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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Elisabeth Örn (C) Ordf. 
Marianne Olsson (C)  
Birger Byström (L)  
Hans Göran Palmqvist (M)  
Tommy Larsson (S) Vice ordf. 
Rune Månsson (S)  
Hans Johansson (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Astrid Berggren (L)  
Bengt Svedberg (M)  
Yvonne Pettersson (S)  
Kenneth Öhman (S)  

Övriga närvarande 
Anna Gunnervik, Utbildningschef §§ 75-91
Tünde Petersson, Samhällsutvecklingschef § 76
Iris Zell, Fastighetsförvaltare § 76
Lillan Fahlstedt, Folhälsostrateg § 78
Christina Utterberg, Projektledare FVM § 77 
Elisabet Persson, Ekonom 
Veronica Corell, rektor § 79 
Wiveca Forsberg Doyle, rektor § 79 
Mita Granbeck, personalrepresentant §§ 75-78, §§ 80-91 
Kristina Ström, personalrepresentant §§ 75-91 Josefine 
Blid, Nämndsekreterare §§ 75-91 

Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 75 Förändringar på 
föredragningslistan 

  

§ 76 Lokalförsörjningsplanen   
§ 77 Framtidens vårdinformationsmiljö   
§ 78 Folkhälsoarbetet   
§ 79 Systematiskt kvalitetsarbete 2021/8  
§ 80 Sektorchef informerar   
§ 81 Detaljbudget 2021 2020/29  
§ 82 Delårsrapport Utbildningsnämnd 

jan-aug 2021 
2021/5  

§ 83 Initiativärende avseende 
hemställan till kommunstyrelsen 
för beredning och vidare till 
kommunfullmäktige för 
behandling om en utökad ram 
2021 med 11,1 miljoner kronor. 

  

§ 84 Initiativärende avseende - Fatta ett 
beslut att anta liggande förslag till 
barn- och elevpeng för 2021 för 
kommunala och fristående 
enheter. 

  

§ 85 Barn- och elevpeng för 2021, 
baserad på budget till kommunala 
enheter 

2021/102  

§ 86 Barn- och elevpeng för 2021, 
baserad på budget, till fristående 
skolenheter och 
barnomsorgsformer – Stigens 
friskola AB 

2021/58  

§ 87 Barn- och elevpeng för 2021, 
baserad på budget, till fristående 
skolenheter och 
barnomsorgsformer – 
huvudmannen för 
Stenbackeskolan, stiftelsen 
Uddevalla kristna skola 

2021/57  

§ 88 Barn- och elevpeng för 2021, 
baserad på budget, till fristående 
skolenheter och 
barnomsorgsformer – Enskilda 

2021/56  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

pedagogiska omsorgen Barnens 
Lek & Lär 

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

2021/55  

§ 90 Barn- och elevpeng för 2021, 
baserad på budget, till fristående 
skolenheter och 
barnomsorgsformer – Fridaskolan 
AB 

2021/54  

§ 91 Barn- och elevpeng för 2021, 
baserad på budget, till fristående 
skolenheter och 
barnomsorgsformer – Ulna AB 

2021/53  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 75   
Förändringar på föredragningslistan 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Ordförande beslutar att lyfta ur ärende 8-13 från dagordningen för beslut vid 
nästkommande sammanträde då möte med de fristående enheterna inte ägt 
rum avseende barn- och elevpeng. 
 
Initiativärende av Tommy Larsson (S) och Rune Månsson (S) avseende att 
sända en hemställan till Kommunstyrelsen för beredning och vidare till 
Kommunfullmäktige för behandling om en utökad ram 2021 med 11,1 
miljoner kronor läggs till på dagordningen. 
 
Initiativärende av Tommy Larsson (S) och Rune Månsson (S) avseende att 
fatta beslut om att anta förslag gällande elevpeng för kommunala och 
fristående enheter läggs till på dagordningen.  

