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Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
 

 
 
 
 

Remissvar samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att lämna remissvar daterat 2022-02-11 som 
sitt eget till Västra Götalandsregionen avseende samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar (Dnr RS 2021-01216).  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar har skickats ut 
till berörda parter på remiss. 
Förslaget är framtaget av VästKom och VGR och innebär i korthet: 

• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 
2023 till den 31 december 2026. 

• Avtalstexten ska vara tydlig och lättfattlig samt finnas i ett samlat 
dokument  

• Roller och ansvar ska vara beskrivna på ett konkret sätt. 
 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Svaren från 
berörda parter kommer utgöra ett underlag i beredningen av ett slutligt 
avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom och representanter för 
kommunerna deltar.  
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 

Beslutsunderlag: 
 
Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar 
Sändlista på remissinstanser, Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
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Beslutet skickas till: 
 
Barn och utbildningschef 
Västra götalandsregionen 
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Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
 

 
 
 
 

Remissvar Samverkansavtal för naturbruksutbildningar Dnr 2021-01216 
 
Avtalets omfattning 
 
Avtalet som avses i ärendet arrangeras av Västra götalandsregionens 
naturbruksförvaltning och omfattar naturbruksprogrammet inom 
gymnasieskolan, motsvarande utbildningar inom gymnasiesärskolan, och 
introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion, samt 
vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 
Synpunkter 
 
I Färgelanda kommun är de gröna näringarna mycket betydelsefulla med ett 
stort antal verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning. 
Västra Götalandsregionen har tagit på sig ansvaret att bedriva 
naturbruksutbildningar. Skattekollektivet i kommunen finansierar 
naturbruksutbildningarna i Västra Götalandsregionen genom skatteväxling. I 
dagsläget arrangerar Västra Götalandsregionen ingen naturbruksutbildning i 
Färgelanda kommuns närhet eller i delregionen Fyrbodal. 
 
Västra Götalandsregionen har i dagsläget endast 4 elever från Färgelanda 
kommun. En trolig orsak till detta är avståndet till naturbruksutbildningarna i 
Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Som jämförelse har 13 elever från 
kommunen valt andra aktörer med som tillhandahåller utbildningar inom 
naturbruk, framför allt vid skolorna Nuntorp och Dingle.  
 
När elever från Färgelanda kommun väljer Nuntorps naturbruksutbildning eller 
annan friskola i kommunens närhet får kommunens skattekollektiv betala för 
naturbruksutbildningar två gånger, eftersom Västra Götalandsregionens 
subventioner till kommunen inte omfattar friskolor belägna inom länet. Det 
faktum att Västra Götalandsregionen inte tillhandahåller någon utbildning i vår 
delregion och inte lyckas locka elever från Färgelanda till sina utbildningar 
medför en väsentligt högre kostnad som drabbar kommunen.  
 
Naturbruksavtalet syftar till att ”alla Västra Götalands kommuner ska ha en 
trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalité till 
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självkostnadspris”. Färgelanda kommun hade gärna i avtalet sett någon form av 
ekonomisk kompensation för den uteblivna subventionen när elever väljer 
naturbruksprogram som bedrivs som friskola, inom regionen. Trots att detta 
saknas väljer ändå Färgelanda kommun att ställa sig bakom avtalet, då 
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen 
till en för Västsverige viktig näring. 
 
Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den 
kommande avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst mot 
bakgrund av den obalans som råder för kommuner i Fyrbodal avseende tillgång 
till och medfinansiering av naturbruksutbildning inom Västra 
Götalandsregionen. 
 
Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse avseende samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar 
Sändlista på remissinstanser, Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
 
 
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 
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2022-01-18 

Diarienummer RS 2021–01216 

Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung 
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen 
och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna 
mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 
till 31 december 2022. 

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.  
 
Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det 
nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och 
förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i 
samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk. 
 
Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål 
som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades 
på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för 
avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts 
och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är 
versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet att: 
 

• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till 
den 31 december 2026. 

• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021 
avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För 
att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022 har tidsfönstret 
för att svara på denna remiss därför begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå 
har möjlighet att svara, och att det finns förståelse för den korta svarstiden. För att ett 
nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla 
femtio parters undertecknande. 
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Så svarar ni 
Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt 
med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till 
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i ämnesraden. 
Ange även kontaktperson för ert remissvar. 

Planen framåt 
Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i 
beredningen av ett slutgiltigt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom 
och representanter för kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsförslaget lämnas till 
Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna 
för parterna är överens skickas avtalet därefter ut för beslut och undertecknande i 
kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.  

Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR: 
robin.kalmendal@vgregion.se 

Sändlista: 

Ale kommun  

 Partille kommun 
Alingsås kommun 

 Skara kommun 
Bengtsfors kommun  

  Skövde kommun 
Bollebygds kommun 

  Sotenäs kommun 
Borås kommun 

 Stenungsunds kommun 
Dals-Eds kommun 

 Strömstads kommun  
Essunga kommun 

 Svenljunga kommun 
Falköpings kommun 

 Tanums kommun  
Färgelanda kommun 

 Tibro kommun 
Grästorps kommun  Tidaholms kommun 
Gullspångs kommun  Tjörns kommun  
 Göteborgs kommun   Tranemo kommun 
Götene kommun   Trollhättans kommun 
Herrljunga kommun  Töreboda kommun 
Hjo kommun  Uddevalla kommun 
Härryda kommun   Ulricehamnskommun 
Karlsborgs kommun  Vara kommun 
Kungälvs kommun  Vårgårda kommun 
Lerums kommun  Vänersborgs kommun 
Lidköpings kommun  Åmåls kommun 
Lilla Edets kommun  Öckerö kommun 
Lysekils kommun   
Mariestads kommun  Boråsregionen 
Marks kommun  Skaraborgs kommunalförbund 
Melleruds kommun  Fyrbodals kommunalförbund 
Munkedals kommun  Göteborgsregionens kommunalförbund 
Mölndals kommun  Regionutvecklingsnämnden 
Orust kommun  Naturbruksstyrelsen 
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Sändlista på remissinstanser 

 
Omarbetat förslag på samverkansavtal om naturbruksutbildningar att gälla fr.o.m. 1 januari 

2023 – Remissversion 

 

Ale kommun Ulricehamn kommun 

Alingsås kommun Vara kommun 

Bengtsfors kommun Vårgårda kommun 

Bollebygd kommun Vänersborg kommun 

Borås stad Åmål kommun 

Dals-Eds kommun Öckerö kommun 

Essunga kommun  

Falköping kommun Boråsregionens kommunalförbund 

Färgelanda kommun Fyrbodals kommunalförbund 

Grästorp kommun Göteborgsregionens kommunalförbund 

Gullspång kommun Skaraborgs kommunalförbund 

Göteborg stad  

Götene kommun Naturbruksstyrelsen 

Herrljunga kommun Regionutvecklingsnämnden 

Hjo kommun  

Härryda kommun  

Karlsborg kommun  

Kungälv kommun  

Lerum kommun  

Lidköping kommun  

Lilla Edet kommun  

Lysekil kommun  

Mariestad kommun  

Mark kommun  

Mellerud kommun  

Munkedal kommun  

Mölndals stad   

Orust kommun  

Partille kommun  

Skara kommun  

Skövde kommun  

Sotenäs kommun  

Stenungsund kommun  

Strömstad kommun  

Svenljunga kommun  

Tanum kommun  

Tibro kommun  

Tidaholm kommun  

Tjörn kommun  

Tranemo kommun  

Trollhättan kommun  

Töreboda kommun  

Uddevalla kommun  
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1. Allmänt 
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 
 
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 
 
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 
 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’) 

och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 
 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. 

