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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Elisabeth Örn (C) Ordf. 
Bengt Svedberg tjänstgörande ersättare för Marianne Olsson (C) 
Birger Byström (L)  
Hans Göran Palmqvist (M)  
Rune Månsson (S)  
Hans Johansson (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Inga närvarande 

Övriga närvarande 
Anna Gunnervik, utbildningschef 
Lars Bäcker, ekonom 
Anna-Lena Sörensson, planingenjör § 92 
Lukas Törner, bygglovsingenjör § 92 
Christina Nilsson, rektor särskolan och utvecklings- och kvalitetschef §§ 93-94 
Mona Jonsson, rektor vuxenutbildningen §§ 93-94 
Anna Wedenryd, konsult arkivet § 97 
Kristina Ström, personalrepresentant 
Mita Granbeck, personalrepresentant 
Josefine Blid, nämndsekreterare 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 92 Översiktsplan workshop   
§ 93 Systematiskt kvalitetsarbete 2021/8  
§ 94 Statistik och uppföljning   
§ 95 Sektorchef informerar   
§ 96 Ekonomisk månadsrapport   
§ 97 Dokumenthanteringsplan 2021/14  
§ 98 Svar till Remiss gällande 

lokalförsörjningsplan 2022-2030 
2021/111  

§ 99 Taxor Barn- och 
utbildningsnämnden 

2021/27  

§ 100 Utökat resursbehov sektor barn- 
och utbildning 

2021/110  

§ 101 Sammanträdestider 2022 för 
Utbildningsnämnd 

2021/20  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 92   
Översiktsplan workshop 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och i den inledande 
fasen håller olika delar av kommunens förvaltning i dialog med de som bor, 
verkar och besöker kommunen på att ta fram underlag för hur kommunen 
ser ut idag och hur den kan se ut 2040. Med anledning av detta så deltar 
Utbildningsnämnden i en workshop och diskuterar Översiktsplan 2040 
utifrån barnperspektivet och för en dialog om hur och vilka 
utbildningsfrågor som är viktiga att ta med sig i detta arbete. 

 
Beslutsunderlag 

 
Planingenjör Anna Lena Sörensson och bygglovsingenjör Lukas Törner 
informerar om Översiktsplan 2040 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 93  Dnr 2021/8 
Systematiskt kvalitetsarbete 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Rapport över sektor utbildnings systematiska kvalitetsarbete 2020 är nu 
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 

 
Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2020 
Christina Nilsson, rektor särskolan och Mona Jonasson rektor 
vuxenutbildningen informerar. 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 94   
Statistik och uppföljning 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Utvecklings- och kvalitetschef Christina Nilsson informerar om den senaste 
statistiken avseende antal elever/lärare(tjänster) per enhet. 

 
Beslutsunderlag 
Statistik avseende elevantal 2020 och 2021 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 95 
Sektorchef informerar 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef informerar bland annat om: 
• Covid-19
• Aktuellt i sektorn
• Ensolution och deras fortsatta uppdrag

o Stöd i resursfördelningsmodell
o Stöd i uträkning av elevpeng
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 96   
Ekonomisk månadsrapport 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Barn-utbildningschef Anna Gunnervik informerar om september månads 
ekonomiska uppföljning. 

 
Beslutsunderlag 
September månadsuppföljning, 2021-10-21 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 97 Dnr 2021/14 
Dokumenthanteringsplan 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar dokumenthanteringsplan för sektor barn och 
utbildning, verksamhetsområde 7 Skola.  

Ärendebeskrivning 

Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver 
myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras.  
Dokumenthanteringsplanen är processbaserad och utgår från den 
gemensamma klassificeringsstrukturen KLASSA. Det innebär att Barn- och 
utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan endast ska hantera 
nämndspecifika handlingstyper och processer. 

