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Rune Månsson         

Sekreterare: 
Josefine Blid 

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Tobias Bernhardsson (C) Ordförande 
Marianne Olsson (C)  
Birger Byström (L) 
Hans-Göran Palmqvist (M) §§ 38-46
Bengt Svedberg (M) tjänstgörande ersättare för Hans Göran Palmqvist (M)  §§ 47-49
Yvonne Pettersson (S) tjänstgörande ersättare för Tommy Larsson (S) § 38 
Tommy Larsson (S) §§ 39-49 
Rune Månsson (S)  
Hans Johansson (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Örn (C) §§ 38-47 
Astrid Berggren (L)  
Bengt Svedberg (M) §§ 38-46 
Yvonne Pettersson (S) §§ 39-49 
Hanna Clemens (SD) 

Övriga närvarande 
Anna Gunnervik, utbildningschef 
Lars Bäcker, sektorekonom (digitalt) 
Christina Utterberg, projektledare framtidens vårdinformationsmiljö § 38 Annika 
Sandgren, skolsköterska § 39 
Mona Jonsson, rektor vuxenutbildning § 40 
Veronica Corell, rektor Höjden och Högsäter § 40 
Allan Spets, tf rektor Ödeborg och Valbo 4-6 § 40 
Mats Dahl, tf rektor Valbo 7-9 § 40 
Maria Olsson, rektor förskolorna § 40 
Mita Granbeck, personalföreträdare  
Monica Uttberg, personalföreträdare §§ 38-47 
Josefine Blid, nämndsekreterare 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Information om sammanträdet: 

Ajournering: Kl. 14:10-14:30 (fika) 

Studiebesök Högsäters skola och förskola: Kl. 15:30-16:30 

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 38 Framtidens vårdinformationsmiljö 
FVM 

5 

§ 39 Patientsäkerhetsberättelse 2021 2022/60 6 
§ 40 Systematiskt kvalitetsarbete 2022/17 7 
§ 41 Remiss från val- och 

arvodesberedningen avseende ny 
politisk organisation 

2022/54 8 

§ 42 Strukturersättning barn- och 
elevpeng 2022 

2022/42 9 - 10 

§ 43 Intern Kontroll 2022 2022/9 11 
§ 44 Nyckeltal barn och elever 2022/59 12 
§ 45 Ekonomiska 

Månadsrapporter/prognoser 2022 
2022/2 13 

§ 46 Ordförande informerar 2022/61 14 
§ 47 Utbildningschefens information 

2022 
2022/12 15 

§ 48 Meddelande till 
utbildningsnämnden 2022 

2022/11 16 

§ 49 Delegationsanmälan 
utbildningsnämnden 2022 

2022/13 17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 38 
Framtidens vårdinformationsmiljö FVM 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Christina Utterberg, projektledare för Framtidens informationsmiljö, FVM 
informerar om nuläget gällande vårdinformationssystemet och de olika 
optionerna det består utav. Det är en oklar tidplan i dagsläget, ett 
reklamationsbrev har lämnats till leverantören Cerner Sverige AB. 
Reklamationen är en del av avtalsarbetet och syftar till att påtala brister i 
leveransen enligt avtalet om Millenium som nytt vårdinformationssystem 
inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö FVM.  

Cerner har 60 dagar på sig att rätta avtalsbrott och svara Västra 
Götalandsregionen, VGR på innehållet i reklamationen.  

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 39 Dnr 2022/60 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse och 
kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Färgelanda kommun, 
2021 och att patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för 
allmänheten genom publicering på kommunens webbplats. 

Ärendebeskrivning 

Skollagen anger att det ska finnas en elevhälsa, dess sammansättning samt 
ger vägledning om elevhälsans övergripande innehåll och mål.  
Hälso- och sjukvård i skolan styrs av samma lagar och regler som all annan 
hälso- och sjukvård i landet. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är det 
viktigt att patientsäkerheten och kvalitén på all hälso- och sjukvård inom 
elevhälsan kan säkerställas.  

Skolans huvudman, dvs utbildningsnämnden, är vårdgivare för den del av 
skolhälsovården som avser hälso- och sjukvård och ska enligt 
patientsäkerhetslagen årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse av 
vilken det ska framgå  

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. Vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete 
för att ge elever goda förutsättningar att nå framgång. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 
av den. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslutet skickas till 

Skolsköterska  
Utbildningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 40 Dnr 2022/17 
Systematiskt kvalitetsarbete 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att synliggöra kvalitet och 
likvärdighet, vad grundskolan gör, varför och vad det leder till. Genom att 
planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi 
skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. 

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där 
framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under 
medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas 
vårdnadshavare, barn i grundskolan och deras vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för arbetet. Även i 
läroplanerna finns krav på kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 

Systematiskt kvalitetsarbete 2021 

Beslutet skickas till 

Utbildningschef 
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Rektorerna ifrån skolenheterna deltar under ärendets gång och presenterar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 41  Dnr 2022/54 
Remiss från val- och arvodesberedningen avseende ny politisk 
organisation 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår att kultur och fritidsfrågor ska vara inom 
nämndens ansvarsområde för att få ett samlat helhetsgrepp, men med start 
redan 1/1- 2023 och förutsatt att budget medföljer.   

