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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 72  
Studiebesök Höjdenskolan och Höjdens förskola 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Lärare på Höjdenskolan deltar under studiebesöket och informerar om 
skolans möjligheter och utmaningar på lång och kort sikt. En dialog förs 
kring antal lärare och resurser per klass och hur olika elever behov av extra 
stöd kan påverka klasstorlekarna.  
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 73  Dnr 2022/33 
Ställningstagande – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom slutlig version till samverkansavtal 
för naturbruksutbildningar 2023-2026 och föreslår Kommunstyrelsen att 
säga ja till detsamma.  

Reservation 

Birger Byström (L) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Yrkande 

Birger Byström (L) yrkar för återremiss, där förtydligande och ytterligare 
utredning i följande efterfrågas: 

1. Jämförelse mellan vår kostnad för naturbrukselever med vad det
skulle kosta om även de nära skolorna exempelvis Dingle och
Nuntorp, skulle omfattas av Västra Götalands Regionens halva
subvention.

2. Jämförelse mellan vår kostnad om vi betalar enligt riksprislistan
kontra om vi betalar enligt regionpriset.

Tommy Larsson (S) Hans-Göran Palmqvist (M), Tobias Bernhardsson (C) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på Birger Byströms (L) yrkande om 
återremiss och finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. 

Ordförande ställer därefter proposition på förvaltningens förslag och finner 
att Utbildningsnämndens beslutat enligt förslaget.  

Ärendebeskrivning 

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning 
mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga 
kommuner upphör att gälla den 31 december 2022.  
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom och 
representanter för kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn 
till kommunernas utvärdering av nuvarande avtal och 
kommunernas svar på det förslag som remitterades under våren 
2022.  

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 
2026 och innehåller ett antal efterfrågade förtydliganden, men 
innebär inga principiella avsteg från nuvarande avtal. Avtalet 
medför därför inga förändringar i vare sig finansiering eller behov 
av andra resurser jämfört med det nu gällande avtalet.  

Samverkansorganet för frågor om naturbruksutbildning i VGR:s 
regi, Politiskt Samråd Naturbruk, har ställt sig bakom det nya 
avtalet. 

Avtalet  
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. 
 
Färgelanda kommun har tidigare lämnat ett remisssvar  
Där framhålls att de gröna näringarna är mycket betydelsefulla med ett stort 
antal verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning i 
Färgelanda. Då fler elever i Färgelanda får sin naturbruksutbildning på de 
fristående skolor som finns i närområdet än de regionala som finansieras via 
skatteväxling i regionen och är belägna längre bort, framhölls orättvisan i att 
vår kommun starkt bidrar till den regionala finansieringen samtidigt som 
hela kostnaden bärs för platser på de fristående enheter som används i högre 
grad av Färgelandas ungdomar.  
 
Naturbruksavtalet syftar till att ”alla Västra Götalands kommuner ska ha en 
trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalité till 
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.  
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Trots att kommunen i sitt remissvar ansåg att avtalet borde omarbetas att i 
syfte att nå en rättvis finansieringsprincip där regional medfinansiering om 
50% av kostnaden för alla elever som går på naturbruksskolor, vid såväl 
regionens skolor som vid friskolor även inom Västra Götaland inte 
hörsammades ställer sig kommunen bakom avtalet då det är av stort intresse 
för kommunen att det finns naturbruksutbildningar i vår region, då de gröna 
näringarna och dess kompetensförsörjning är av största vikt för framtiden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Slutlig version samverkansavtal naturbruksutbildningar 
Tjänsteskrivelse ställningstagande  
Beslut UN 2022-02-22 remiss samverkansavtal naturbruksutbildningar 
Remissvar samverksavtal naturbruksutbildningar 
Protokollsutdrag från regionfullmäktige 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen, VG-regionen 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 74  Dnr 2022/126 
Reviderad detaljbudget Utbildningsnämnden 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att revidera uppställningen för detaljbudget 
2022 enligt förvaltningens förslag.  
 