Arkivredovisningen är uppbyggd med en klassificeringsstruktur i tre nivåer 
med första nivå verksamhetsområde, andra nivån processgrupper (inom 
respektive verksamhetsområde) och en tredje nivå processer (inom 
respektive processgrupp).  
Inom varje process genereras handlingar och till dessa ges anvisningar om 
gallring och bevarande (enligt bland annat Riksarkivets gallringsråd) samt 
förvaring och tidpunkt för leverans till centralarkivet. 
Arkivmyndigheten (Kommunstyrelsen) ska besluta om hur generella 
handlingstyper som finns i alla nämnder ska hanteras. Dessa ska redovisas i 
kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. Förvaltningen har tagit fram 
förslag på dokumenthanteringsplan för verksamhetsområde 7 Skola. 
Översyn av dokumenthanteringsplanen ska göras årligen och revideras vid 
behov för att kunna vidhålla god arkivvård (§ 6 Arkivlagen). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-21 
Förslag till dokumenthanteringsplan Skolan, 2021-10-21 
Anna Wedenryd, konsult arkivet informerar i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Utbildningschef f.v.b. 
Arkivarie 
Nämndsekreterare 
Ekonom
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 98  Dnr 2021/111 
Svar till Remiss gällande lokalförsörjningsplan 2022-2030 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag (KSAU 2021-10-20, § 119) om ett uppdrag till förvaltningen, sektor 
samhällsutveckling, att arbeta i enighet med den projektplan som framgår av 
Lokalförsörjningsplanen 2022-2030.  

Utbildningsnämnden understryker vikten av att beakta barnens, elevernas 
och verksamhetens behov och föreslår kommunstyrelsen att sektor 
samhällsutvecklings uppdrag enligt ovan ska genomföras i samverkan med 
sektor utbildning och att nämnden erhåller kontinuerlig information.  

Ärendebeskrivning 

Sektor samhällsbyggnad har tagit fram en lokalförsörjningsplan. 
Lokalförsörjningsplanen visar att kommunens fastigheter i stort är i behov 
av betydande underhåll och renoveringar. Detta gäller även de lokaler där 
utbildningsnämndens verksamhet bedrivs.  

Kommunstyrelsens arbetskott beslutade den 20 oktober 2021 (§ 119) att  
lokalförsörjningsplan 2022–2030 samt uppdrag om förstudier skulle på 
remiss till utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

I projektplanen, vilken ingår i lokalförsörjningsplanen, föreslås att som en 
del av utbildningsnämndens uppdrag att ta fram en strategi för kommunens 
skolor och förskolor och med beaktande av lokalförsörjningsplanens resultat 
genomföra en förstudie. Förstudien ska inriktas på förskola med fokus på 
Stigens, Höjdens och Håvesten förskola på grund av stora kommande 
kostnader i underhåll och återinvesteringar. Vidare föreslås en förstudie av 
Bruksskolan i Ödeborg med anledning av överkapacitet och stora 
kommande fastighetskostnader.   

Uppdraget om förstudier omfattar 2022: 
 Ta fram förstudie och presentera åtgärdsalternativ beträffande

Stigens-, Höjdens och Håvestens förskolor och presentera
åtgärdsalternativ där tanken om en förskola i tätorten Färgelanda
beaktas.

 Ta fram förstudie och presentera åtgärdsalternativ beträffande
Ödeborgs skola.
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-26 
Remiss utbildningsnämnden, protokollsutdrag KSAU 2021-10-20 
Lokalförsörjningsplan 2022-2030 
Slutredovisning lokalförsörjningsplanen 
Lokalförsörjningsplanen uppdrag för förstudier 
Barn- och utbildningschef Anna Gunnervik informerar i ärendet 
 
Beslutet skickas till 
 
Chef barn och utbildning 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 99  Dnr 2021/27 
Taxor Barn- och utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningen förslag och antar 
taxedokument för 2022. 

Ärendebeskrivning 

Varje år ska Utbildningsnämndens taxor beslutas. Den största taxan gäller 
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Maxtaxa tillämpas i 
Färgelanda kommun.  

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2021  
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på 
en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det 
betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara 
upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.  

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av 
hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra 
respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en 
respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för 
det första, andra respektive tredje barnet.  

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre 
avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i 
hushållet betalas ingen avgift.  

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket 
och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola 
och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december 
inför kommande bidragsår. 

Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor. 