 
Ärendebeskrivning 

 
I Kommunallagen 4 kap 20 § gällande initiativrätt har varje ledamot i en 
nämnd rätt att väcka ärenden. Vid sammanträdet väcks två initiativärenden 
och kommer att behandlas enligt gällande bestämmelser.  

 
Beslutsunderlag 

 
Initiativärende avseende barn- och elevpeng 2021 av Tommy Larsson (S) 
och Rune Månsson (S) 
Initiativärende avseende äskande av tilläggsanslag av Tommy Larsson (S) 
och Rune Månsson (S) 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 76   
Lokalförsörjningsplanen 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklingschef, Tünde Petersson och fastighetsförvaltare Iris Zell 
informerar om nuläget i lokalförsörjningsplanen.  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 77   
Framtidens vårdinformationsmiljö 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Projektledare, Christina Utterberg informerar om det senaste inom 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 78   
Folkhälsoarbetet 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Folkhälsostrateg, Lillan Fahlstedt informerar om folkhälsa, folkhälsoarbetet 
och vad det innebär i praktiken. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 79  Dnr 2021/8 
Systematiskt kvalitetsarbete 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Rapport över sektor utbildnings systematiska kvalitetsarbete 2020 är 
färdigbearbetad och visar att ett utvecklingsarbete har pågått kring 
måluppfyllelse, trygghet och studiero. Nya utvecklingsområden är 
identifierade och fortsatt arbete kring kunskapsutveckling, trygghet och 
studiero samt elevhälsa fortsätter.  
 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 
likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, 
följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa 
och dela kunskap om vad som leder till framgång. Skollagen innehåller ett 
tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Veronica Corell och Wiveca Forsberg Doyle informerar i ärendet. 
Rapport över sektor utbildnings systematiska kvalitetsarbete 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 80   
Sektorchef informerar 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationspunkten utökat resursbehov ska lyftas som eget ärende på 
dagordningen vid nästkommande sammanträde.  
 
Utbildningsnämnden beslutar även att det i samband med det redogöras för 
hur oförutsedda händelser såsom ett plötsligt utökat resursbehov ska 
hanteras på ett korrekt sätt. 
 
I övrigt läggs informationen till handlingarna. 
 
Ajournering 16:20-16:30 

 
Yrkande 
Tommy Larsson (S) yrkar för att informationspunkten resursbehov ska 
flyttas till nästkommande möte för vidare hantering. 
Hans-Göran Palmqvist (M) yrkar för tilläggsyrkande till Tommy Larssons 
(S) yrkande avseende att det redogöras för hur ett plötsligt utökat 
resursbehov ska hanteras på ett korrekt sätt? 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Tommy Larsson (S) yrkande och finner att 
Utbildningsnämnden beslutat enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Hans-Görans Palmqvist (M) 
tilläggsyrkande och finner att Utbildningsnämnden har beslutat enligt 
tilläggsyrkandet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Utbildningschefen informerar om följande punkter: 

 Covid-19 aktuellt läge 
 Lägesbild i sektorn 
 Resursbehov 
 Frågor och svar 

 
Beslutet skickas till 
Utbildningschef  
Ekonom
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 81 Dnr 2020/29 
Detaljbudget 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar detaljbudget för 2021 för Utbildningsnämnden 
enligt förslag från förvaltningen 21-09-23. 

Yrkande 

Tommy Larsson (S), Hans-Göran Palmqvist (M) och Birger Byström (L) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
Utbildningsnämnden beslutat enligt förslaget. 

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 (inkl. lönerevision 165 151 tkr).  
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.
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

2. Posten ”utomkommunal verksamhet Förskoleklass – Årskurs 9” fördelas 
på raderna förskola och grundskola. 
 
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 avseende detaljbudget, 2021-09-23 
Utbildningschef informerar i ärendet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Barn- och utbildningschefens ledningsgrupp 
Ekonomichef 
Kommunchef 
Kommunstyrelsen f k 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 82  Dnr 2021/5 
Delårsrapport Utbildningsnämnd jan-aug 2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport  
2021-01-01 --2021-08-31 och överlämnar den till kommunfullmäktige. 
 
