medborgar- och ekonomiskt perspektiv 2023 
Ovanstående konsekvensbeskrivning kvarstår men blir än mer påtaglig. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 

Barn och utbildningschef informerar i ärendet. 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Presentation konsekvensbeskrivningar av preliminära ramar, 2021-04-27 
Personalföreträdare Kristina Ström informerar utifrån inkommande signaler 
ifrån berörd personal i verksamheterna. 
 
Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Barn-utbildningschefen 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-04 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 53 
Ekonomisk rapport 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

På föregående nämndssammanträde framfördes det önskemål om mer 
detaljerad information inom specifika områden. Efter dialog kom 
ledamöterna fram till följande frågeställningar: 

• Hur ser det ut på resp enhet? Hur många barn/elever och 
fördelningen mellan dessa samt hur mycket personal?

• Hur stor andel av våra barn och elever går i våra kommunala enheter 
och hur många går i våra egna friskolor och i andra skolor? Svara 
gärna i andel och antal.

• Kan man se något mönster att barn som bor i olika delar ex Lerdal 
väljer att gå i Ed och de som bor i södra delen väljer Uddevalla?

• Hur mycket kostar en elev på resp skolenhet? Bruksskolan, 
Högsäter, Höjden, Valbo 4-6, Valbo 7-9, Särskolan, kanske även 
förskolorna.

• Hur mycket kostar det att genomföra ett nämndsmöte?
• Hur mycket personal/årsarbetare har vi inom 

Utbildningsförvaltningens ram just nu?

Informationen ska presenteras på sammanträdet i maj månad. 

Beslutsunderlag 

Presentation avseende statistik och belopp per enhet/elev, 2021-05-04 
Sektorekonom Lars Bäcker informerar i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 54  Dnr 2021/6 
Incidentrapporter skolan Q1- 2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla 
Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal ett 2021 har 9 
incidentrapporter lämnats in.  
 
Antalet incidenter per enhet och kvartal: 
Q1: 1 januari – 30 mars  
 
Enhet Q1 

Förskolan  1 
Valbo F-6 5 
Grundsärskolan 1-9 0 
Valbo 7-9 3 
Ödeborg 0 
Högsäter 0 
VuX 0 
Summa 9 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Antalet incidenter för Q1 2021 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 

1 1 0 1 2 4 
 

Olyckshändelse Konflikt mellan barn Slagsmål mellan elever 

0 0 2 
 

 
 
Fördelningen av incidenterna ovan berättar att det varit 1 incidenter med 
fysisk kränkning. 4 incidenter rörande diskriminering- och trakasserier. 2 
incidenter med verbal kränkning. 2 incidenter med slagsmål mellan elever.  
 
1 av händelserna har anmälts till socialtjänsten och 1 ärende har gått vidare 
till EHT elevhälsoteam. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Barn- och utbildningschef informerar i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Diariet 
 
 
 

Skadeanmälan 
till 
skolsköterska 

Stöld av 
ägodelar 

Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande under bearbetning 

0 0 0 0 0 
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2021-05-04 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 55  Dnr 2021/53 
Upphävande av Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till 
fristående skolenheter och barnomsorgsformer – Ulna AB 

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden upphäver sitt beslut fattat den 6 april 2021 (§35) 
avseende barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer - Ulna AB 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden fattade beslut avseende barn- och elevpeng 2021 den 6 
april (§ 35). Det har senare upptäckts att beräkningen baserats på data som 
inte längre är aktuell. Kvartalsrapport Q1s utfall är förändrat 
Utbildningsnämnden har idag beslutat att det ska tas fram en ny detaljbudget 
för Utbildningsnämnden. Samtliga beslut avseende barn- och elevpeng för 
2021 som baseras på budget ska därför ses över. En ny komplett beräkning 
ska genomföras som underlag för ett nytt Utbildningsnämnds beslut i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschef informerar i ärendet 
Kvartalsrapport Q1 för Utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 
Ulna AB 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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2021-05-04 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 56  Dnr 2021/54 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Fridaskolan AB 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden upphäver sitt beslut fattat den 6 april 2021 (§36) 
avseende barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Fridaskolan AB 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden fattade beslut avseende barn- och elevpeng 2021 den 6 
april (§ 36). Det har senare upptäckts att beräkningen baserats på data som 
inte längre är aktuell. Kvartalsrapport Q1s utfall är förändrat 
Utbildningsnämnden har idag beslutat att det ska tas fram en ny detaljbudget 
för Utbildningsnämnden. Samtliga beslut avseende barn- och elevpeng för 
2021 som baseras på budget ska därför ses över. En ny komplett beräkning 
ska genomföras som underlag för ett nytt Utbildningsnämnds beslut i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschef informerar i ärendet 
Kvartalsrapport Q1 för Utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 
Fridaskolan AB 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-04 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 57  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 upphäver sitt beslut fattat den 6 april 2021 (§34) 
avseende barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – den ideella föreningen Järbo.com 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden fattade beslut avseende barn- och elevpeng 2021 den 6 
april (§ 34). Det har senare upptäckts att beräkningen baserats på data som 
inte längre är aktuell. Kvartalsrapport Q1s utfall är förändrat 
Utbildningsnämnden har idag beslutat att det ska tas fram en ny detaljbudget 
för Utbildningsnämnden. Samtliga beslut avseende barn- och elevpeng för 
2021 som baseras på budget ska därför ses över. En ny komplett beräkning 
ska genomföras som underlag för ett nytt Utbildningsnämnds beslut i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschef informerar i ärendet 
Kvartalsrapport Q1 för Utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Järbo friskola, den ideella föreningen Järbo.com 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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2021-05-04 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 58  Dnr 2021/56 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Enskilda pedagogiska omsorgen 
Barnens Lek & Lär 

