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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum: 2021-06-01 

Anslaget sätts upp: 2021-06-09 
Anslaget tas ned: 2021-07-01 

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift  

 Josefine Blid 

Datum och tid: tisdag 1 juni 2021, kl. 13:00-17:30 
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda 
 
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: 
 

Rune Månsson (S)               
 

Justeringsplats och tid: 
 

 Tisdag den 8 juni kl. 15:00  Paragrafer 64-74  

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Elisabeth Örn 

Justerare:  
 
 

Rune Månsson (S)          

Sekreterare:  
 
 

Josefine Blid 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Elisabeth Örn (C) Ordförande 
Marianne Olsson (C)  
Birger Byström (L)  
Hans Göran Palmqvist (M) §§ 64-71 
Tommy Larsson (S) Vice ordförande 
Rune Månsson (S)  
Hans Johansson (SD) 
Bengt Svedberg (M) tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Palmqvist (M) §§ 72-
74 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Marie Jakobsson (C) §§ 64-69 
Astrid Berggren (L)  
Bengt Svedberg (M) §§ 64-71 
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Anna Gunnervik, utbildningschef 
Kristina Olsson, ekonomichef 
Lars Bäcker, sektorsekonom 
Elisabet Persson, ekonom 
Tobias Bernhardsson, kommunstyrelsens ordförande 
Christina Utterberg, projektledare framtidens vårdinformationsmiljö § 68 
Marita Granbäck, personalföreträdare 
Kristina Ström, personalföreträdare 
Josefine Blid, nämndsekreterare 
 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Informationsärenden 
§§ 64, 68-74 
 
Beslutsärenden 
§§ 65-67 
 
Paus 
Kl. 14:05-14:35 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 64 Förändringar på 
föredragningslistan 

  

§ 65 Detaljbudget 2021 2020/29  
§ 66 Intern kontroll 2021 2021/9  
§ 67 Sammanträdestider 2021 för 

utbildningsnämnden 
2020/147  

§ 68 Framtidens vårdinformationsmiljö 
FVM 

  

§ 69 Ekonomiska 
månadsrapporter/prognoser 2021 

2021/5  

§ 70 Sektorchef informerar   
§ 71 Ordförande informerar   
§ 72 Statistik och uppföljning   
§ 73 Meddelanden   
§ 74 Övriga ärenden   
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2021-06-01 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 64 
Förändringar på föredragningslistan 

Utbildningsnämndens beslut 

Följande förändringar görs på dagordningen: 

Ärende 3 – Äskande av tilläggsanslag för budget i balans 2022 utifrån 
konsekvensbeskrivning av preliminära ramar 2022–2023 lyfts ur 
dagordningen. l
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2021-06-01 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 65 Dnr 2020/29 
Detaljbudget 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet avseende detaljbudget för 2021 
för Utbildningsnämnden..

Yrkande 

Tommy Larsson (S) och Rune Månsson (S) yrkar för återremittering av 
ärendet med följande motivering: I och med att punkten två på 
dagordningen utgick äskande av tilläggsanslag för budget i balans 2021 för 
utbildningsnämnden, lyftets ut av ordförande för att behandlas först på 
nämndens sammanträde i augusti detta år anser vi att ärende ett 
på dagordningen inte kunde avgöras eftersom ärende ett var beroende av 
fullmäktiges beslut i ärendet som utgick. Dessutom anser vi att den 
genomlysning som kommunstyrelsen beslut genomföra av Barn och 
utbildningsnämndens verksamhet är avgörande för reviderad budget. 

Marianne Olsson (C) yrkar för att den reviderade budgeten ska godkännas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag. 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för att ärendet ska avgöras senare. 
Ordförande finner att Utbildningsnämndens beslutat att ärendet ska avgöras 
idag.  

Tommy Larsson (S) begär votering. 

Omröstning: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras 

Marianne Olsson (C) Ja 
Birger Byström (L) Ja 
Hans-Göran Palmquist (M) Nej 
Tommy Larsson (S) Nej 
Rune Månsson (S) Nej 
Hans Johansson (SD) Nej 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-06-01 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Elisabeth Örn (C) Ja 
4 Nej-röster 
3 Ja-röster 

Efter genomförd omröstning finner ordförande att Utbildningsnämnden 
beslutat att återremittera ärendet avseende detaljbudget för 2021 för 
Utbildningsnämnden..