Propositionsordning 

 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
Utbildningsnämndens beslutat enligt förslaget.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige har 2021-10-13 (§ 107) fattat beslut om Mål- och 
resursplan 2022–2024 innehållande vision, strategisk inriktning, 
övergripande mål och verksamhetsmål, finansiella mål, ramar till nämnder 
samt investeringsram för 2022.  
 
I densamma har kommunfullmäktige beslutat att tilldela 
utbildningsnämnden ett kommunbidrag på 172 249 tkr. 2022 års 
lönerevision har nu fördelats vilket innebär en ram, inklusive lönerevision, 
på 174 464 tkr.   
 
Nämnden har att fördela kommunbidraget på de verksamheter som ligger 
inom nämndens ansvarsområden enligt reglemente. Vid 
utbildningsnämndens sammanträde 2021-12-17 (UN § 103) fattades beslut 
om detaljbudget för 2022.  
 
Förvaltningen föreslår att framöver använda följande uppställning. 
Uppställningen bygger på de olika verksamhetsområden nämnden ansvarar 
för. Verksamheternas budget påverkas inte av den nya uppställningen. 
Raderna inkluderar såväl egen kommunal som köpt verksamhet inom 
respektive område.  
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
Verksamhetsområde. Belopp i tkr Budget 2022 

Nämndsverksamhet                        302  

Musikskola                     1 790  

Förskola                   31 792  

Grundskola inkl. grundsärskola, 
förskoleklass och fritids                   86 372  

Gymnasieskola och gymnasiesärskola                   36 870  

Vuxenutbildning (inkl. SYV och SFI)                     4 194  

Förvaltningsledning                   13 144  

Totalt                 174 464  
 
Månatlig rapport per enhet samt avseende köpta tjänster inom grundskola 
och förskola planeras till nämnden, i samband med ordinarie ekonomisk 
rapportering. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningschef 
Sektorekonom 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 75 
Elevhälsans arbete 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Christina Nilsson, utvecklingschef och elevhälsochef, sektor utbildning 
informerar om elevhälsan i Färgelanda kommun. Professioner inom 
elevhälsan är skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger.  
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 76 
Tilläggsbelopp, rutiner 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anna Gunnervik, chef sektor Utbildning informerar om tilläggsbelopp, ett 
särskilt stöd till barn och elever. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd och det ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov.  
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 77  Dnr 2022/54 
Uppföljning fullmäktigebeslut; ny politisk organisation 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden uppdrar till Utbildningschefen att ta fram ett förslag på 
tidplan för att utreda en framtida fritidsverksamhet. I övrigt läggs 
informationen till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Med anledning av det beslut som fattades avseende ny politisk organisation 
önskar ordförande återkoppla och göra Utbildningsnämnden uppmärksam 
på att Utbildningsnämnden från och med 1/1 2023 har ansvar för 
kommunens fritidsverksamhet.  
Utbildningsnämnden önskar att sektor Utbildning utreder och presenterar 
alternativ för en framtida fritidsverksamhet för vidare hantering i 
Utbildningsnämnden. För att möjliggöra detta återkommer Utbildningschef 
inledningsvis med ett förslag på tidsplan.  

 
Beslutsunderlag 
 
Val och arvodesberedningens beslut 2022-05-09 § 4 
Val och arvodesberedningens förslag på politisk organisation 
Beslut KF 2022-06-08 § 55 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 78  Dnr 2022/2 
Ekonomisk månadsrapport juli 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomisk månadsrapport för juli månad presenteras av Anna Gunnervik, 
chef sektor utbildning. 
 
 
 
 
  

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-08-30 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 79  Dnr 2022/13 
Delegationsanmälan utbildningsnämnden 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Redovisade delegationsanmälningar godkänns och läggs till handlingarna. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 80  Dnr 2022/61 
Ordförande informerar 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande, Tobias Bernhardsson informerar om följande: 

• Besök Högsäters skola av ordförande och vice ordförande 
Utbildningsnämnden 

• Inbjudan till oktoberdagarna 
o Deltagande 

▪ Två representanter får möjlighet att åka, 
intresseanmälan snarast till sekreteraren. 