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med 
ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans i förhållande till budget 
2021. 
 
Yrkande 

 
Tommy Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
Utbildningsnämnden beslutat enligt förslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Nämnderna har att upprätta en delårsrapport, uppföljning av mål och 
resursplanen, avseende sitt ansvarsområde. Nämndernas delårsrapporter 
sammanställs sedan till en rapport för hela kommunen som överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Utbildningsnämndens resultat för perioden uppgår till - 8 711 tkr jämfört 
med budget och prognosen för helårsutfallet uppgår till - 11 100 tkr. 
 
2021 visade stort underskott och en negativ prognosavvikelse vilket 
föranledde ökat ekonomistöd och en genomlysning av sektorns ekonomi 
under första kvartalet. Det visade sig att underlagen från 2020 som också 
legat till grund för 2021 års budget inte i alla delar var korrekta. 
Kostnaderna för köpta platser (IKE) och gymnasium visade sig vara för lågt 
räknade liksom att vissa processer för tilläggsbelopp mm behövde 
kvalitetssäkras. 
 
Efter genomlysningen under första kvartalet visade det sig att prognosen för 
innevarande år var -11 100 tkr. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Ett intensivt arbete inleddes med att göra anpassningar för att komma ned i 
vår ram. Tillräckliga medel behövde avsättas för kostnader köpt verksamhet 
och övriga kostnader. Detta fick som följd att respektive enhet fick en 
minskning av sin tilldelade ram och ett tydligt uppdrag att hålla denna. Det 
blev tydligt att personalkostnaderna behövde minskas och arbete med att 
anpassa dessa till ramen påbörjades. Denna process är dock tidskrävande och 
det visade sig inte görbart att få en budget i balans innevarande år. Arbetet 
med att minska personalkostnaderna inriktades istället på att minska så 
mycket vi kan 2021 och med tydligt mål att vara i den tänkta ramen 2022. 
Personalminskningen som detta innebär har väckt reaktioner såväl inom som 
utom organisationen och det och det finns risker såväl när det gäller elevers 
måluppfyllelse, trygghet och studiero samt elevers och lärares arbetsmiljö. 

Utvecklingsarbetet i sektorn där mycket tid och resurser läggs på att djuploda 
i ekonomin för att få en tydlig överblick över dess ekonomi, budget och 
uppföljningsarbete fortsätter. Ett analysarbete har påbörjats där strukturer, 
processer, förhållningssätt och principer granskas och ett förbättringsarbete 
pågår.  

Under sommaren har också Utbildningsnämndens ekonomi genomlysts av en 
extern aktör Ensolution. De såg att personalkostnaderna var höga inom 
sektorn och rekommenderade analys kring detta. Främst rekommenderades 
att se över hur man kan arbeta mer flexibelt och att se över antal skolor och 
skolstrukturen för att kunna använda tilldelade resurser på ett effektivare sätt. 

Prognosen för 2021 pekar på samma negativa avvikelse som låg i första 
kvartalsrapporten på – 11 100.  

Beslutsunderlag 
 

Delårsrapport för utbildningsnämnden jan-aug 2021 
Tjänsteskrivelse avseende delårsrapport, 2021-09-23 
Utbildningschefen informerar i ärendet. 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningschefen 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 83  Dnr UN 2021/104 
Initiativärende avseende hemställan till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till kommunfullmäktige för behandling om en 
utökad ram 2021 med 11,1 miljoner kronor. 

 
Utbildningsnämndens beslut 
En hemställan lämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till 
kommunfullmäktige för behandling om en utökad ram 2021 med 11,1 
miljoner kronor. 
 
Uppdraget från kommunfullmäktige är att utbildningsnämnden liksom andra 
nämnder och styrelser att hålla tilldelad ram, vilket inte utbildningsnämnden 
klarade att uppfylla. 
Per 31/8 2021 visar utbildningsnämnden ett underskott gentemot budget på 
8,711 miljoner kronor. 
 
