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Utbildningskontor 
Utbildningschef 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
 

Uppdrag skolutredning 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med Sektor Samhällsutveckling och med utgångspunkt i 
Skollokalsutredningen 2019 samt Lokalförsörjningsplanen 2021, ta fram en 
strategi för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förskola och 
grundskola i flera orter. 
 
Parametrar som Utbildningsnämnden vill förutom helhetsperspektivet och 
därav framkomna åtgärdsalternativ även få med är följande: en 
ändamålsenlig helhetslösning, förskola och skola f-6 alt f-3 i Ödeborg med 
beaktande av hur befintlig byggnad eventuellt skulle kunna användas.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 oktober 2021, § 107 i Mål- och 
resursplanen för 2022-2024 att med utgångspunkt i Skollokalsutredningen 
2019 samt Lokalförsörjningsplanen 2021, ta fram en strategi för att 
säkerställa ändamålsenliga lokaler för förskola och grundskola i flera orter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade Lokalförsörjningsplanen 2022-2030 och 
fastställde projektplanen enligt nedan den 21 november 2021, § 219.  
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I lokalförsörjningsplanen aktualiseras en projektplan varav en del är att 
förstudie ska göras beträffande Ödeborgs skola i relation till en helhets 
skolstrukturskontext.  
 
Fastighetsinvesteringarna ny – och tillbyggnad hanteras i enlighet med 
nedanstående process. Underlagen ska även inkluderas i budget- och 
investeringsprocessen. 
 

 
 

1. Idé 
Utbildningsnämndens behov av lokaler identifieras i 
lokalförsörjningsplanen. Beslut om vidare utredning (förstudie) har fattats 
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av kommunstyrelsen i samband med lokalförsörjningsplanen, § 219, den 21 
november 2021.  
  
De perspektiv nämnden lyfter bakas in i helhetsperspektivet och resulterar i 
olika åtgärdsalternativ. 
 

2. Analys/förstudie  
Förstudien genomförs och presenteras till nämnden för beslut.  
 

3. Planering 
Lokalplaneringen bör innehålla; lokalprogram, principlayout, tidplan, 
redovisning av flexibilitet i projektet och av koncernnyttan, förslag till 
preliminär hyreskostnad, förslag till eventuell preliminär investering.  
Beslut om att starta projektering och genomförande fattas av 
kommunstyrelsen. Innan ärendet beslutas i kommunstyrelsen så ska 
finansieringen av projektet vara klar. 
 

4. Genomförande och projektering 
Efter beslut i kommunstyrelsen påbörjas projektering och upphandling av 
projekt inom ram för beslutet. Projekteringen genomförs av respektive 
fastighetsägare. Uppdraget innefattar: fullständiga handlingar utifrån val av 
entreprenadform (anbudsunderlag), definitiv tidplan för projektet, 
upphandling och anbudsutvärdering, ekonomisk kalkyl över 
hyreskostnaderna och definitivt investeringsbehov. Om projektet inte kan 
genomföras inom av kommunstyrelsen angivna ramar får genomförandet 
inte starta utan ett nytt beslut om genomförande i kommunstyrelsen.  
 

5. Avslut och effekt  
Utvärdering ska göras cirka 1 år efter färdigställandet och det ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen. 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Utbildningschef 

 
 

Beslutsunderlag: 
 
Lokalförsörjningsplan 2022-2030 
 
Beslutet skickas till: 
 
Utbildningschef 
Samhällsutvecklingschef 
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Utbildningskontor 
Utbildningschef 
Anna Gunnervik 
Anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
 

Remissvar avseende planeringsförutsättningar mål och resursplan 
2023-2025 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden anser att föreslagna effektiviseringar och åtgärder inte 
genomförs 2023-2025 då det medför negativa konsekvenser för möjligheten 
att nå verksamhetsmålen samt uppfylla aktuella lagkrav. 
Utbildningsnämnden förslår att nämndens budget istället ligger kvar på årets 
nivå med indexuppräkning under tidsperioden.   
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har den 23 mars 2022 (§ 57) antagit 
planeringsförutsättningar för budgetarbetet 2023 – 2025 och sänt dessa på 
remiss till kommunens nämnder. Remissvaren ska antas senast den 27 april 
2022, för att därefter kunna behandlas av budgetberedningen inför beslutet 
om mål – och resursplan 2023 – 2025. För Utbildningsnämnden ser 
förslaget ut som följer, men stora effektiviseringskrav kommande år.  
 