I övrigt ställer sig Utbildningsnämnden bakom förslaget från val och 
arvodesberedningen avseende ny politisk organisation 2023- 2026 (Dnr RS 
2021-/229).  

Ärendebeskrivning 

Val och arvodesberedningen har lagt ett förslag till ny politisk organisation. 
I korthet innebär det att vissa frågor, detaljplan, översiktsplan planbesked 
och namn på gator, flyttas från Bygg- och trafiknämnden till 
kommunstyrelsen.  

Kulturfrågorna som idag är fördelade på tre nämnder samlas och flyttas till 
Utbildningsnämnden. Detta behöver dock utredas ytterligare. Förslaget är 
att ett uppdrag ges att se över organisation med denna inriktning och att 
utredningen presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i 
samband med beslut om mål- och resursplan för 2024. 

Beslutsunderlag 

Förslag till politisk organisation 2023-2026 daterat 20220204  
Sammanträdesprotokoll Val och arvodesberedningen 20220214 

Beslutet skickas till 

Val och arvodesberedningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 42  Dnr 2022/42 
Strukturersättning barn- och elevpeng 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag om 
fördelning av strukturersättning till respektive enhet, baserad på strukturella 
och socioekonomiska faktorer. Beräkningen baserar sig på att 
strukturersättningen fördelas på 50% strukturella faktorer och 50% 
socioekonomiska. 

Ärendebeskrivning 

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

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

Den strukturella delen har räknats fram utifrån två faktorer: 

- En strukturell del där hänsyn tagits till en enhets storlek samt hur
många elever som finns i respektive årskurs, vilket påverkar
möjligheten till effektiv organisation.

- En socioekonomisk del där hänsyn tagits till föräldrars
utbildningsnivå samt andel utlandsfödda elever med utlandsfödda
vårdnadshavare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

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

Beslutsunderlag 

Utbildningschef informerar och presenterar beräkningsunderlag och utfall 
på respektive enhet enligt modellen.   

Beslutet skickas till 

Utbildningschef  
Samtliga berörda skolenheter 
Sektorekonom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 43 Dnr 2022/9 
Intern Kontroll 2022 

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förslag till Intern kontrollplan 2022. 

Ärendebeskrivning 

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska 
göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En tydlig och stabil 
intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten 
efterlever lagar och regler. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.  

Enligt Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun, antagna 22 maj 
2019, § 88 (dnr KS 2019/173) ska nämnden varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. 

I år görs en intern kontrollplan för samtliga nämnder och styrelser utifrån en 
ny grundmodell som bygger på att:
Möjliga risker identifieras, analyseras, värderas och föreslås hantering.
Varje risk får ett riskvärde och ju högre riskvärdet blir desto viktigare är det 
att åtgärda risken.
Efter att alla nämnder och styrelser fattat beslut gällande sin intern 
kontrollplan kommer nya regler, riktlinjer och rutiner kopplade till intern 
kontrollplan 2022 att tas fram. 

För Utbildningsnämnden är dessa risker:

Bristande måluppfyllelse
Bristande skolnärvaro
Bristande synpunkts- och klagomålshantering
Bristande arbetsmiljö för medarbetare och elever

Beslutsunderlag 

Powerpointpresentation 

Beslutet skickas till 

Utbildningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 44 Dnr 2022/59 
Nyckeltal barn och elever 

Utbildningsnämnden beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef presenterar nyckeltal för barn och elever, hur det ser ut idag 
samt hur det enligt befolkningsstatistik kommer se ut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 45  Dnr 2022/2 
Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomisk månadsrapport presenteras för februari månad. Ekonomiska 
månadsrapporter presenteras enligt antaget årshjul för utbildningsnämnden.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 46 Dnr 2022/61 
Ordförande informerar 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande, Tobias Bernhardsson informerar om: 
• Skolresan 2022 som innefattar studiebesök i de olika 

verksamheterna i samband med nämndsammanträdena.
• Deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 23/3-2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 47  Dnr 2022/12 
Utbildningschefens information 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Utbildningschefen informerar bland annat om:  
 

• Lägesrapport Ukraina 
o Förväntade flyktingar 
o Mottagande av nyanlända 
o Rätt till utbildning 
o Hittills en anmälan 

• Underrättelse om eventuellt föreläggande från arbetsmiljöverket 
o Ohälsosam arbetsbelastning inom sektor utbildning 
o Åtgärder behöver vidtas för att minimera risker för ohälsa 

och olycksfall 
• Föreslagna ramar 2023-2025 

o Beslut om preliminära ramar nästa nämndsmöte 
• Skolstrukturutredning – förskola 

o Se över förskole- och skolstruktur med verksamhet i alla 
orter 

o Förskola- mindre förstudie 
o Skolstruktur – större förstudie 
o Tunde och Iris inbjudna till nämndsmötet i april 

• Skolskjutsupphandling 
o Avslutad 
o Överprövning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 48  Dnr 2022/11 
Meddelande till utbildningsnämnden 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Meddelande för perioden 2022-02-12—2022-03-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-29 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 49  Dnr 2022/13 
Delegationsanmälan utbildningsnämnden 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Redovisad delegationsanmälan godkänns och läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Delegationsanmälningar för månaden som varit återrapporteras 
Utbildningsnämnden enligt anvisning månaden efteråt.  
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