Yrkande 
 
Tommy Larsson (S) yrkar för att initiativärendet ska avgöras idag. 
Elisabeth Örn (C) yrkar för att initiativärendet ska avgöras senare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Tommy Larssons (S) yrkande om att 
initiativärendet ska avgöras idag mot Elisabeth Örns (C) yrkande om att 
initiativärendet ska avgöras senare och finner att Utbildningsnämnden 
beslutat enligt Elisabeth Örns yrkande. 
 
Votering begärs och genomförs. 
 
Omröstning 
 
Ja röst för att initiativärendet ska avgöras idag 
Nej-röst för att initiativärendet ska avgöras senare 
 
Marianne Olsson (C)  Ja 
Birger Byström (L)  Ja 
Hans-Göran Palmqvist (M) Ja 
Tommy Larsson (S)  Ja 
Rune Månsson (S)  Ja 
Hans Johansson (SD)  Ja 
Elisabeth Örn (C)  Nej 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Ja-röst 6 
Nej-röst 1 
 
Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutat att initiativärendet ska 
avgöras idag. 
 
Yrkande 
 
Tommy Larsson (S) och Rune Månsson (S) yrkar för att 
Utbildningsnämnden ska lämna en hemställan till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till kommunfullmäktige för behandling om en utökad 
ram 2021 med 11,1 miljoner kronor. 
Astrid Berggren (C) yrkar för en ändring till förslaget enligt ställd 
hemställan: 
 
”…att hålla tilldelad ram, vilket inte utbildningsnämnden klarade att 
uppfylla.” 
Istället för ”… att hålla tilldelad ram, vilket inte är fallet för 
utbildningsnämnden.” 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer först proposition på Tommy Larssons (S) och Rune 
Månssons (S) yrkande och finner att Utbildningsnämnden beslutat enligt 
yrkandet. 
Ordförande ställer därefter proposition på Astrid Berggrens ändringsyrkande 
och finner att Utbildningsnämnden beslutat enligt förslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Initiativärende väcks av Tommy Larsson (S) och Rune Månsson (S) 
gällande att lämna en hemställan till Kommunstyrelsen för beredning och 
vidare till Kommunfullmäktige för behandling om en utökad ram för 2021 
med 11,1 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag 

 
Initiativärende avseende prognostiserat underskott gentemot tilldelad ram 
budget 2021, 2021-10-05 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-10-05 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Utbildningschef 
Ekonom 
Tommy Larsson (S) 
Rune Månsson (S) 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 84  Dnr UN 2021/105 
Initiativärende avseende att fatta beslut om att anta liggande förslag till 
barn- och elevpeng för 2021 för kommunala- och fristående enheter. 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Initiativärendet avseende att anta liggande förslag till barn- och elevpeng för 
2021 för kommunala- och fristående enheter ska beslutas idag. 
 
Yrkande 

 
Tommy Larsson (S) yrkar för att initiativärendet ska avgöras idag. 
Elisabeth Örn (C) yrkar för att initiativärendet ska avslås. 

 
Propositionsordning 

 
Ordförande ställer proposition på Tommy Larsson (S) yrkande om att 
initiativärendet ska avgöras idag mot Elisabeth Örns (C) yrkande om avslag 
och finner att Utbildningsnämnden beslutat enligt Elisabeth Örns (C) 
yrkande om avslag. 
 
Votering begärs och genomförs. 
 
Omröstning 
 
Ja-röst för att initiativärendet ska avgöras idag 
Nej-röst för att initiativärendet ska avslås. 
 
Marianne Olsson (C)  Ja 
Birger Byström (L)  Ja 
Hans-Göran Palmqvist (M) Ja 
Tommy Larsson (S)  Ja 
Rune Månsson (S)  Ja 
Hans Johansson (SD)  Ja 
Elisabeth Örn (C)  Nej 
 
6 Ja röster 
1 Nej röst 
 
Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutat att initiativärendet 
avseende beslut om barn- och elevpeng ska beslutas idag. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Ärendebeskrivning 
 

Tommy Larsson (S) och Rune Månsson (S) har lämnat ett initiativärende 
gällande att utbildningsnämnden ska fatta beslut om att anta liggande 
förslag till barn- och elevpeng för 2021 för kommunala- och fristående 
enheter. 