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 

 
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 
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1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 
 
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 
 
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

2. Ekonomi 
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  
 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 
 
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 
 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 
 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 
 
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 
 
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 
 
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 
 
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 
 
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  
 
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 
 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 
 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
 

6. Underskrifter 
 
För regionen        För kommun _____________________________ 
 
Datum        Datum 
 
 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
__________________________________      ______________________________________ 
Regiondirektör  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-25 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 3  Dnr 2021/139 
Lärsårstider 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden återemitterar ärendet med anledning av att det behöver 
samverkas ytterligare med de fackliga organisationerna avseende 
avräkningsperioderna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt skolförordningen 3 kap 2 § och 3 § ska läsåret ha minst 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. 
 
Utöver skol och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. 
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av 
huvudmannen. 
 
Föreliggande förslag innebär 178 skoldagar, 17 lovdagar och fyra 
studiedagar för personalen. Höstterminen 2022 börjar den 16 augusti och 
slutar den 22 december. Vårterminen börjar den 9 januari och slutar den 9 
juni. Föreslagna läsårstider följer andra kringliggande kommuners datum. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
Läsårstider förslag 2022/2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningschef 
Rektorer 
Handläggare barnomsorgskontoret 
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Tjänsteskrivelse 
2022-01-13 

Diarienr 
2021/139 

1 

 

Utbildningskontor 
Utvecklingschef 
Christina Nilsson 
christina.nilsson@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnd 

Fastställande av läsårstider 2022/2023 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar fastställa läsårstider 2022/2023 i enlighet med 
föreliggande förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt skolförordningen 3 kap 2 § och 3 § ska läsåret ha minst 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. 
 
Utöver skol och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. 
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av 
huvudmannen. 
 
Föreliggande förslag innebär 178 skoldagar, 17 lovdagar och fyra 
studiedagar för personalen. Höstterminen 2022 börjar den 16 augusti och 
slutar den 22 december. Vårterminen börjar den 9 januari och slutar den 9 
juni. Föreslagna läsårstider följer andra kringliggande kommuners datum. 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

Christina Nilsson 
Utvecklingschef 
 
 

Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-09 
Lärsårstider, 2022-02-09 
 
Beslutet skickas till: 
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Tjänsteskrivelse 
2022-01-13 

Diarienr 
2021/139 

2 

 
 

Utbildningschef 
Rektorer 
Handläggare barnomsorgskontoret 
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Läsårstider 2022/23  
 

1 

 

 
Terminstider och arbetsår för Färgelanda kommun 
läsåret 2022/2023  
 
Enligt 3 kap. Lärotider i skolförordningen, 2 § ska läsåret ha minst 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom 
läsåret läggas ut fem (5) kompetensutvecklingsdagar för personalen. 
 
Sedan länge har läsåret omfattat ytterligare två (2) 
kompetensutvecklingsdagar för lärarna, vilket innebär ytterligare två (2) 
lovdagar för eleverna. Förslaget grundar sig på dessa uppgifter. 
 
Terminstider:  
Läsåret 2022/2023  
HT 2022: 16 augusti -22 december  
VT 2023: 9 januari* - 9 juni 
*Vårterminen startar den 9:e januari och inleds med två (2) 
kompetensutvecklingsdagar för lärarna, vilket betyder att elevernas första 
skoldag blir onsdagen den 11/1. 
 
Lovdagar  
HT 2022:  
Höstlov v 44 (Höstlovet består av tre kompetensutvecklingsdagar; 31/10, 
1/11, 2/11 och två lovdagar; 3/11, 4/11)  
 
VT 2023:  
Sportlov v 8 (20/2 - 24/2)  
Påsklov v 15 (11/4 -14/4) 
Klämdag* 19/5  
Klämdag* 5/6  
* lov för både elever och ferieanställd 
 
Kompetensutvecklingsdagar  
(Lovdagar för eleverna) 
HT 2022:  
22/9  
Höstlov v 44 (Höstlovet består av tre kompetensutvecklingsdagar; 31/10, 
1/11, 2/11 och två lovdagar; 3/11, 4/11) 
 
VT 2023:  
9-10/1 (elevernas första skoldag VT 2023 är onsdagen den 11/1)  
XX/3 (rörlig dag i mars, datum fastställs när provdagarna för de nationella 
proven är kända) 
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Läsårstider 2022/23 

Diarienr 
2020/ 

2 

 
 

 
Helgdagar VT 2023  
Långfredag 7/4  
Annandag påsk 10/4  
Första maj 1/5  
Kristi Himmelfärdsdag 18/5  
Nationaldagen 6/6 
 
Lärarnas arbetsår:  
HT 2022: 10/8 -22/12  
VT 2023: 9/1 - 16/6 
 
Uppehållsanställdas arbetsår  
Arbetsår 281 dagar Elevassistenter, Habiliteringspersonal  
HT 2022: 16/8 - 22/12  
VT 2023: 11/1 - 9/6 
 
Arbetsår 289 dagar vissa elevassistenter och habiliteringspersonal mfl. 
HT 2022: 12/8 -22/12  
VT 2023: 9/1 - 13/6 
 
Arbetsår 296 dagar Uppehållsanställda förskollärare som arbetar i 
förskoleklass samt vissa uppehållsanställda inom barnomsorgen.  
HT 2022: 10/8 - 22/12  
VT 2023: 9/1 - 16/6 
 
Uppehållsanställda har sommar och vinteruppehåll, övriga lov arbetar de. 
 
Avstämningsperioder arbetstid 
Lärares första arbetsdag – fredag v. 42 
Måndag v.43 – fredag v.3 
Måndag v.4 – fredag v.13 
Måndag v.14 – lärares sista arbetsdag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-25 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 2  Dnr 2021/138 
Årshjul Utbildningsnämnd 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna, ärendet återkommer för beslut vid 
nästa sammanträde. 
 
Förslag på önskemål/tillägg till årshjulet kan skickas till ordförande, 
sektorschef eller nämndssekreterare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Årshjulet innehåller information om årets viktiga hållpunkter för nämnd- 
och ledningsarbetet. Det beskriver månad för månad återkommande 
ärenden, uppdrag och händelser som skall hanteras inom sektor barn- och 
utbildning.  
Utbildningsnämndens återkommande ärenden är en del av det totala 
Årshjulet för sektor barn- och utbildning. 
 
Dialog förs kring årshjul 2022 för Utbildningsnämnden, där bland annat 
följande lyfts: 
 
Nyckeltal: 
Lärartäthet 
 
Årshjul: 
Budgetprocessen och utbildningsnämndens roll 
Sept-nov, ska en ekonomisk månadsrapport läggas till 
Medarbetarenkätens resultat och återkoppling till utbildningsnämnden 
Arbetsmiljöarbetet bör informeras och återrapporteras till 
utbildningsnämnden kontinuerligt 

 
Beslutsunderlag 

 
Förslag till årshjul 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningschef  
Kvalitets- och utvecklingschef 
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Tjänsteskrivelse 
2022-01-11 

Diarienr 
2021/138 

1 

 

Utbildningskontor 
Utvecklingschef 
Christina Nilsson 
christina.nilsson@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnd 

Årshjul Utbildningsnämnden 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden antar Årshjul för Utbildningsnämnden 2022 enligt 
förslag daterat 2022-01-11. 
 
Ärendebeskrivning 
Årshjulet innehåller information om årets viktiga hållpunkter för nämnd- 
och ledningsarbetet. Det beskriver månad för månad återkommande 
ärenden, uppdrag och händelser som skall hanteras inom sektor barn- och 
utbildning.  
Utbildningsnämndens återkommande ärenden är en del av det totala 
Årshjulet för sektor barn- och utbildning. 
 