 
 
Analys 
Analysen nedan utgår från aktuella verksamhetsmål och möjlighet till 
uppfyllnad av dessa inom föreslagen budgetram. 
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Vad gäller den prioriterade inriktningen ”Stärkta skolresultat i 
ändamålsenliga, trygga skolor” har vi inget att invända mot. 
 
Öka elevernas måluppfyllelse  
Ett tydligt mål som rimmar väl med skollagens intentioner där uppdraget är 
full måluppfyllelse. Vårt mål är att varje elev ska nå kunskapskraven i våra 
kursplaner. Arbete med att höja vår måluppfyllelse pågår på våra enheter. 
Om inga andra åtgärder vidtas innebär minskad budgetram 
personalminskningar inom såväl elevhälsa som speciallärare, lärare och 
förskollärare. Det här medför stora konsekvenser för arbetet med ökad 
måluppfyllelse och vi ser en risk i att måluppfyllelsen i stället kommer att 
minska. 
 
Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram 
Målet är viktigt för elevers framtida liv och försörjning. Att ha 
gymnasiebehörighet är en framgångsfaktor för att klara sig väl. Minskad 
budgetram medför stor risk att färre elever får behörighet till 
gymnasieskolans yrkesprogram. 
Ökad motivation och lust att lära 
Målet är angeläget. Vid minskad budgetram och utan tydliga organisatoriska 
beslut, kan ytterligare personalneddragningar bli aktuella, vilket innebär att 
det blir svårare att anpassa verksamheten och undervisningen till varje 
enskild elevs behov. Det gör det svårare att utveckla elevers motivation och 
lust att lära. 
 
Alla barn/elever ska bemötas där de är och utvecklas utifrån sina 
förutsättningar i en trygg skolmiljö 
En viss otydlighet kan uppfattas i målformuleringen då den dels beskriver 
att elever ska bemötas där de är vilket tillhör skolans kunskapsuppdrag.  
En trygg skolmiljö handlar mer om trygghet och studiero vilket tillhör 
skolans demokratiuppdrag som innebär att etablera demokratiska 
värderingar och en god värdegrund hos våra elever. En trygg skolmiljö kan 
tolkas som att det rör de fysiska lokaler som vi har till vårt förfogande för 
våra barn och elever. 
 
Minskas budgetramen minskas också våra möjligheter att tillgodose en 
trygg skolmiljö för alla. Elever och personal omfattas av 
arbetsmiljölagstiftningen. Vid minskad budgetram ökar svårigheterna att 
leva upp till lagstiftningens krav. I nuläget har vi ett föreläggande om vite 
angående personals arbetsbelastning och arbetsmiljö. 
 
Svårt att individanpassa, göra extra anpassningar och tillgodose barn/elevers 
behov av särskilt stöd och uppfylla Skollagens krav.  Detta kan leda till ökat 
antal skolinspektionsanmälningar och vitesförelägganden. 
 
Anna Gunnervik Christina Nilsson 
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Utbildningschef Utvecklingschef 

 
Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till: 
 
Utbildningschef 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningskontor 
Utbildningschef 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
 

Kvartalsrapport Q1 – 2022 sektor utbildning 
 
Beslutsförslag 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
  
Sektorns ekonomi följs upp regelbundet. Första kvartalsrapporten redovisas 
här.  

Utbildningssektorn visar i kvartal ett svagt positivt resultat. Det beror till 
stor del på att kostnaden för gymnasieplatser har varit lägre än budgeterat.  

Ett visst underskott föreligger i våra kommunala verksamheter då det gäller 
såväl förskola som grundskola. Kostnaderna har visat sig något högre än 
vad resursfördelningsmodellen täcker. Denna kompenseras i viss grad av 
statsbidrag till sektorn. 

 
Anna Gunnervik 
Utbildningschef 

 
 

 
 
Beslutsunderlag: 
 
Ekonomisk uppföljning första kvartalet. 
 
Beslutet skickas till: 
 
Utbildningschef 
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Kvartalsrapport (Q1 2022) Mar 2022 

Utfall per sektor 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Ackumuler

at utfall 

ÅrMån 

Ackumuler

ad budget 
Avvikelse 

Intäkter 22 002 22 567 -565 

Kommunbidrag 43 062 43 062 0 

Summa intäkter 65 064 65 629 -565 

Personalkostnader -25 441 -22 689 -2 752 

Övriga kostnader -39 248 -42 932 3 684 

Finansiella kostnader -15 -8 -7 

Summa kostnader -64 704 -65 629 925 

    

Periodens resultat 360 0 360 

Ekonomiskt utfall 

Tabell utfall per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde. Belopp i tkr 