 
 
 
  

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-08-30 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 81  Dnr 2022/12 
Utbildningschefens information 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Anna Gunnervik, chef sektor utbildning informerar om följande: 

• Arbetsmiljöverket och föreläggande om vite 
• Personalläget i sektorn 
• Musikskolan 
• Regelbunden tillsyn i Sveriges kommuner av skolinspektionen 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 82 
Workshop Detaljbudget 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anna Gunnervik, chef sektor utbildning informerar om vad visionen och de 
kommunala målen är i Färgelanda kommun och vad det innebär för sektor 
utbildning. Mål och resursplanen 2023-2025 och den prioriterade 
inriktningen för sektor utbildning presenteras för att inleda en workshop 
gällande detaljbudget.  

Medskick ifrån förvaltningen till fortsatt dialog är: 
Förskola: Bemanning 2 förskollärare och 1 barnskötare (tidigare politisk 
intention) 
Utmaningar: Att få resurserna att räcka till behoven 

• Verksamheten upplever den ekonomiska ramen som tight
• Arbetsmiljön, arbetsbelastning hög
• Svårighet att få resurserna att räcka till elevers behov
• Effektivare arbetsorganisation, vem gör vad och när?

Frågeställningar: 
Vad behövs för att möta de utmaningar vi ser? 
För att möjliggöra höjd måluppfyllelse? 
Vad behöver prioriteras? 

Tre grupper: 
Förskola 
Grundskola 
Övrigt 

Utbildningsnämndens medskick till sektor utbildning inför 
framtagande av förslag till detaljbudget 2023: 
Förskolan, kostnader för bemanning? 
Tidiga insatser, möjlighet att omfördela resurser till tidigare år? 
Pedagogisk teknik, kostnader för att kunna använda inköpt teknik fullt ut? 
God arbetsmiljö, vad kostar en god arbetsmiljö? 
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Beslutsunderlag 
 
Powerpoint detaljbudget 
 
Beslutet skickas till 
 
Chef sektor utbildning 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 83 
Netpublicator presentation 

Utbildningsnämndenens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Netpublicator är ett system som ska stödja administrationen av kallelser och 
handlingar till förtroendevalda. En kort genomgång görs av 
nämndsekreterare Josefine Blid. 

Presentation för hur det installeras på surfplattor distribueras till berörda och 
ambitionen är att nästa sammanträdeshandlingar ska tillgängliggöras där.  

Beslutsunderlag 

Powerpoint netpublicator 

19


	Protokoll förstasida
	Studiebesök Höjdenskolan och Höjdens förskola
	Beslut UN 2022-08-30
Studiebesök Höjdenskolan och Höjdens förskola

	Ställningstagande – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar
	Beslut UN 2022-08-30
Ställningstagande – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Reviderad detaljbudget Utbildningsnämnden 2022
	Beslut UN 2022-08-30
Reviderad detaljbudget Utbildningsnämnden 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Elevhälsans arbete
	Beslut UN 2022-08-30
Elevhälsans arbete

	Tilläggsbelopp, rutiner
	Beslut UN 2022-08-30
Tilläggsbelopp, rutiner

	Uppföljning fullmäktigebeslut; ny politisk organisation
	Beslut UN 2022-08-30
Uppföljning fullmäktigebeslut; ny politisk organisation

	Ekonomisk månadsrapport juli
	Beslut UN 2022-08-30
Ekonomisk månadsrapport juli

	Delegationsanmälan utbildningsnämnden 2022 
	Beslut UN 2022-08-30
Delegationsanmälan utbildningsnämnden 2022 

	Ordförande informerar
	Beslut UN 2022-08-30
Ordförande informerar

	Utbildningschefens information 2022 
	Beslut UN 2022-08-30
Utbildningschefens information 2022 

	Workshop Detaljbudget
	Beslut UN 2022-08-30
Workshop Detaljbudget
	Sida 1
	Sida 2


	Netpublicator presentation
	Beslut UN 2022-08-30
Netpublicator presentation