 
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

Christina Nilsson 
Utvecklingschef 
 
 

Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
Årshjul sektor barn och utbildning 
 
Beslutet skickas till: 
 
Utbildningschef  
Kvalitets- och utvecklingschef 
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Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
 

 
 
 
 

Beslut om årsredovisning 2021 Utbildningsnämnden 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning för 
2021 och överlämna detsamma till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning 
som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Kommunstyrelsen 
redovisar kommunens totala årsredovisning vilket innebär att 
utbildningsnämndens årsredovisning är en del av den totala redovisningen. 
Årsredovisningen tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen 
överlämnas därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om 
ansvarsfrihet.  
 
Årsredovisningen för utbildningsnämnden 2021 visar ett negativt resultat 
på12 302 tkr sämre än budget.  Skillnaderna rör mindre intäkter för sålda 
platser och statsbidrag än förväntat och höga personalkostnader i 
grundskolan. Under året har detaljbudgeten justerats för att tillräckligt med 
budget skulle finnas för köpt verksamhet och gymnasiet vilket medförde att 
ramen för de kommunala enheterna minskade. I redovisningen presenteras 
sektorns arbete med att genomlysa och analysera det negativa resultatet och 
avvikelsen från prognos samt vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans. 
Enheternas anpassning till den nya budgetramen har inneburit att antalet 
medarbetare inom sektorn har minskats.  
 
Sektorns ekonomi har under året genomlysts såväl internt som via en extern 
aktör; Ensolution. Inför budget 2022 har resursfördelningsmodellen 
utvecklats med hjälp av samma aktör. Enheterna får en driftspeng vilken 
främst bygger på en volymersättning per elev och en mindre del på 
strukturella faktorer. Arbete med att kvalitetssäkra uppföljningsarbetet 
pågår. 
 
Den totala avvikelsen mot budget för sektorn är -12 302 tkr. Då prognos 
lagts på -11 100 tkr har också meddelats att slutlig skolpeng till fristående 
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enheter för åren 2017-2020 tillkommer. Den slutliga skolpengen för dessa år 
blev 4 850 kr. Sektorns negativa avvikelse blev bortsett denna 
engångskostnad - 7 452 tkr.  

Den utvecklade resursfördelningsmodellen med uppföljning samt den 
utökade budgetram utbildningsnämnden tilldelades förväntas ge ett resultat 
med en budget i balans vid årets slut.  

 
 
Facklig samverkan 
 
Samverkan har skett Fösam 2022-02-10. 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 

Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse årsredovisning 
Årsredovisning Utbildningsnämnd 2021 
 
Beslutet skickas till: 
 
Kommunstyrelsen 
Utbildningschef 
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Nämnderna 

Verksamhetsbeskrivning 

Verksamheter inom Utbildningssektorn 

Förskola inklusive pedagogisk omsorg Verksamhet för barn 1-5 år finns i tre förskolor i norr 
och söder, samt två förskolor i Färgelanda tätort. Det finns också två fristående förskolor, Stigen 
och Järbo och en fristående pedagogisk omsorg, Barnens lek och lär i vår kommun. 

Fritidshem Verksamhet utanför skoltid för grundskoleelever 6-12 år. Samtliga F-6 skolor 
organiserar denna verksamhet. Det finns också fritidshem på de båda fristående F-6 skolorna. 

Förskoleklass obligatorisk skolform från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Många barn vars 

föräldrar arbetar går i förskoleklassen på förmiddagen och fritidshemmet på eftermiddagen. 

Grundskola Kommunen är huvudman för tre F-6 skolor: Valboskolan inkl. Höjdenskolan, 
Bruksskolan och Högsäters skola samt en 7-9 skola på Valboskolan. Det finns också två fristående 
F-6 skolor, Järbo och Stigen, i kommunen. 

Grundsärskola I Färgelanda finns såväl grundsärskola som träningsskola i egen regi. De är 
belägna på Valboskolan. 

Kommunen finansierar också de fristående förskolor och skolor som finns i vår kommun. 

Elevhälsa I kommunens elevhälsa ingår tre specialpedagoger, två kuratorer och två 
skolsköterskor (1,75 tjänst),en studie- och yrkesvägledare och tillgång till psykolog och  skolläkare. 

Gymnasium inklusive gymnasiesär Gymnasieverksamhet anordnas i extern regi. Merparten av 
kommunens gymnasieelever går genom Fyrbodals avtal på Uddevalla gymnasieskola, men ett antal 

har också sin undervisning enligt andra utbildningsanordnare. 

Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen organiserar i kommunen svenska för invandrare och 
gymnasieutbildning i vård och omsorg, barnskötarutbildning samt vuxengymnasiekurser via 
distansutbildning. Man köper också in olika utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning, 
lärlingsutbildning och yrkesvux. Där finns också en studie- och yrkesvägledare. 

Musikskolan ligger också under Utbildningssektorn. Här bedrivs frivillig musikundervisning, 
vårdnadshavare ansöker och betalar en avgift. 

  

  

  

  

  

  

Händelser av väsentlig betydelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Året började med att hantera 2020 års resultat. Utbildningsnämnden hade ett negativt resultat 
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med drygt 16 000 tkr varav en negativ prognosavvikelse på över 5 000 tkr. Det var en oroande 

och en oacceptabel situation. Ökat ekonomistöd sattes in för att gå igenom sektorns ekonomi. 
Sektorns ekonomi har gåtts igenom och processer kvalitetssäkrats. 

Efter den interna genomlysning som genomfördes under första kvartalet visade det sig att 
prognosen för innevarande år var -11 100 tkr. Tillräcklig budget hade inte avsatts för kostnader 
köpt verksamhet och gymnasiet genererar. Ett intensivt arbete inleddes då med att göra 
anpassningar för att komma ned i tilldelad ram. Respektive enhet inom sektorn fick sin ram 
minskad och i uppdrag att hålla den. Redan under 2020 gjordes en del neddragningar och det som 

nu återstod var i första hand att minska personalkostnaderna då inga andra strukturella beslut 
fattades för att sänka sektorns kostnader. 

I utbildningsnämnden har arbetet med den ekonomiska situationen genomsyrat året. Då nämnden 
fick en första dragning av ekonomin i februari fattades beslut lägga informationen till handlingarna 
samt uppdra åt förvaltningen att hålla nämnden uppdaterad kontinuerligt. Då första 
kvartalsrapporten föredrogs i april efter genomlysning var det tydligt att sektorns kostnader 

behövde minskas med ca 7 000 för att nå en budget i balans, nämnden gav då sektorschefen i 

uppdrag att åstadkomma det. Fördelningen av neddragningen sker proportionellt på de kommunala 
enheterna. I maj var konsekvenserna av preliminära ramar beskrivna och utbildningsnämnden 
beslutade att överlämna dessa till budgetberedningen för fortsatt hantering. Nu var det tydligt att 
förvaltningen bedömde att kravet på effektivisering 2021 var 11 100 för att komma i ram. 
Konstaterades gjordes också i ärendet att en stor del av kostnaderna är opåverkbara, åtminstone 
på kort sikt och att neddragningarna då behöver ske på sådant som går att påverka i kommunen 

egna verksamheter, där personal är den största kostnaden. 

I juni var ärendet med en reviderad detaljbudget uppe på nämnden. Detaljbudgeten skulle justeras 
så att erforderliga medel avsattes till köpt verksamhet som interkommunala ersättningar och 
gymnasieplatser. Budget för främst de kommunala grundskolorna men också förskolorna 
minskades. Ärendet återremitterades. I början av oktober godkände  utbildningsnämnden 
upprättad delårsrapport och överlämnade den till kommunfullmäktige, samtidigt uppdrog man åt 
förvaltningen att arbeta vidare med ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut. 