 
Beslutsunderlag 

 
Initiativärende, 2021-10-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningschef  
Tommy Larsson (S) 
Rune Månsson (S) 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 85  Dnr 2021/102 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget till kommunala enheter 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa den beräknade Barn- och 
elevpengen baserat på budget för 2021 enligt nedanstående förslag. 

 
Utbildningsnämnden beslutar att till kommunala enheter, fastslå 
ovanstående budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla för verksamhetsår 
2021.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt skollagen har kommunen att ersätta andra kommuner för 
interkommunal ersättning. 

34 §   En kommun som i sin grundskola har en elev från en annan kommun 
ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens 
hemkommun, om elevens skolgång i kommunen grundar sig på 25 §, 26 § 
eller 28 § andra stycket. 

Även i de fall som avses i 27 § ska hemkommunen betala ersättning till den 
mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer 
överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens 
åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Har en elev 
ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna 
bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Lag (2014:458). 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk
Ped oms 

1-5 år
Ped oms 
6-13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9 Grundsär Träningsskola

Ersättning/år 139 773 109 388 45 734 106 182 31 473 39 712 49 485 84 749 86 019 288 444 495 221
Ersättning/termin 69 887 54 694 22 867 53 091 15 737 19 856 24 743 42 375 43 010 144 222 247 611
Ersättning/månad 11 648 9 116 3 811 8 848 2 623 3 309 4 124 7 062 7 168 24 037 41 268

Kommunala enheter
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet skickas till 
Utbildningschefen fvb 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 86  Dnr 2021/58 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Stigens friskola AB 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa den beräknade Barn- och 
elevpengen baserat på budget för 2021 enligt nedanstående förslag. 
 

Stigens Friskola 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk Frt F-klass Åk 1-6 
Ersättning/år 152 604 119 430 49 932 43 357 58 043 99 446 
Ersättning/termin 76 302 59 715 24 966 21 679 29 021 49 723 
Ersättning/månad 12 717 9 953 4 161 3 613 4 837 8 287 

 
Utbildningsnämnden beslutar att: till Stigens friskola AB fastslå 
ovanstående budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla tills fastslaget 
utfall finns för verksamhetsåret 2021. 

 
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 §. 
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på 
grund av att eleven är utlandssvensk. 
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 

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.” 
 
Beloppen grundar sig på budget för 2021. 
 
Beräkningsunderlaget bifogas. 
 
Färgelanda kommun har barn/elever hos Stigens friskola AB 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Stigens friskola AB 
Barn och utbildningschefen 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 87  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 fastställa den beräknade Barn- och 
elevpengen baserat på budget för 2021 enligt nedanstående förslag. 
 

Stenbackeskolan 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9 
Ersättning/år 152 604 119 430 49 932 43 357 54 028 92 528 93 916 
Ersättning/termin 76 302 59 715 24 966 21 679 27 014 46 264 46 958 
Ersättning/månad 12 717 9 953 4 161 3 613 4 502 7 711 7 826 

 
Utbildningsnämnden beslutar att: till huvudmannen för Stenbackeskolan, 
stiftelsen Uddevalla kristna skola fastslå ovanstående budgetbaserade barn- 
och elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2021. 

 
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 §. 
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på 
grund av att eleven är utlandssvensk. 
Lag (2015:73). 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.” 
 
Beloppen grundar sig på budget för 2021. 
 
Beräkningsunderlaget bifogas. 
 
Färgelanda kommun har barn/elever hos huvudmannen för 
Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla kristna skola 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla kristna skola 
Barn och utbildningschefen 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 88  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 fastställa den beräknade Barn- och 
elevpengen baserat på budget för 2021 enligt nedanstående förslag. 
 