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden upphäver sitt beslut fattat den 6 april 2021 (§38) 
avseende barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Enskilda pedagogiska omsorgen 
Barnens Lek & Lär 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden fattade beslut avseende barn- och elevpeng 2021 den 6 
april (§ 38). Det har senare upptäckts att beräkningen baserats på data som 
inte längre är aktuell. Kvartalsrapport Q1s utfall är förändrat 
Utbildningsnämnden har idag beslutat att det ska tas fram en ny detaljbudget 
för Utbildningsnämnden. Samtliga beslut avseende barn- och elevpeng för 
2021 som baseras på budget ska därför ses över. En ny komplett beräkning 
ska genomföras som underlag för ett nytt Utbildningsnämnds beslut i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschef informerar i ärendet 
Kvartalsrapport Q1 för Utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 
Enskilda pedagogiska omsorgen Barnens Lek & Lär 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-04 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 59  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 upphäver sitt beslut fattat den 6 april 2021 (§37) 
avseende barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla 
kristna skola 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden fattade beslut avseende barn- och elevpeng 2021 den 6 
april (§ 37). Det har senare upptäckts att beräkningen baserats på data som 
inte längre är aktuell. Kvartalsrapport Q1s utfall är förändrat 
Utbildningsnämnden har idag beslutat att det ska tas fram en ny detaljbudget 
för Utbildningsnämnden. Samtliga beslut avseende barn- och elevpeng för 
2021 som baseras på budget ska därför ses över. En ny komplett beräkning 
ska genomföras som underlag för ett nytt Utbildningsnämnds beslut i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschef informerar i ärendet 
Kvartalsrapport Q1 för Utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla kristna skola Barn- 
och utbildningschefen 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-04 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 60  Dnr 2021/58 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Stigens friskola AB 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden upphäver sitt beslut fattat den 6 april 2021 (§33) 
avseende barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Stigens friskola AB 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden fattade beslut avseende barn- och elevpeng 2021 den 6 
april (§ 33). Det har senare upptäckts att beräkningen baserats på data som 
inte längre är aktuell. Kvartalsrapport Q1s utfall är förändrat 
Utbildningsnämnden har idag beslutat att det ska tas fram en ny detaljbudget 
för Utbildningsnämnden. Samtliga beslut avseende barn- och elevpeng för 
2021 som baseras på budget ska därför ses över. En ny komplett beräkning 
ska genomföras som underlag för ett nytt Utbildningsnämnds beslut i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschef informerar i ärendet 
Kvartalsrapport Q1 för Utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 
Stigens friskola AB 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-04 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 61  
Sektorchef informerar 

 
Utbildningsnämnden beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Barn- och utbildningschefen informerar om följande: 
 

 Kunskapsläge, resultat och åtgärder 
 Aktuellt pandemiläge 

 
 

Beslutsunderlag 
 

Presentation utbildningsnämnd, 2021-05-04 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-04 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 62   
Ordförande informerar 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande informerar om följande: 
 

 Besök ute i verksamheterna 
o Träff med både rektorer och elever 
 

_______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-04 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 63   
Meddelanden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Redovisade meddelande läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Meddelande i form av inkomna rapporter och information som kan vara av 
intresse för Utbildningsnämnden sammanställs till varje sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 

 
Meddelande för perioden 2021-04-31 – 2021-04—27 
 
______ 
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