Ett tjugotal tjänster hade minskats på de kommunala enheterna. Prognosen var då fortfarande på 
11 100 tkr. Det återremitterade ärendet med den reviderade detaljbudgeten beslutades. Ett 
initiativärende lyftes också avseende hemställan till kommunstyrelsen och vidare till 

kommunfullmäktige för behandling om en utökad ram 2021 med 11 100 tkr. Då de nya  
ekonomiska ramarna kom för 2022-2024 i den nya MRP hade beslut tagits att utöka 
Utbildningsnämndens ram inför 2022 med 6 000 utöver indexuppräkning. I december inom ett 

initiativärende att få besked om de beslut och åtgärder som vidtagits för att få en budget i balans. 

Personalstyrkan anpassades till denna för enheterna nya lägre budgetram beslutad i reviderad 
detaljbudget. Det var dock tydligt att det inte skulle vara möjligt att göra anpassningarna i sådan 
takt att budgeten kunde hållas för 2021. Att minska personalkostnaderna är en trög process, 
kräver planering och är styrt av lagar och innebär förhandling mellan arbetsgivare och fackliga 
organisationer. Dessutom har de flesta medarbetare i vår organisation sex månaders 
uppsägningstid. Ett intensivt arbete påbörjades med att minska personalstyrkan i den takt det var 

möjligt, genom att exempelvis ta bort visstidsanställd personal och inte ersätta naturlig avgång 
samt tjänstledigheter. Samtidigt planerades för uppsägningar av fastanställd personal med målet 
att personalkostnaden skulle ]matcha tilldelad ram 2022. 

Neddragningar av personalstyrkan påverkar kommunen och dess skolor på en rad olika sätt, bland 

annat finns risk för försämrade kunskapsresultat, sämre trygghet och studiero samt försämrad 
arbetsmiljö för elever och personal vilket beskrevs tydligt i första kvartalsuppföljningen. 

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 mer effektivt sätt. 
Ensolution har också på uppdrag utvecklat utbildningssektorns resursfördelningsmodell vilken 
ligger till grund för hur budgeten 2022 fördelas och kommer att följas upp. 

Pandemin som härjar har också genomsyrat året. Verksamheten har anpassats efter de 

rekommendationer som getts. Undervisningen har tidvis skett som fjärr- och distansundervisning. 
Under vårvintern var fjärrundervisning mer regel än undantag i de äldre åldrarna. Pandemin har 



 

5 

 

Årsredovisning 2021 Årsredovisning 2021 

dock påverkat verksamheten betydligt och även elevers resultat. Svårast har det varit för elever i 

behov av extra anpassningar och särskilt stöd att klara sin skolgång under pandemin, även om 
olika stödinsatser har kunnat ges även digitalt och skolan varit öppen för elever med behov av det. 

Att eleverna i årskurs 9 inte kunnat vara i skolan under stora delar av året ser vi som den största 
anledningen till att meritvärdet sjunkit. Nationella prov i årskurs 9 genomfördes inte enligt beslut 
av Skolverket i år liksom förra året på grund av pandemin. 

Utredningen om slutlig skolpeng till de fristående enheterna för 2017,2018, 2019, 2020 har 
genomförts. Nu har vi ett resultat vilket kostnadsförts på 2021 års budget. Som tidigare aviserats 

har detta kommit att påverka prognosen och resultatet. Även den slutliga skolpengen för 2021 har 
beräknats och kostnadsförts på 2021. Detta innebär att vi inte längre skjuter dessa gamla 
kostnader framför oss. 

Den reviderade detaljbudgeten för 2021 återremitterades vid nämndens sammanträde i juni och 
beslutades vid oktobernämnden. Detta innebär att prognoserna i delårsbokslutet per sista augusti 
utgår från den då gällande budgeten och alltså inte är fullt ut jämförbara med avvikelsen mot 

budget i detta bokslut. 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Utfall 2020 Utfall 2021 
Budget 

2021 

Avvikelse 

mot budget 

Intäkter 21 246 25 415 24 560 855 

Kommunbidrag 175 296 165 151 165 151 0 

Summa intäkter 196 542 190 566 189 711 855 

Personalkostnader -112 457 -108 866 -106 998 -1 868 

Övriga kostnader -100 445 -93 952 -82 671 -11 281 

Kapitalkostnader -74 -50 -42 -8 

Summa kostnader -212 976 -202 868 -189 711 -13 157 

     

Periodens resultat -16 434 -12 302 0 -12 302 

OBS den nya tagna budgeten 2021 är inte justerad i xledger. Lokalkostnader ingår inte i 2021 års budget. 

Utfall per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde. Belopp i tkr Utfall 2020 Utfall 2021 
Budget 

2021 

Avvikelse 

mot budget 

Nämnd 225 260 300 40 

Musikskola 1 487 1 438 1 751 313 

Barnomsorg 41 250 33 839 34 664 825 

Grundskola inkl grundsärskola 76 550 63 540 53 183 -10 357 

Gymnasiet inkl gymnasiesärskola 35 218 33 978 36 155 2 177 

Ledning 10 515 11 915 10 342 -1 573 

Vuxenutbildning 3 331 1 492 2 611 1 119 

Utomkommunalverksamhet Fsk - ÅK 9* 23 154    

Utomkommunal verksamhet barnomsorg inkl 

skolbarnomsorg 
 13 526 10 909 -2 617 

Utomkommunal verksamhet grundskola inkl 

grundsärskola 
 17 465 15 236 -2 229 

Totalt 191 730 177 453 165 151 -12 302 
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*Ny fördelning from 2021 

Analys av utfall per verksamhetsområde 

Den reviderade detaljbudgeten för 2021 återremitterades vid nämndens sammanträde i juni och 
beslutades vid oktobernämnden. Detta innebär att prognoserna i delårsbokslutet per sista augusti 
utgår från den då gällande budgeten och alltså inte är fullt ut jämförbara med avvikelsen mot 
budget i detta bokslut. 

Nämnden håller sin budget. 

Musikskolans visar en positiv avvikelse mot budget på 313 tkr vilket beror på en vakant tjänst. 

Barnomsorg (förskola och fritids) visar en positiv avvikelse mot budget på 825 tkr. En del av 

barnomsorgens positiva avvikelse och grundskolans negativa beror på att personalkostnader 
mellan fritids och grundskola inte är fullt ut justerade. 

Grundskolan visar en negativ avvikelse mot budget på -10 357 tkr. 

En del är lägre intäkter i form av färre sålda platser samt mindre statsbidrag än budgeterat. 
Sektorn har också haft höga personalkostnader i relation till budget. Ett stort arbete har gjorts 
under 2021 för att anpassa personalstyrkan efter tilldelad budgetram. Under våren var dock 

kostnaderna fortfarande höga, som ovan beskrivits är personalneddragningar en lång process. 

Gymnasiet visar en positiv avvikelse mot budget på 2 177 tkr. Den positiva avvikelsen har sin 
grund i avhopp och utflyttningar under våren vilket ledde till att kostnaden blivit lägre än förväntat. 
Dessutom har antal elever på gymnasiesärskolan minskat. 

Ledningskontor visar en negativ avvikelse mot budget med -1 573 tkr. Den negativa avvikelsen 
beror på högre lönekostnader samt ökade licensavgifter mot budget. 

Vuxenutbildning visar en positiv avvikelse mot budget på 1 119 tkr. Den beror dels på vakant 

tjänst och dels på mer statsbidrag än budgeterat. 

Utomkommunal verksamhet barnomsorg inklusive skolbarnomsorg visar en negativ 
avvikelse mot budget med -2 617 tkr. I den negativa avvikelsen ingår justering av slutlig elevpeng 
från åren 2017-2020 med 2 425 tkr. 

