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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 102  Dnr 2021/118 
Resursfördelningsmodell 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar resursfördelningsmodell Barn och utbildning, 
enligt förslag daterat 211125, att gälla från och med 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till ny resursfördelningsmodell har tagit fram i samarbete med 
företaget Ensolution. Modellens syfte är att beskriva hur ekonomiska 
resurser fördelas till enheterna inom förskola, fritidshem och grundskola. 
Utöver dessa finns det ett antal anslags-finansierade verksamheter såsom 
grundsärskola, vuxenutbildning, modersmålsenhet och musikskola. 

Modellen ska vara behovsanpassad, transparent och bidra till högre 
måluppfyllelse. För att säkerställa likvärdigheten består modellen av två 
delar; generell och strukturell resurstilldelning. Den generella 
resurstilldelningen baseras på volym medan den mindre strukturella delen 
på andra faktorer av betydelse. 

Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. § 10 beslutar rektor om sin enhets inre 
organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Modellen beskriver vad bidraget till enskilda enheter grundar sig på. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-24 
Presentation resursfördelning och detaljbudget 
Resursfördelningsmodell, 2021-11-25 

Beslutet skickas till 
Utbildningschef 
Sektorekonom 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 103  Dnr 2021/117 
Verksamhetsplan och detaljbudget 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan och 
detaljbudget 2022 med följande tillägg: 
En sidhänvisning görs från sida 6 i verksamhetsplanen till sida 21 där 
budget med tydliggörande av fördelning till fristående enheter visas. 
 
Vid uppföljning på verksamhetsraderna förskola, grundskola och fritidshem 
särredovisas kommunala och fristående enheter.  
 
Yrkande 

 
Tommy Larsson (S) yrkar för ett tilläggsyrkande; en hänvisning ska göras 
från sida 6 i verksamhetsplanen till sida 21 i verksamhetsplanen där 
utbildningsnämndens budget med tydliggörande av fördelning till fristående 
enheter visas. 

 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer först proposition på om verksamhetsplan och 
detaljbudget kan godkännas enligt förslag. Ordförande finner att 
utbildningsnämnden beslutat enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Tommy Larssons (S) 
tilläggsyrkande avseende sidhänvisning i verksamhetsplanen. Ordförande 
finner att utbildningsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkandet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En verksamhetsplan är sektorns beskrivning av den planerade verksamheten 
under ett verksamhetsår. Verksamhetsplanen används av sektorn för att planera, 
följa upp, förbättra och rapportera sina verksamheter. Planen kopplar 
verksamhetsstyrningen till lagstiftning, inriktningsmål, förväntade resultat och 
resurser.  
 
Verksamhetsplanen ska översiktligt beskriva det sektorn ska utföra vad gäller 
resultat- och aktivitetsplan, uppdrag och åtaganden. 
 
Planen tas fram av sektorn efter beslutad budgetprocess och beslutas i nämnden 
senast i december.  
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
Sektor Barn och utbildnings verksamhetsplan knyter an till de uppdrag 
förvaltningen har utifrån lagstiftning, kommunens vision, inriktningsmål och de 
förväntade resultat som Utbildningsnämnden förväntar sig effekt av under 
2022. 
 
Aktiviteter som beskrivs i denna övergripande verksamhetsplan är 
verksamhetsinriktningarnas övergripande aktiviteter för att nå uppsatta mål. 
Utifrån dessa kan varje enhet sedan forma delaktiviteter för att nå 
måluppfyllelse.  

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-24 
Verksamhetsplan och detaljbudget, 2021-11-29 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningschef 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 104  Dnr 2021/136 
Bidrag till fristående enheter 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
1. Utbildningsnämnden fastställer den beräknade generella barn- och 

elevpengen baserat på budget för 2022 enligt nedanstående förslag att gälla 
tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2022.  

2. Utöver elevpengen som visas i tabellen nedan kommer ett ytterligare 
belopp avseende strukturersättning tillkomma, efter beslut i nämnden i 
början på året. 

3. Utbildningsnämnden delegerar till sektorchefen för barn och utbildning att 
fatta beslut om bidrag per huvudman för fristående grundskola, 
grundsärskola, förskoleklass, förskola, fritidshem samt enskild pedagogisk 
omsorg. Beslutet utgår från av nämnden fastställda ersättningar. 