Barnens lek och lär 

Kr Ped oms 1-5 år Ped oms 6-13 år 
Ersättning/år 106 182 31 473 
Ersättning/termin 53 091 15 737 
Ersättning/månad 8 848 2 623 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att: till huvudmannen för Enskilda 
pedagogiska omsorgen Barnens Lek & Lär fastslå ovanstående 
budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för 
verksamhetsåret 2021. 

 
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 §. 
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på 
grund av att eleven är utlandssvensk. 
Lag (2015:73). 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.” 
 
Beloppen grundar sig på budget för 2021. 
 
Beräkningsunderlaget bifogas. 
 
Färgelanda kommun har barn/elever hos Enskilda pedagogiska omsorgen 
Barnens Lek & Lär 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Enskilda pedagogiska omsorgen Barnens Lek & Lär 
Barn och utbildningschefen 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 89  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, 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa den beräknade Barn- och 
elevpengen baserat på budget för 2021 enligt nedanstående förslag. 
 

Järbo Friskola 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk Frt F-klass Åk 1-6 
Ersättning/år 152 604 119 430 49 932 43 357 54 028 92 528 
Ersättning/termin 76 302 59 715 24 966 21 679 27 014 46 264 
Ersättning/månad 12 717 9 953 4 161 3 613 4 502 7 711 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att: till huvudmannen för Järbo friskola, den 
ideella föreningen Järbo.com fastslå ovanstående budgetbaserade barn- och 
elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2021. 

 
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 §. 
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på 
grund av att eleven är utlandssvensk. 
Lag (2015:73). 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.” 
 
Beloppen grundar sig på budget för 2021. 
 
Beräkningsunderlaget bifogas. 
 
Färgelanda kommun har barn/elever hos huvudmannen för Järbo friskola, 
den ideella föreningen Järbo.com. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Järbo friskola, den ideella föreningen Järbo.com 
Barn och utbildningschefen 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 90  Dnr 2021/54 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Fridaskolan AB 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa den beräknade Barn- och 
elevpengen baserat på budget för 2021 enligt nedanstående förslag. 
 

 
Utbildningsnämnden beslutar att: till Fridaskolan AB, fastslå ovanstående 
budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för 
verksamhetsåret 2021. 

 
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 §. 
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på 
grund av att eleven är utlandssvensk. 
Lag (2015:73). 
 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk
Ped oms 

1-5 år
Ped oms 
6-13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9 Grundsär Träningsskola

Ersättning/år 152 604 119 430 49 932 106 182 31 473 43 357 54 028 92 528 93 916 323 058 529 835
Ersättning/termin 76 302 59 715 24 966 53 091 15 737 21 679 27 014 46 264 46 958 161 529 264 918
Ersättning/månad 12 717 9 953 4 161 8 848 2 623 3 613 4 502 7 711 7 826 26 922 44 153

Fridaskolan
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.” 
 
Beloppen grundar sig på budget för 2021. 
 
Beräkningsunderlaget bifogas. 
 
Färgelanda kommun har barn/elever hos Fridaskolan AB 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Fridaskolan AB 
Utbildningschefen 
Ekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 91  Dnr 2021/53 
Barn- och elevpeng för 2021, baserad på budget, till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer – Ulna AB 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa den beräknade Barn- och 
elevpengen baserat på budget för 2021 enligt nedanstående förslag. 
 

Ulna förskolor 
Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk 
Ersättning/år 152 604 119 430 49 932 
Ersättning/termin 76 302 59 715 24 966 
Ersättning/månad 12 717 9 953 4 161 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att till Ulna AB, fastslå ovanstående 
budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för 
verksamhetsåret 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt skollagen har kommunen att bevilja bidrag 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 §. 
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på 
grund av att eleven är utlandssvensk. 
Lag (2015:73). 
 
38 §   Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration, 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

   6. mervärdesskatt, och 
   7. lokalkostnader. 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.” 
 
Beloppen grundar sig på budget för 2021. 
 
Beräkningsunderlaget bifogas. 
 
Färgelanda kommun har barn/elever hos Ulna AB  

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ulna AB 
Barn och utbildingschefen 
Ekonom 
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