Utomkommunal verksamhet grundskola inkl grundsärskola visar en negativ avvikelse mot 
budget med -2 229 tkr. I den negativa avvikelsen ingår justering av slutlig elevpeng från åren 
2017-2020 med 2 425 tkr. 

Den totala avvikelsen mot budget för sektorn är -12 302 tkr. Då prognos lagts på -11 100 tkr har 
också meddelats att slutlig skolpeng till fristående enheter för åren 2017-2020 tillkommer. Den 
slutliga skolpengen för dessa år blev 4 850 kr. Sektorns negativa avvikelse blev bortsett denna 
engångskostnad -7 452 tkr. 

  

Volym- och nyckeltal 

Volym- och nyckeltalsredovisning 

Verksamhet 2 018 2 019 2 020 Utfall 2021 

Antal barn     

Förskolor 275 283 283 311 



 

7 

 

Årsredovisning 2021 Årsredovisning 2021 

Verksamhet 2 018 2 019 2 020 Utfall 2021 

Pedagogisk omsorg 10 14 9 9 

Vårdnadsbidrag 0 0 0 0 

Summa 285 297 292 320 

     

Antal elever     

Grundskolor 717 727 746 719 

Grundsärskola 9 5 12 9 

Summa 726 732 758 728 

     

Antal elever     

Gymnasiet 259 250 254 222 

Gymnasiesär 9 5 1 1 

Summa 268 255 255 223 

     

Antal kursdeltagare     

Vuxenutbildning 239 105 196 209 

varav Sfi 126 29 43 35 

Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på 

Verksamhet 2 018 2 019 2 020 Utfall 2021 

Grundskola:     

Meritvärde år 9 218 198 211 198 

Resultat i nationella prov år 9 (%):     

Svenska 89 88 
Genomförde

s ej 

Genomförde

s ej 

Matematik - 59 
Genomförde

s ej 

Genomförde

s ej 

Engelska -100 89 
Genomförde

s ej 

Genomförde

s ej 

Gymnasieskola:     

Gymnasiebehörighet % (yrkesprogram) 74 74 73 80 

Andel som fullföljt utb. inom 4 år 80 65 70 74 

Gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år, 

hemkommun, andel (%) 
80 65 70 74 

Alla kommuner 72 71 71 72 

     

Utveckling av betyg åk 6:     

Svenska  81 % 85 % 87 % 

Matematik  72 % 82 % 82 % 

Engelska  75 % 82 % 87 % 

Pandemin som härjar har också genomsyrat året. Verksamheten har anpassats efter de 
rekommendationer som getts. Undervisningen har tidvis skett som fjärr- och distansundervisning. 
Under vårvintern var fjärrundervisning mer regel än undantag i de äldre åldrarna. Pandemin har 
dock påverkat verksamheten betydligt och även elevers resultat. Svårast har det varit för elever i 
behov av extra anpassningar och särskilt stöd att klara sin skolgång under pandemin, även om 
olika stödinsatser har kunnat ges även digitalt och skolan varit öppen för elever med behov av det. 
Dessutom har såväl lärare som elever haft en högre sjukfrånvaro än normalt på grund av 

pandemin vilket också bedöms bidra till det sänkta meritvärdet. 
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Investeringsredovisning 

Storlek på grundram, tkr 

Tabell över investeringar inom grundram 

Investering Verksamhetsområde Status 

Ack 

utfall, t

kr 

Budget,

 tkr 

IKT-plan 2021 Grundskola Klar 464 470 

Grundram UN Klar 0 800 

Bättre språkutveckling Förskolan Påbörjad 116 246 

Lärcentrum Vuxenutbildning Påbörjad 530 1 500 

Totalt   1 110 3 016 

Förväntad utveckling 

Skolans uppdrag 

Skolsektorn står liksom övriga kommunala verksamheter inför spännande utmaningar då färre ska 
försörja fler samtidigt som det finns ökade krav på välfärden. Så även i skolan, kraven på 

individuell anpassning och att få sina behov tillgodosedda på det sätt individen önskar ökar. 

I skolvärlden talas om differentierad undervisning det vill säga att undervisningen anpassas efter 
varje elevs behov så att alla kan utvecklas så långt som möjligt. Detta gäller såväl elever med 
inlärningsproblematik som särbegåvade elever. Detta ställer stora krav på lärares förmåga att 
anpassa skolan efter individens krav och önskemål. Samtidigt har skolan ett starkt krav på 
likvärdighet, att alla elever ska ha samma förutsättningar att lyckas i skolan, trots olikheter i 
hemmiljö och bakgrund. I Färgelanda finns en stor andel elever i behov av extra anpassningar och 

särskilt stöd på olika sätt och av olika anledningar. Detta sammantaget ställer stora krav på skolan 
och dess medarbetare. 

Skolan styrs av staten genom speciallagstiftning i skollag och läroplan och övriga styrdokument. 
Skolan har ett statligt uppdrag att möta alla elevers individuella behov samtidigt som 
verksamheten finansieras av kommunen. Vårt uppdrag är att ge alla elever den undervisning, de 
anpassningar och det särskilda stöd som de behöver för att nå skolans kunskapskrav. Samtidigt 

behöver vi ha en god arbetsmiljö och en budget i balans. 

Att driva processer med utveckling av arbetssätt och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare 
betyder att vi behöver skapa ett gott samarbetsklimat och ge personalen bra förutsättningar att 
utföra sitt uppdrag. Samtidigt är det en utmaning att hitta rätt kompetens och säkerställa en god 
bemanning i våra verksamheter. 

Ny resursfördelningsmodell 

Den utvecklade resursfördelningsmodell som gäller från och med 2022 har tagits fram då det finns 

ett tydligt behov av ökad transparens, likvärdighet och möjlighet till effektiv och tillförlitlig 
uppföljning av sektorns ekonomi. 

Under 2021 har sektors ekonomi samt ekonomiska processer genomlysts såväl internt som av en 
extern aktör Ensolution. Det har blivit tydligt vad som behöver utvecklas och relevanta åtgärder 
har satts in. Processer för ledning och styrning har setts över och ansvars- och arbetsroller har 
klargjorts. 

Under året genomfördes en anpassning till gällande ekonomisk ram vilket resulterade i kännbara 

personalneddragningar. Det är nu en stor utmaning att driva verksamheten vidare med goda 
resultat och en god arbetsmiljö. 
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Årsredovisning 2021 Årsredovisning 2021 

Utmaning 

Den största utmaningen är att hålla god kvalitet i undervisningen och åstadkomma goda resultat 
samtidigt som den ekonomiska ramen hålls. 

Ett arbete att se över skolstrukturen i kommunen och fatta beslut ligger framför oss. Samtidigt ses 
möjligheter till ökad flexibilitet inom nuvarande organisation över. Vi behöver hitta en effektiv 
organisation som säkerställer att de ekonomiska resurserna används på klokaste sätt för att få en 
god kvalitet i verksamheten och goda kunskapsresultat. 

Värt att notera är också att det finns ett behov av framtida upprustning av förskole- och skollokaler 

som kan komma att generera ökande kostnader i framtiden. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Slutsats 

Slutsats och åtgärdsplan 

För att nå en budget i balans har åtgärder vidtagits under året. En genomlysning av ekonomin har 
genomförts såväl internt som externt för att säkerställa de ekonomiska processerna. En reviderad 
resursfördelningsmodell har beslutats och processer för ekonomisk uppföljning framöver har 
förtydligats. Fortsatt utbildning och stöd i att implementera dessa processer kommer genomföras 

under vår -22 och förväntan är att detta kommer ge budgetföljsamhet framåt. 