Pedagogisk omsorg indexuppräknas med 1,9% vilket är den 
indexuppräkning vi har enligt kommunens Mål och Resursplan.  Beloppet 
för 1-5 år blir då 108 200 kr/barn 2022. Beloppet för 6-13 år blir med 
samma indexuppräkning 32 071 kr/år.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt skollagen har kommunen att bevilja bidra till fristående enheter. 
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid 
skolenheten.  
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 
37 §, 14 kap 16 §, 25 kap 12 §).  
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild 
verksamhet.  
Resursfördelningsmodellen har setts över (UN Dnr 2021/118) och utifrån 
den räknas barn och elevpengen ut som ett grundbelopp: 
38 § Grundbeloppet ska avse ersättning för 
1. undervisning, 
2. lärverktyg, 
3. elevhälsa, 
4. måltider, 
5. administration, 
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 2022. Verksamheterna fakturerar själva 
föräldraavgifter.  
Utöver grundbeloppet kommer det att tillkomma ytterligare belopp per barn 
eller elev som avser strukturersättning. De totala beloppen som är 
reserverade för strukturersättning (både kommunala och fristående enheter) 
är: 
2 433 645 kr för förskola 
5 191 775 kr för f-klass och grundskola 
243 364 kr för fritids 
Dessa belopp kommer att fördelas per barn och elev baserat på faktorer 
rörande socioekonomisk statistik från SCB samt faktorer avseende 
enheternas strukturella förutsättningar att bedriva verksamhet. Anledningen 
till att dessa inte ingår i bidragsbeloppet är på grund av att Färgelanda 
avvaktar statistik från SCB. Strukturbeloppet per barn eller elev förväntas 
kunna fastställas i januari/februari då statistiken fån SCB anlänt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-13 

 
 
Beslutet skickas till 
Fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 105  Dnr 2021/103 
Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att anta av VästKoms styrelse rekommenderat 
förslag till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet. 

 
Ärendebeskrivning 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan 
behöva samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola 
eller daglig verksamhet. Ledningsrådet för medicintekniska produkter i 
vardagsmiljö gav i december 2019 ett uppdrag till en tillfällig 
beredningsgrupp att förtydliga ansvaret för berörda huvudmän samt att ange 
former för parternas samverkan. En överenskommelse har arbetats fram 
utifrån intentionen att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering 
som möjligt.  
 
Ledningsrådet ställde sig bakom överenskommelsen 2020-12-09 och under 
våren 2021 har även den politiska beredningsgruppen för medicintekniska 
produkter och samrådsorganet (SRO) gjort det samma. VästKoms styrelse 
rekommenderade 2021-06-01 kommunerna i Västra Götaland att för egen 
del besluta om och underteckna överenskommelsen och hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen godkände överenskommelsen för Västra 
Götalandsregionens del 2021-06-30. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-24 
Information till ledningsråd medicintekniska rådet 
Kompletterande information kring hantering och beslutsprocess gällande 
överenskommelse kring hjälpmedel i skola/förskola och daglig verksamhet 
Sammanträdesprotokoll förbundsdirektionen 
 
 

 
 
Beslutet skickas till 
VästKom 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 106   
Sektorchef informerar 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Utbildningschef Anna Gunnervik informerar bland annat om: 

• Moduler i förskolorna 
• Covid-19 
• Läget i sektorn 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 107   
Månadsrapport ekonomi 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Månadsrapport för oktober och november läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sektorchef Anna Gunnervik presenterar månadsuppföljning för oktober och 
november där jämförelser med tidigare månadsutfall påvisas.  
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 108   
Planering nämndsarbete 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En dialog förs kring hur nämndsarbetet ska kunna planeras och struktureras 
för år 2022.  
Bland annat diskuteras: 

• Närheten till verksamheterna 
• Platsbesök (ute i våra skolor) 
• Årshjul 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 109  
Information barn- och elevpeng 2019/2020 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Med följande tillägg: 
Barn- och elevpeng år 2019/2020 till fristående enheter uppskattas till ca. 
900 tkr, en avsättning kommer att göras i årsbokslutet redan år 2021. 

Ärendebeskrivning 

Sektorekonom, Lars Bäcker och utbildningschef Anna Gunnervik 
informerar om barn-och elevpeng 2019/2020 för fristående enheter. 
Samtliga ärenden återkommer i början av nästa år för beslut i 
utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Sektorekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 110  Dnr 2021/116 
Initiativärende avseende åtgärder för att nå en budget i balans 
Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut 

I samband med att årsbokslutet 2021 lyfts ska även en redovisning av beslut 
samt åtgärder som vidtagits under året presenteras. 

Ärendebeskrivning 

Hans-Göran Palmqvist (M) har lämnat ett initiativärende där det önskas en 
redovisning av alla beslut som tagits i nämnden under 2021 för att få 
budgeten i balans, samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits under 2021 för 
att hålla budgeten. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, 2021-11-03 

Beslutet skickas till 
Sektorchef 
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