Ack 

utfall 

ÅrMån 

Ack 

budget 

ÅrMån 

Avvikels

e 

budget-

utfall 

Budget 

helår 

Prognos 

avvikels

e helår 

Förskola 8 703 7 715 -988 31 024 -600 

Fritidshem 3 585 1 960 -1 625 7 959 0 

Grundskola och Förskoleklass (inkl. modermål) 15 889 15 911 22 62 395 -200 

Grundsärskola 1-9 1 149 1 414 265 5 655 0 

Förvaltningsledning (inkl. skolskjuts och elevhälsa) 3 202 5 353 2 151 22 328 0 

IKE (Förskola, F-klass, grund- och grundsärskola) 848 246 -602 985 -2 000 

Musikskola 302 441 139 1 763 300 

Gymnasieskola och Gymnasiesärskola 8 106 9 205 1 099 36 870 2 000 

Vuxenutbildningen (inkl SYV och SFI) 830 742 -88 2 970 0 

Nämndverksamhet 89 76 -13 302 0 

Totalt 42 703 43 063 360 172 251 -500 

Analys och prognos 

Utbildningssektorn har under de senaste åren stått inför ekonomiska utmaningar. Omfattande 
anpassningar till gällande budgetram har genomförts under förevarande år. Sektorn visar efter 
första kvartalet ett svagt positivt resultat. Det beror till en del på att kostnaden för 
gymnasieplatser varit lägre än budgeterat. 

Ett visst underskott föreligger i våra kommunala verksamheter förskola och grundskola/fritidshem 
vilket till viss del täcks av statsbidrag. Respektive enhet behöver dock fortsatt arbeta med att hålla 
sin budgetram. 
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Kvartalsrapport (Q1 2022) Mar 2022 

Prognosen för respektive verksamhet: 

Förskola - 600 tkr 

Resultat hos rektorerna har visat underskott första kvartalet. Resursfördelningens ersättning täcker 
inte fullt ut nuvarande personalstyrka. Statsbidragen har minskat och verksamheten har ännu inte 
hunnit anpassas, vilket är ett pågående arbete. Trots anpassningar är prognosen att ramen inte 
kan hållas till årets slut på grund av lagkrav kring verksamheten, barns behov och arbetsmiljö. 

Fritidshem 0 tkr 

Resultatet visar ett stort underskott vilket till stor del förklaras med att personal fortfarande ligger 

fel i systemen, kostnaden ligger på fritidshem och arbete utförs även i grundskolan. Detta kommer 
att justeras så snart möjlighet finns. 

Grundskola - 200 tkr 

Då personal lagts rätt i relation till fritidshem är prognosen - 200 tkr vid årets slut. Skälet till att 
ramen inte kommer kunna hållas är på grund av lagkrav kring verksamheten, elevers behov och 
arbetsmiljö med mera. 

Grundsärskola  0 

Anlagsbudgeten har gett ett litet överskott första kvartalet vilket med stor sannolikhet kommer att 
behöva nyttjas under hösten då fler elever väntas i verksamheten. Skälet till avvikelsen beror på 
elever som växlar mellan IKE, grundsärskola och gymnasiesärskola. Tillsammans tar dessa i hög 
grad ut varandra. 

Förvaltningsledning 0 tkr 

Den positiva avvikelsen per första kvartalet beror till viss del på vakanta tjänster och till stor del på 

statsbidrag som kommer att fördelas ut på verksamheterna och kommer att jämna ut resultatet 
mellan verksamheterna vid årets slut. 

IKE - 2 000 tkr 

IKE (interkommunal ersättning) innebär ersättning för platser som köps och säljs mellan 
kommuner, då lagen föreskriver att det är folkbokföringskommunen som bekostar skolgång 
oavsett i vilken kommun barn/elever deltar i verksamhet. Skälet till avvikelsen beror på elever som 
växlar mellan IKE, grundsärskola och gymnasiesärskola. Tillsammans tar dessa i hög grad ut 

varandra. 

 Musikskola 300 tkr 

Avvikelsen beror på en vakant tjänst. 

Gymnasie inklusive Gymnasiesär + 2000 tkr 

Det positiva resultatet förklaras med avhopp och utflyttning av elever. Till hösten räknas dock ett 

högre antal gå i gymnasium och därför blir prognosen på helår + 2 000 tkr. Skälet till avvikelsen 

beror även till viss del på elever som växlar mellan IKE, grundsärskola och gymnasiesärskola. 
Tillsammans tar dessa i hög grad ut varandra. 

Vuxenutbildningen 0 

Prognosen är att verksamheten ska hålla sin givna budgetram. 