Efter den interna genomlysning som genomfördes under första kvartalet visade det sig att 
prognosen för innevarande år var -11 100 tkr. Tillräcklig budget hade inte avsatts för kostnader 
köpt verksamhet och gymnasiet genererar. Ett intensivt arbete inleddes då med att göra 
anpassningar för att komma ned i tilldelad ram. Respektive enhet inom sektorn fick sin ram 
minskad och i uppdrag att hålla den. Redan under 2020 gjordes en del neddragningar och det som 
nu återstod var i första hand att minska personalkostnaderna då inga andra strukturella beslut 

fattades för att sänka sektorns kostnader. 

Utvecklingsarbetet i sektorn att djuploda i ekonomin för att få en tydlig överblick över dess 
ekonomi, budget och uppföljningsarbete fortsätter. Ett analysarbete pågår där strukturer, 
processer, förhållningssätt och principer granskas och förbättras. Rutiner och riktlinjer ses över och 
revideras. Ett utvecklingsarbete kring ledning och styrning pågår också i ledningsgruppen där 
chefsansvaret för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi förtydligas. Rutiner och processer för att 
styra och leda mer kostnadseffektivt utvecklas. Det omfattande arbetet med att kvalitetssäkra 

budget-och uppföljningsprocessen fortsätter. 

Den totala avvikelsen mot budget för sektorn är -12 302 tkr. Då prognos lagts på -11 100 tkr har 
också meddelats att slutlig skolpeng till fristående enheter för åren 2017-2020 tillkommer. Den 
slutliga skolpengen för dessa år blev 4 850 kr. Sektorns negativa avvikelse blev bortsett denna 
engångskostnad - 7 452 tkr. Detta beror främst på höga personalkostnader det första halvåret och 
anpassningar hann inte få fullt genomslag under året. 
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Årsredovisning 2021 Årsredovisning 2021 

  

  

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-12-17 

  

 
 
 

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 ska även en redovisning av beslut under år 
2021 samt åtgärder som vidtagits 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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Från: Hans-Göran Palmqvist
Till: Josefine Blid; Anna Gunnervik; Elisabeth Örn; Tommy Larsson
Ärende: Fwd: Initiativärende
Datum: den 3 november 2021 12:38:56

Hämta Outlook för iOS

Från: Hasse Palmqvist <hasse.moderat@gmail.com>
Skickat: Wednesday, November 3, 2021 12:08:33 PM
Till: Hans-Göran Palmqvist <hans-goran.palmqvist@fargelanda.se>
Ämne: Initiativärende
 
Initiativärende

Skulle vilja ha 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.

Hans-Göran Palmqvist (M)
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-24 

Diarienr 
2021/128 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn- och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
fastställande av faktiskt utfall 2019; Järbo Friskola, den ideella 
föreningen Järbo.com 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2019 enligt nedanstående. 
 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Järbo Friskola, den ideella föreningen 
Järbo.com fastställa barn- och elevpeng för 2019 i tillämpliga delar i 
enlighet med ovanstående. Beslutet ersätter barn- och elevpengen som 
baserats på budget 2019 och grundar sig på faktiskt utfall 2019. 
 
Järbo Friskola, den ideella föreningen Järbo.com kan begära ersättning i det fall 
barn- och elevpengen ökat.  
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2021 års 
budget.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 

Barn -och elevpeng BUDGET 2019 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Ersättning/år 139 633 116 842 58 777 101 577 30 452 40 486 62 664 80 356 117 808 463 726
Ersättning/termin 69 816 58 421 29 388 50 788 15 226 20 243 31 332 40 178 58 904 231 863
Ersättning/månad 11 636 9 737 4 898 8 465 2 538 3 374 5 222 6 696 9 817 38 644

Barn -och elevpeng UTFALL 2019 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Ersättning/år 140 720 117 955 59 359 101 577 30 452 40 486 66 603 81 649 117 808 603 943
Ersättning/termin 70 360 58 978 29 680 50 788 15 226 20 243 33 302 40 825 58 904 301 972
Ersättning/månad 11 727 9 830 4 947 8 465 2 538 3 374 5 550 6 804 9 817 50 329

Fristående enheter

Fristående enheter
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-24 

Diarienr 
2021/128 

2 

 
 

 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet.  
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Järbo Friskola, den ideella föreningen Järbo.com 
Utbildningschefen 
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/126 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn- och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
fastställande av faktiskt utfall 2019; Enskild Pedagogisk omsorg 
Barnens Lek & Lär 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2019 enligt nedanstående. 
 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Enskild Pedagogisk omsorg Barnens 
Lek & Lär fastställa barn- och elevpeng för 2019 i tillämpliga delar i 
enlighet med ovanstående. Beslutet ersätter barn- och elevpengen som 
baserats på budget 2019 och grundar sig på faktiskt utfall 2019. 
 
Enskild Pedagogisk omsorg Barnens Lek & Lär kan begära ersättning i det fall 
barn- och elevpengen ökat.  
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2021 års 
budget.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 

Barn -och elevpeng BUDGET 2019 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Ersättning/år 139 633 116 842 58 777 101 577 30 452 40 486 62 664 80 356 117 808 463 726
Ersättning/termin 69 816 58 421 29 388 50 788 15 226 20 243 31 332 40 178 58 904 231 863
Ersättning/månad 11 636 9 737 4 898 8 465 2 538 3 374 5 222 6 696 9 817 38 644

Barn -och elevpeng UTFALL 2019 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Ersättning/år 140 720 117 955 59 359 101 577 30 452 40 486 66 603 81 649 117 808 603 943
Ersättning/termin 70 360 58 978 29 680 50 788 15 226 20 243 33 302 40 825 58 904 301 972
Ersättning/månad 11 727 9 830 4 947 8 465 2 538 3 374 5 550 6 804 9 817 50 329

Fristående enheter

Fristående enheter
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/126 

2 

 
 

 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet.  
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Enskild Pedagogisk omsorg Barnens Lek & Lär 
Utbildningschefen 
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/127 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn- och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
fastställande av faktiskt utfall 2019; Stigens Friskola AB 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2019 enligt nedanstående. 
 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Stigens Friskola AB fastställa barn- och 
elevpeng för 2019 i tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. Beslutet 
ersätter barn- och elevpengen som baserats på budget 2019 och grundar sig 
på faktiskt utfall 2019. 
 
Stigens Friskola AB kan begära ersättning i det fall barn- och elevpengen ökat.  
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2021 års 
budget.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
 
 

Barn -och elevpeng BUDGET 2019 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Ersättning/år 139 633 116 842 58 777 101 577 30 452 40 486 62 664 80 356 117 808 463 726
Ersättning/termin 69 816 58 421 29 388 50 788 15 226 20 243 31 332 40 178 58 904 231 863
Ersättning/månad 11 636 9 737 4 898 8 465 2 538 3 374 5 222 6 696 9 817 38 644

Barn -och elevpeng UTFALL 2019 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Ersättning/år 140 720 117 955 59 359 101 577 30 452 40 486 66 603 81 649 117 808 603 943
Ersättning/termin 70 360 58 978 29 680 50 788 15 226 20 243 33 302 40 825 58 904 301 972
Ersättning/månad 11 727 9 830 4 947 8 465 2 538 3 374 5 550 6 804 9 817 50 329

Fristående enheter

Fristående enheter
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/127 

2 

 
 

Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet.  
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Stigens Friskola AB 
Utbildningschefen 
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/125 

1 

 

Utbildningskontor 
Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn- och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
fastställande av faktiskt utfall 2019; Naturmontessori Väst 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2019 enligt nedanstående. 
 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Naturmontessori Väst fastställa barn- 
och elevpeng för 2019 i tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. 
Beslutet ersätter barn- och elevpengen som baserats på budget 2019 och 
grundar sig på faktiskt utfall 2019. 
 