Färgelandas beviljade bidrag 2021 för att tillämpa maxtaxa inom 
barnomsorg / fritids är 1.160.928 kr. Utfallet 2020 för avgifter inom 
barnomsorg / fritids var 4.395.910 kr, budgeterat för 2021 är 4.396.616 kr. 
Statsbidraget utgör alltså en signifikant del av intäkterna.  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Om vi skulle välja att inte tillämpa maxtaxa utan höja våra avgifter för 
ökade intäkter skulle vi då för att kompensera för uteblivet statsbidrag, 
baserat på 2021 års siffror, behövas en höjning av intäkten med 26%. För att 
dessutom kunna anställa en extra pedagog, beräknad kostnad 560.000 kr, 
skulle en total höjning med 39% behövas.  
 
Siffrorna för 2022 är ännu inte fastställda.  
 
Enligt SCB (2018) tillämpar samtliga Sveriges kommuner maxtaxa sedan 
den 1 januari 2003. Att välja att avvika från den normen kan bli svårt att 
visa fram som en fördel för kommunen och dess invånare. Övriga taxor, 
provtillfälle hos vuxenutbildningen, avgift för borttappat busskort samt 
musikskolan föreslås en indexuppräkning för 2022 på 1,9 %. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-21 
Förslag till taxor 2022 
Barn- och utbildningschef Anna Gunnervik informerar i ärendet 

 
 
Beslutet skickas till 
Chef barn och utbildning 
Ekonomichef 
Sektorekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 100  Dnr 2021/110 
Utökat resursbehov sektor barn- och utbildning 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 5 oktober 2021 (§ 80) 
informerade sektorchefen om hur ett specifikt ärende rörande akut 
resursbehov hanterats. Vid sammanträdet framkom att nämnden önskade 
ytterligare information om hur resursbehov hanteras. 
 
Hantering av resursbehov 
På ett par av kommunens skolor hamnade vi i ett ohållbart läge. Elever i 
behov stod utan stöd och situationer som kunde bli farliga uppstod. Fara 
fanns för elevers trygghet och hälsa. I ett sådant läge kan en rektor välja att 
returnera sina arbetsmiljöuppgifter. Sektorchefen hade att lösa situationen. 
Efter avstämning med kommunchef och ordförande i Utbildningsnämnden 
beslutade sektorchef att resurser måste tillsättas för att inte äventyra elevers 
hälsa och säkerhet.  
 
Ibland kan en verksamhet hamna i omöjliga lägen och behöver fatta beslut 
trots en negativ prognos. En chef kan behöva fatta sådana beslut och då är 
det viktigt att informera ordföranden och nämnden. Det är också viktigt att 
avvikelser förklaras i de ekonomiska uppföljningar som görs.  
 
I det akuta läge vi befann oss i blev beslutet att för att värna elevers trygghet 
och säkerhet behövde ytterligare 400 tkr användas för att säkerställa elevers 
lagstyrda rätt till trygghet och studiero. Denna kostnad påverkar inte 
Utbildningsnämndens negativa prognos på -11 100 tkr.  
 
Sätt att hantera när resurser och befogenheter inte räcker till för att ta 
ansvar för verksamheten 
 
Ett sätt är att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till sin chef som då 
undersöker om den chefen har resurser och befogenheter att ta ansvar för 
verksamheten. Har nästa chef inte heller resurser och befogenheter 
returneras ansvaret vidare till nästa chef i hierarkin och hamnar till sist hos 
nämnden eller i Färgelandas fall hos Kommunstyrelsens ordförande.  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Ett annat sätt är att hantera ärendet är att chefen talar med sin chef och ett 
samtal om lösningar initieras för att krav och resurser ska väga jämt och 
ansvarig chef kan behålla sina arbetsmiljöuppgifter. En sektorchef kan 
under en period behöva utöka resurserna på olika sätt. Då behöver 
ordförande och nämnd informeras och avvikelserna behöver redovisas i 
ekonomiska uppföljningar.  
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-22 
Protokollsutdrag UN, 2021-10-05 § 80 
Presentation avseende resursbehov i sektorn 
 
Barn-utbildningschef informerar i ärendet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningschefen 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 101  Dnr 2021/20 
Sammanträdestider 2022 för Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider 2022 för 
Utbildningsnämnden enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider 2022 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 2021 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 

25 jan 10 januari 
22 februari 7 februari 

29 mars 14 mars 
26 april 11 april 
24 maj 9 maj 

-- 13 juni 
-- -- 

30 augusti 15 augusti 
27 september 12 september 

25 oktober 10 oktober 
29 november 14 november  
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-18 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Utbildningschef f.v.b.  
Ekonom 
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