Nämndsverksamheten 0 

Har ett mindre underskott just nu vilket förväntas att justeras då inga nämndsmöten planeras 
under sommaren. 
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Kvartalsrapport (Q1 2022) Mar 2022 

På helheten visar sektorns prognos -500 tkr. 
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Kvartalsrapport (Q1 2022) Mar 2022 

Slutsats 

Slutsats och åtgärdsplan 

Sektorn har under de senaste åren tampats med ekonomiska utmaningar. Ett arbete med att 
kvalitetssäkra de ekonomiska processerna har pågått under förevarande år och fortsätter även in i 
2022. Resursfördelningsmodellen har förtydligats och består av en grundersättning baserat på 
volym och en mindre strukturersättning baserat på socioekonomiska och strukturella 

förutsättningar. Detta utgör grunden för respektive enhets ekonomiska resurser. 

Under 2021 behövde justeringar göras i sektorns ekonomi, då budget behövde flyttas från de 
kommunala verksamheterna förskola och grundskola för att täcka kostnader för köpt verksamhet. 
Detta medförde personalneddragningar i de kommunala verksamheterna och har påverkat 
kunskapsresultat, trygghet och studiero samt elevers och medarbetares arbetsmiljö. 

Utbildningssektorn visar i första kvartalet i år ett svagt positivt resultat. Det beror till viss del på att 

kostanden för gymnasieplatser har varit lägre än budgeterat. 

Ett visst underskott föreligger i våra kommunala verksamheter då det gäller såväl förskola som 
grundskola. Kostnaderna har visat sig något högre än vad resursfördelningsmodellen medger. 
Detta kompenseras i viss grad av statsbidrag till sektorn. För att sektorns totala budgetram ska 
kunna hållas är det viktigt att respektive enhet håller sin budgetram vid årets slut. 

Åtgärder 

Rektorerna på de kommunala enheterna arbetar nu med enhetens tjänstefördelning inför hösten 

med tydligt uppdrag att anpassa personal och andra kostnader till given budgetram. 

Inom sektorn pågår ett utvecklingsarbete kring ekonomi där processer kvalitetssäkras vad gäller 
resursfördelning, budget och ekonomisk uppföljning. 
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Utbildningskontor 
Handläggare 
Emily Johansson 
0528-567269 
emily.johansson@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Rapportering av antalet kränkningsanmälningar per enhet             
under Q1 2022 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla 
Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal ett 2022 har 37 
incidentrapporter lämnats in.  
 
Antalet incidenter per enhet och kvartal: 
Q1: 1 januari – 31 mars 
 
Enhet Q4 

Förskolan  1 
Valbo F-6 13 
Grundsärskolan 1-9 5 
Valbo 7-9 2 
Ödeborg 8 
Högsäter 8 
VuX 0 
Summa 37 
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Antalet incidenter för Q1 2022 indelat i kategori: 
 

Vidare till 
socialtjänst 

Vida
re till 
EHT 

Vidare 
till 
polis 
 

Fysisk 
kränkning 

Verbal kränkning 
inkl. hot 

Diskriminering
/trakasserier 
Räknas ej in i 
kränkningar 

0 0 0 2 1 11 

 
Arbetsskadeanmälan Konflikt mellan barn Slagsmål mellan elever 

1 15 7 

 

 
 
Fördelningen av incidenterna ovan berättar att det varit 11 incidenter 
rörande diskriminering- och trakasserier. 2 incident rörande fysisk 
kränkning. 1 incidenter rörande verbal kränkning. 7 incidenter rörande 
slagsmål mellan barn. 15 incidenter rörande konflikt mellan barn. 1 incident 
rörande arbetsskadeanmälan för personal. 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn/Utbildning 

Emily Johansson 
Handläggare 
 
 

Beslutsunderlag: 
 
Sammanställning av incidenter under första kvartalet 2022 
 
Beslutet skickas till: 
 
Utbildningsnämnden 

Skadeanmälan 
till 
skolsköterska 

Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande under 
bearbetning 

0 0 0 0 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Josefine Blid2022-04-14

Delgivning

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

Datum: 2022-03-19 - 2022-04-14

Riktning:

Notering: Meddelande UN

Alla

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening

2022.100 I Underrättelse 2022 010028 Anna Gunnervik

2022-03-22 Utbildningskontor

UN 2022/62 Underrättelse arbetsmiljöverket 2022/010028

2022.102 U Svar på underrättelse AV 2022 Anna Gunnervik

2022-03-22 Utbildningskontor

UN 2022/62 Underrättelse arbetsmiljöverket 2022/010028

2022.121 U Svar på underrättelse till arbetsmiljöverket 
2022-03-23, underskriven  

Anna Gunnervik

2022-03-23 Utbildningskontor

UN 2022/62 Underrättelse arbetsmiljöverket 2022/010028

2022.122 U Synpunkt från skyddsombud, 
protokollsanteckning från lärarnas riksförbund 
och lärarförbundet bilaga till svar till 
underrättelse arbetsmiljöverket 

Anna Gunnervik

2022-03-23 Utbildningskontor

UN 2022/62 Underrättelse arbetsmiljöverket 2022/010028

2022.140 I Beslut Valboskolan Anna Gunnervik

2022-04-01 Utbildningskontor

UN 2022/28 Begäran om yttrande med anledning av 
uppgifter om valboskolan 1-6 Färgelanda 
kommun 2022:24

2022.214 I Föreläggande med vite från arbetsmiljöverket 
för sektor utbildning. 2022/010028

Anna Gunnervik

2022-04-06 Utbildningskontor

UN 2022/62 Underrättelse arbetsmiljöverket 2022/010028

Sidan  1 av 1
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Josefine Blid2022-04-14

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas

2022-04-26

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.135 Framställan om tillstånd att fullgöra skolgång i 
Uddevalla kommun 

2022-03-15 Anna Gunnervik

UN 2022/26 Avtal/Framställan om tillstånd gällande 
förskoleplacering i Uddevalla kommun 

Anna Gunnervik

2022.136 Framställan om tillstånd att fullgöra skolgång i 
Uddevalla kommun 

2022-03-15 Anna Gunnervik

UN 2022/26 Avtal/Framställan om tillstånd gällande 
förskoleplacering i Uddevalla kommun 

Josefine Blid

2022.137 Framställan om tillstånd att fullgöra skolgång i 
Uddevalla kommun 

2022-03-15 Anna Gunnervik

UN 2022/26 Avtal/Framställan om tillstånd gällande 
förskoleplacering i Uddevalla kommun 

Anna Gunnervik

2022.138 framställan om tillstånd att fullgöra skolgång i 
uddevalla kommun 

2022-03-01 Anna Gunnervik

UN 2022/26 Avtal/Framställan om tillstånd gällande 
förskoleplacering i Uddevalla kommun 

Anna Gunnervik

2022.139 Framställan om tillstånd att fullgöra skolgång i 
Uddevalla kommun 

2022-03-01 Anna Gunnervik

UN 2022/26 Avtal/Framställan om tillstånd gällande 
förskoleplacering i Uddevalla kommun 

Anna Gunnervik

2022.144 Framställan om tillstånd att fullgöra skolgång i 
grundskola i Uddevalla kommmun 

2022-03-15 Anna Gunnervik
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2022/65 Avtal/Framställan om tillstånd gällande 
skolplacering, grundskola i Uddevalla kommun 

Anna Gunnervik

2022.145 Framställan om tillstånd att fullgöra skolgång i 
Uddevalla kommun 

2022-03-15 Anna Gunnervik

UN 2022/65 Avtal/Framställan om tillstånd gällande 
skolplacering, grundskola i Uddevalla kommun 

Anna Gunnervik

2022.248 Ansökan om förlängd undervisning

2022-04-04 LBS Gymnasium Göteborg Mona Jonsson

      

Mona Jonsson

2022.249 Avtal Färgelanda kommun och rektorsbemanning i 
Sverige AB

2022-03-23 Anna Gunnervik

      

Anna Gunnervik

Sidan  2 av 2

13


	Kallelse förstasida
	Uppdrag skolstruktur
	Uppdrag skolutredning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Remissvar avseende planeringsförutsättningar mål och resursplan 2023-2025
	Remissvar avseende planeringsförutsättningar mål och resursplan 2023-2025
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Kvartalsrapport kvartal 1 2022
	Kvartalsrapport Q1 – 2022 sektor utbildning

	Incidentrapport skola kvartal 1, 2022 (1 jan-31 mars)
	Rapportering av antalet kränkningsanmälningar per enhet under Q1 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Meddelande till utbildningsnämnden 2022 
	Meddelande UN

	Delegationsanmälan utbildningsnämnden 2022 
	Delegeringsbeslut UN 220426
	Sida 1
	Sida 2


	Kvartalsrapport (Q1 2022) (Utbildningsnamnden).pdf
	Utfall per sektor
	Resultaträkning
	Ekonomiskt utfall
	Tabell utfall per verksamhetsområde
	Analys och prognos


	Slutsats