Naturmontessori Väst kan begära ersättning i det fall barn- och elevpengen 
ökat.  
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2021 års 
budget.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
 

Barn -och elevpeng BUDGET 2019 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Ersättning/år 139 633 116 842 58 777 101 577 30 452 40 486 62 664 80 356 117 808 463 726
Ersättning/termin 69 816 58 421 29 388 50 788 15 226 20 243 31 332 40 178 58 904 231 863
Ersättning/månad 11 636 9 737 4 898 8 465 2 538 3 374 5 222 6 696 9 817 38 644

Barn -och elevpeng UTFALL 2019 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Ersättning/år 140 720 117 955 59 359 101 577 30 452 40 486 66 603 81 649 117 808 603 943
Ersättning/termin 70 360 58 978 29 680 50 788 15 226 20 243 33 302 40 825 58 904 301 972
Ersättning/månad 11 727 9 830 4 947 8 465 2 538 3 374 5 550 6 804 9 817 50 329

Fristående enheter

Fristående enheter
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/125 

2 

 
 

Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet.  
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 
 
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 
 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Naturmontessori Väst 
Utbildningschefen 
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/119 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn- och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
fastställande av faktiskt utfall 2020; Fridaskolorna AB 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2020 enligt nedanstående. 
 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Fridaskolorna AB fastställa barn- och 
elevpeng för 2020 i tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. Beslutet 
ersätter barn- och elevpengen som baserats på budget 2020 och grundar sig 
på faktiskt utfall 2020. 
 
Fridaskolorna AB kan begära ersättning i det fall barn- och elevpengen ökat.  
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2021 års 
budget.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 

Barn -och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 171 833 128 895 62 935 104 463 30 964 44 318 65 454 99 477 133 996 246 528 353 975
Ersättning/termin 85 917 64 448 31 468 52 232 15 482 22 159 32 727 49 739 66 998 123 264 176 988
Ersättning/månad 14 319 10 741 5 245 8 705 2 580 3 693 5 455 8 290 11 166 20 544 29 498

Barn -och elevpeng utfall 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 179 028 119 517 74 519 104 463 30 964 47 982 54 099 101 551 119 360 334 473 480 250
Ersättning/termin 89 514 59 759 37 260 52 232 15 482 23 991 27 050 50 776 59 680 167 237 240 125
Ersättning/månad 14 919 9 960 6 210 8 705 2 580 3 999 4 508 8 463 9 947 27 873 40 021

Fristående enheter

Fristående enheter
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/119 

2 

 
 

kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet.  
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 
 
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Fridaskolorna AB 
Utbildningschefen 
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/120 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn- och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
fastställande av faktiskt utfall 2020; Stenbackeskolan 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2020 enligt nedanstående. 
 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Stenbackeskolan fastställa barn- och 
elevpeng för 2020 i tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. Beslutet 
ersätter barn- och elevpengen som baserats på budget 2020 och grundar sig 
på faktiskt utfall 2020. 
 
Stenbackeskolan kan begära ersättning i det fall barn- och elevpengen ökat.  
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2021 års 
budget.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 

Barn -och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 171 833 128 895 62 935 104 463 30 964 44 318 65 454 99 477 133 996 246 528 353 975
Ersättning/termin 85 917 64 448 31 468 52 232 15 482 22 159 32 727 49 739 66 998 123 264 176 988
Ersättning/månad 14 319 10 741 5 245 8 705 2 580 3 693 5 455 8 290 11 166 20 544 29 498

Barn -och elevpeng utfall 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 179 028 119 517 74 519 104 463 30 964 47 982 54 099 101 551 119 360 334 473 480 250
Ersättning/termin 89 514 59 759 37 260 52 232 15 482 23 991 27 050 50 776 59 680 167 237 240 125
Ersättning/månad 14 919 9 960 6 210 8 705 2 580 3 999 4 508 8 463 9 947 27 873 40 021

Fristående enheter

Fristående enheter
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/120 

2 

 
 

kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet.  
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 
 
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Stenbackeskolan 
Utbildningschefen 
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/121 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn- och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
fastställande av faktiskt utfall 2020; Naturmontessori Väst 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2020 enligt nedanstående. 
 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Naturmontessori Väst fastställa barn- 
och elevpeng för 2020 i tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. 
Beslutet ersätter barn- och elevpengen som baserats på budget 2020 och 
grundar sig på faktiskt utfall 2020. 
 
Naturmontessori Väst kan begära ersättning i det fall barn- och elevpengen 
ökat.  
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2019 års 
budget.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 

Barn -och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 171 833 128 895 62 935 104 463 30 964 44 318 65 454 99 477 133 996 246 528 353 975
Ersättning/termin 85 917 64 448 31 468 52 232 15 482 22 159 32 727 49 739 66 998 123 264 176 988
Ersättning/månad 14 319 10 741 5 245 8 705 2 580 3 693 5 455 8 290 11 166 20 544 29 498

Barn -och elevpeng utfall 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 179 028 119 517 74 519 104 463 30 964 47 982 54 099 101 551 119 360 334 473 480 250
Ersättning/termin 89 514 59 759 37 260 52 232 15 482 23 991 27 050 50 776 59 680 167 237 240 125
Ersättning/månad 14 919 9 960 6 210 8 705 2 580 3 999 4 508 8 463 9 947 27 873 40 021

Fristående enheter

Fristående enheter
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/121 

2 

 
 

Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet.  
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Naturmontessori Väst 
Utbildningschefen 
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/122 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn- och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
fastställande av faktiskt utfall 2020; Järbo Friskola, den ideella 
föreningen Järbo.com 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2020 enligt nedanstående. 
 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Järbo Friskola, den ideella föreningen 
Järbo.com fastställa barn- och elevpeng för 2020 i tillämpliga delar i 
enlighet med ovanstående. Beslutet ersätter barn- och elevpengen som 
baserats på budget 2020 och grundar sig på faktiskt utfall 2020. 
 
Järbo Friskola, den ideella föreningen Järbo.com kan begära ersättning i det fall 
barn- och elevpengen ökat.  
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2021 års 
budget.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
 
 

Barn -och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 171 833 128 895 62 935 104 463 30 964 44 318 65 454 99 477 133 996 246 528 353 975
Ersättning/termin 85 917 64 448 31 468 52 232 15 482 22 159 32 727 49 739 66 998 123 264 176 988
Ersättning/månad 14 319 10 741 5 245 8 705 2 580 3 693 5 455 8 290 11 166 20 544 29 498

Barn -och elevpeng utfall 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 179 028 119 517 74 519 104 463 30 964 47 982 54 099 101 551 119 360 334 473 480 250
Ersättning/termin 89 514 59 759 37 260 52 232 15 482 23 991 27 050 50 776 59 680 167 237 240 125
Ersättning/månad 14 919 9 960 6 210 8 705 2 580 3 999 4 508 8 463 9 947 27 873 40 021

Fristående enheter

Fristående enheter
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/122 

2 

 
 

Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet.  
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Järbo Friskola, den ideella föreningen Järbo.com 
Utbildningschefen 
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/123 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn- och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
fastställande av faktiskt utfall 2020; Stigens Friskola AB 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2020 enligt nedanstående. 
 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Stigens Friskola AB fastställa barn- och 
elevpeng för 2020 i tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. Beslutet 
ersätter barn- och elevpengen som baserats på budget 2020 och grundar sig 
på faktiskt utfall 2020. 
 