Ajournering 

Mötet ajourneras kl. 13:40-13:55. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har 2020-11-25 (§ 119) 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 tkr (exklusive lönerevision 2020). 
En skillnad mot tidigare är att både kostnader och bidrag för internhyra lyfts 
ur Utbildningsnämnden ram och ligger istället under kommunstyrelsen. 

Nämnden har att fördela kommunbidraget på de verksamheter som ligger 
inom nämndens ansvarsområden enligt reglemente. Vid 
utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-01 (UN § 104) fattades beslut 
om detaljbudget.  

I samband med kvartalsrapporten uppmärksammades att nämnden hade 
underbudgeterat viss verksamhet. Vid nämndens sammanträde 2021-05-04 
(§ 51) beslutades att detaljbudgeten skulle göras om med hänvisning till 
ovanstående, samt att verksamhetsområdena skulle förändras enligt följande:
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.
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Fördelning kommunbidrag 
 

Kommunbidrag per verksamhetsområde Budget 2021 Reviderad Budget 
2021 

Nämndverksamhet 300 300 

Barnomsorg 34 031 33 209 

Grundskola inkl grundsärskola 56 982 50 504 

Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 34 000 36 155 

Ledningskontor 9 594 9 594 

Vuxenutbildning 2 521 2 521 

Utomkommunal verksamhet fsk - åk 9 21 000  

Utomkommunal verksamhet barnomsorg inkl 
skolbarnomsorg  10 909 

Utomkommunal verksamhet grundskola inkl 
grundsärskola  15 236 

Musikskola 1 701 1 701 

Totalt kommunbidrag 160 128 160 128 

 
I förvaltningens förslag är fördelningen av resurserna justerad sedan tidigare 
beslut då det visat sig att kostnader vi inte kan påverka i lika hög grad har en 
högre kostnad än tidigare budgeterats. Gymnasieskola samt utomkommunal 
verksamhet behöver ta en större del av resurserna i anspråk, vilket självklart 
kommer att påverka övrig verksamhet. En mindre del av denna justering har 
påverkat barnomsorgen, då deras kostnadsläge ligger närmare rikssnittet. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-21 
Resursfördelningsmodell, 2021-05-21 
Processkarta, 2021-05-25 
Effekter på enhetsnivå av detaljbudget, 2021-05-31 
 
Barn- och utbildningschef informerar i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonomichef 
Kommunchef 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 66  Dnr 2021/9 
Intern kontroll 2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden antar internkontrollplan för 2021 enligt förvaltningens 
förslag daterat 2021-05-20. 
 
Yrkande 

 
Birger Byström (L) yrkar för att godkänna förvaltningens förslag och att 
förvaltningen till nästa år föreslår ytterligare kontrollpunkter som 
Utbildningsnämnden påvisat inte fungerar särskilt bra under det gångna året. 
 
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.  
 
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 inkl. ekonomipunkter 
samt tillägg av nämndspecifika kontrollpunkter.  
 
Inom förvaltningen pågår ett arbete med att finna nya former för den interna 
kontrollen och kommunchefen har av kommunstyrelsen fått ett uppdrag att 
redovisa förslag på ett nytt kvalitetssäkrat arbetssätt (KS 2020-09-30, § 
151). Uppdraget ska redovisas under fjärde kvartalet 2021. I samband med 
utbildningsnämndens sammanträde den 4 maj 2021 (§ 50) diskuterades 
andra modeller för internkontroll, där bland annat Melleruds kommuns 
modell förevisades. Modellen är mycket tydlig och har översänts till 
kommunchefen som inspiration i pågående översyn av internkontrollarbetet. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
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 
 
Sektor utbildning: 
Kränkningsanmälningar – rutinen följs och resultat redovisas (samma som i 
förra årets plan) 
Frånvaroregistrering – rutinen följs (samma som i förra årets plan) 
Barnomsorg – uppföljning av ansökningar (samma som i förra årets plan) 
 
Nämndspecifika: 
Interkommunal ersättning – granska överensstämmelse mellan elever och 
fakturering 
Gymnasiefakturor – granska överensstämmelse mellan elever och 
fakturering 
Statsbidrag - Granska differensen mellan uppskattade respektive erhållna 
statsbidrag. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-21 
Förslag intern kontrollplan, 2021-05-21 
 
Barn- och utbildningschef informerar i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Barn och utbildningschefen 
Sektorsekonom 
Utbildningsnämndens presidium 
Diariet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 67  Dnr 2020/147 
Sammanträdestider 2021 för utbildningsnämnden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar fastställa reviderade mötestider som föreslås 
för hösten 2021. 
 