Stigens Friskola kan begära ersättning i det fall barn- och elevpengen ökat.  
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2021 års 
budget.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 

Barn -och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 171 833 128 895 62 935 104 463 30 964 44 318 65 454 99 477 133 996 246 528 353 975
Ersättning/termin 85 917 64 448 31 468 52 232 15 482 22 159 32 727 49 739 66 998 123 264 176 988
Ersättning/månad 14 319 10 741 5 245 8 705 2 580 3 693 5 455 8 290 11 166 20 544 29 498

Barn -och elevpeng utfall 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 179 028 119 517 74 519 104 463 30 964 47 982 54 099 101 551 119 360 334 473 480 250
Ersättning/termin 89 514 59 759 37 260 52 232 15 482 23 991 27 050 50 776 59 680 167 237 240 125
Ersättning/månad 14 919 9 960 6 210 8 705 2 580 3 999 4 508 8 463 9 947 27 873 40 021

Fristående enheter

Fristående enheter
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/123 

2 

 
 

kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet.  
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Stigens Friskola AB 
Utbildningschefen 
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/124 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn Och Utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn- och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer 
fastställande av faktiskt utfall 2020; Enskild pedagogisk omsorg 
Barnens Lek & Lär 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2020 enligt nedanstående. 
 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Enskild pedagogisk omsorg Barnens 
Lek & Lär fastställa barn- och elevpeng för 2020 i tillämpliga delar i 
enlighet med ovanstående. Beslutet ersätter barn- och elevpengen som 
baserats på budget 2020 och grundar sig på faktiskt utfall 2020. 
 
Enskild pedagogisk omsorg Barnens Lek- & Lär kan begära ersättning i det fall 
barn- och elevpengen ökat.  
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2021 års 
budget.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
 
 

Barn -och elevpeng budget 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 171 833 128 895 62 935 104 463 30 964 44 318 65 454 99 477 133 996 246 528 353 975
Ersättning/termin 85 917 64 448 31 468 52 232 15 482 22 159 32 727 49 739 66 998 123 264 176 988
Ersättning/månad 14 319 10 741 5 245 8 705 2 580 3 693 5 455 8 290 11 166 20 544 29 498

Barn -och elevpeng utfall 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

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

Träningss
kola

Ersättning/år 179 028 119 517 74 519 104 463 30 964 47 982 54 099 101 551 119 360 334 473 480 250
Ersättning/termin 89 514 59 759 37 260 52 232 15 482 23 991 27 050 50 776 59 680 167 237 240 125
Ersättning/månad 14 919 9 960 6 210 8 705 2 580 3 999 4 508 8 463 9 947 27 873 40 021

Fristående enheter

Fristående enheter
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Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienr 
2021/124 

2 

 
 

Besvärshänvisning 
För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till 
Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha 
kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick 
del av beslutet.  
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för 
överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara 
egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska 
bifogas. 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn Och Utbildning 

 
 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Enskild pedagogisk omsorg Barnens Lek & Lär 
Utbildningschefen 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Josefine Blid2022-02-11

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas

2022-02-22

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.7 Attestregister utbildningsnämnden. Ledning och icke 
kommunal verksamhet, 2022-01-01 

2022-01-17 Anna Gunnervik

UN 2022/1 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Anna Gunnervik

2022.8 Attestregister barn och utbildning, centrala området 
2022-01-01 

2022-01-17 Anna Gunnervik

UN 2022/1 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Anna Gunnervik

2022.9 Attestregister barn och utbildning, särskola 2022-01-
01 

2022-01-17 Anna Gunnervik

UN 2022/1 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Anna Gunnervik

2022.10 Attestregister barnomsorg och utbildning, grundskola 
Högsäter och Ödeborg 2022-01-01 

2022-01-17 Anna Gunnervik

UN 2022/1 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Anna Gunnervik

2022.11 Attestregister barn och utbildning, förskola Norr och 
Söder 2022-01-01 

2022-01-17 Anna Gunnervik

UN 2022/1 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Anna Gunnervik

2022.12 Attestregister barn och utbildning, Valbo och Höjden 
F-6 2022-01-01

2022-01-17 Anna Gunnervik

Sidan  1 av 3
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2022/1 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Anna Gunnervik

2022.13 Attestregister barn och utbildning, Valboskolan 
årskurs 7-9 2022-01-01

2022-01-17 Anna Gunnervik

UN 2022/1 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Anna Gunnervik

2022.14 Attestregister barn och utbildning, förskola tätort 
2022-01-01

2022-01-17 Anna Gunnervik

UN 2022/1 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Anna Gunnervik

2022.15 Attestregister barn och utbildning, vuxenutbildningen 
2022-01-01 

2022-01-17 Anna Gunnervik

UN 2022/1 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Anna Gunnervik

2022.18 Avtal Quriginal och Färgelanda vuxenutbildning. 
Ouriginal K 12 liscens för 100 elever. 

2022-01-25 Quriginal Mona Jonsson

      

Mona Jonsson

2022.19 Beslut 2022-01-26 om distansundervisning i klass 6 
vid Bruksskolan  2022-01-27--2022-01-28

2022-01-26 Tobias Bernhardsson

UN 2022/37 Beslut om distansundervisning för grundskoleklasser 
med anledning av covid-19 pandemin

Tobias Bernhardsson

2022.20 Beslut 2022-01-26 om distansundervisning i klass 6 
på Valboskolan 2022-01-27--2022-01-28

2022-01-26 Tobias Bernhardsson

UN 2022/37 Beslut om distansundervisning för grundskoleklasser 
med anledning av covid-19 pandemin

Tobias Bernhardsson

2022.21 Beslut 2022-01-26 om distansundervisning i klass 9c 
på Valboskolan 2022-01-27--2022-01-28

2022-01-26 Tobias Bernhardsson

UN 2022/37 Beslut om distansundervisning för grundskoleklasser 
med anledning av covid-19 pandemin

Tobias Bernhardsson

2022.31 Samarbetsavtal för att öka barn och ungas intresse 
för naturvetenskap och teknik

2022-01-28 Anna Gunnervik

Sidan  2 av 3

63



Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

      

Anna Gunnervik

2022.32 Avtal mellan Färgelanda kommun och 
rektorsbemanning i Sverige AB

2022-02-01 Anna Gunnervik

      

Anna Gunnervik

2022.40 Svar på begäran om yttrande med anledning av 
uppgifter om Valboskolan 1-6 i Färgelanda kommun

2022-02-07 Anna Gunnervik

UN 2022/27 Begäran om yttrande med anledning av uppgifter om 
valboskolan 1-6 Färgelanda kommun. Dnr 2022:15

Anna Gunnervik

2022.46 Beslut om distansundervisning i klass 1, 2 och 4 
Bruksskolan 2022-01-276- 2022-01-28

2022-01-21 Tobias Bernhardsson

UN 2022/37 Beslut om distansundervisning för grundskoleklasser 
med anledning av covid-19 pandemin

Tobias Bernhardsson

2022.47 Beslut om distansundervisning i förskoleklass samt 
klass 1 och 2 vid Högsäters skola 2022-01-26-2022-
01-28

2022-01-21 Tobias Bernhardsson

UN 2022/37 Beslut om distansundervisning för grundskoleklasser 
med anledning av covid-19 pandemin

Tobias Bernhardsson

Sidan  3 av 3
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Josefine Blid2022-02-11

Delgivning

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

Datum: 2022-01-15 - 2022-02-11

Riktning:

Notering: Meddelande

Alla

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening

2022.35 I Beslut om utbetalning Tillfällig förstärkning av 
statligt stöd 2022 ”skolmiljarden” inklusive 
bilagor, bilaga 1 beräkning och bilaga 2 
fördelat belopp per kommun 

Anna Gunnervik

2022-02-03 Utbildningskontor

      

2022.41 I Kopia av polisanmälan skadegörelse 
Valboskolan 

Linda Andersson

2022-02-07 Grundskolor

      

Sidan  1 av 1
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