Det innebär att:  

 Mötet den 3 augusti ställs in. 
 Mötet den 7 september flyttas till den 24 augusti 
 Tiden för hösten möten flyttas och kommer att börja kl. 13:00 
 Den ekonomiska månadsrapporteringen kommer inte påverkas av 

förändringarna. 
 
Yrkande 

 
Tommy Larsson (S) yrkar att Utbildningsnämnden ska godkänna 
förvaltningens förslag.  
Ann-Marie Jacobsson (C) yrkar bifall till förslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förslag till sammanträdestider hösten 2021 för utbildningsnämnden är 
framtaget. Hänsyn har tagits till de ekonomiska processer som kommunen 
arbetar utifrån vilket bland annat innebär att nämnden ska ha behandlat 
ekonomiska ärenden innan de avgörs i kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige.  
 
Som i år föreslås utbildningsnämnden sammanträda tisdagar. För kännedom 
framgår även datum för kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder 
ärenden till kommande kommunstyrelsen. Detta med hänsyn till att 
nämnden kan ha ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige. 
 
 Utbildningsnämnden  
 (start kl. 13.00 om inte annan tid  
  anges i kallelsen) 

 Datum för KSAU 

-- januari 20 januari 
2 februari 17 februari 

2 mars 24 mars 
6 april 21 april 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

4 maj 19 maj 
1 juni  16 juni 

24 augusti 22 september 
5 oktober 20 oktober 

2 november 17 november 
7 december --   

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28 
 
Nämndsekreteraren informerar i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Personalföreträdare 
Barn- och utbildningschefen och hennes ledningsgrupp 
Ekonomienheten 
Kansliet 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 68   
Framtidens vårdinformationsmiljö FVM 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Projektledare för framtidens informationsmiljö informerar om FVM, ett IT-
stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare och journalsystem för 
elevhälsa. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-06-01 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 69  Dnr 2021/5 
Ekonomiska månadsrapporter/prognoser 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ajournering 

Mötet ajourneras kl. 15:40-15:50. 

Ärendebeskrivning 

Varje månad ska en ekonomisk rapport presenteras för respektive nämnd 
och styrelse som har eget ekonomiansvar, där den ekonomiska utvecklingen 
ska översiktligt redovisas. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport april månad, 2021-05-17 

Sektorsekonom informerar i ärendet. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 70   
Sektorchef informerar 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Barn- och utbildningschefen informerar om: 

 Covid-19 
 Bidrag till fristående huvudmän 
 Återbetalning del av gymnasiefaktura avseende livsmedel 
 Genomlysning av sektor utbildnings ekonomi 
 Åtgärder för en budget i balans 2021  
 Återkoppling skolinspektionen Covid-19 

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation Covid-19 
Beslut om bidrag till fristående huvudmän, 2021-05-21 
Återkoppling skolinspektionen Covid-19, 2021-05-31 
 
Barn- och utbildningschef informerar i ärendet. 
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2021-06-01 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 71 
Ordförande informerar 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om: 
 Risk-och konsekvensanalyser
 Lokalförsörjningsplanen
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 72   
Statistik och uppföljning 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Statistik avseende antal elever/personal per kategori/enhet samt ett förslag 
till uppföljning presenteras.  
 
Sektorsekonom informerar i ärendet. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 73   
Meddelanden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Meddelanden/rapporter för perioden 2021-04-27—2021-05-25 redovisas. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 74   
Övriga ärenden 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Dialog förs kring skolstrukturen och varsel bland personal inom barn- och 
utbildningssektorn som presenterats utifrån risk- och konsekvensanalyserna 
som är genomförda. 

 
Barn- och utbildningschefen informerar i frågorna. 
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