
 
 
 

  

 
 

 
 
Beslutsinstans: Utbildningsnämnden  
 
Datum och tid:  Tisdag 27 september 2022 Kl. 13:00-ca kl. 17:00 
Plats:        Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda 
 
Besök under dagen:   Ärende 9 – Samhällsutvecklingschef och 

fastighetsförvaltare deltar 14:45 
   Ärende 10 – Handläggare barnomsorg deltar 
  Ärende 11 – Specialpedagoger deltar 
 
Upprop 
Val av justerare 
   
 Beslutsärenden 
1 Barn och elevpeng till fristående 

skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; 
Stigens friskola AB 

2022/131  

2 Barn och elevpeng till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; 
Huvudmannen för Stenbackeskolan, 
stiftelsen Uddevalla kristina skola 

2022/132  

3 Barn och elevpeng till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; 
Enskilda pedagogiska omsorgen Barnens 
lek & lär 

2022/133  

4 Barn och elevpeng till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; 
Huvudmannen för Järbo friskola, den 
ideela föreningen Järbo.com 

2022/134  

5 Barn och elevpeng till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; 
Fridaskolan AB 

2022/135  

6 Barn och elevpeng till fristående 
skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; Ulna 
AB 

2022/136  

7 Delårsrapport 2022 Utbildningsnämnden 
 
Informationsärenden 

2022/130  

8 Detaljbudget   
9 Lokaler förskolan och skolutredningen   
10 Incidentrapport skola kvartal 2, 2022 ( 1 

april- 31 juni) 
2022/64  

11 Nyckeltal - resultat   
12 Uppföljning intern kontrollplan   

Kallelse                               
2022-09-27  



 

13 Byte av datum för Utbildningsnämnden i 
oktober 

  

14 Delegationsanmälan utbildningsnämnden 
2022 

2022/13  

15 Meddelande till utbildningsnämnden 2022 2022/11  
16 Utbildningschefens information 2022 2022/12  
17 Ordförande informerar 2022/61  

 
 
 
Tobias Bernhardsson  Josefine Blid 
Ordförande Utbildningsnämnden Nämndsekreterare 
 
    
   
 



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/131 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn/Utbild 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; Stigens friskola AB 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2021 enligt nedanstående. 
 
Budget 2021 
 

Stigens Friskola 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk Frt F-klass Åk 1-6 
Ersättning/år 152 604 119 430 49 932 43 357 58 043 99 446 
Ersättning/termin 76 302 59 715 24 966 21 679 29 021 49 723 
Ersättning/månad 12 717 9 953 4 161 3 613 4 837 8 287 

 
Utfall 2021 
 

Stigens Friskola 
Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Frt F-klass Åk 1-6 
Ersättning/år 158 028 119 692 43 252 60 658 106 926 
Ersättning/termin 79 014 59 846 21 626 30 329 53 463 
Ersättning/månad 13 169 9 974 3 604 5 055 8 910 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Stigens friskola AB fastställa barn- och 
elevpeng för 2021 i tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. Beslutet 
ersätter barn- och elevpengen som baserats på budget 2021 och grundar sig 
på faktiskt utfall 2021. 
 
Stigens friskola kan begära ersättning i det fall barn- och elevpengen ökat.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/131 

2 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om barn- och elevpeng baserad på 
budget 2021-04-06 § 33, beslutet upphävdes 2021-05-04 § 60. 
Beräkningarna för barn- och elevpengen hade baserats på data som inte 
längre var aktuell då kvartalsrapporten Q1 för Utbildningsnämnden visade 
ett förändrat utfall. En ny detaljbudget togs fram och ny barn- och elevpeng 
baserad på budget 2021-10-05 § 86 beslutades som står som budget 2021 
ovan. 
 
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 
Utbildningschef 

 
 

Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till: 
 
Utbildningschef 
Stigens friskola AB 
 
 



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/132 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn/Utbild 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Mottagare 

Barn och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; Huvudmannen för 
Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla kristna skola 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2021 enligt nedanstående. 
 
Budget 2021 
 

Stenbackeskolan 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9 
Ersättning/år 152 604 119 430 49 932 43 357 54 028 92 528 93 916 
Ersättning/termin 76 302 59 715 24 966 21 679 27 014 46 264 46 958 
Ersättning/månad 12 717 9 953 4 161 3 613 4 502 7 711 7 826 

 
Utfall 2021 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar att för Huvudmannen för Stenbackeskolan, 
stiftelsen Uddevalla kristna skola fastställa barn- och elevpeng för 2021 i 
tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. Beslutet ersätter barn- och 
elevpengen som baserats på budget 2021 och grundar sig på faktiskt utfall 
2021. 
 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5
Ped oms 1-

5 år
Ped oms 6-

13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9
Ersättning/år 158 028 119 692 106 182 31 473 43 252 56 643 100 008 119 104

Ersättning/termin 79 014 59 846 53 091 15 737 21 626 28 322 50 004 59 552
Ersättning/månad 13 169 9 974 8 848 2 623 3 604 4 720 8 334 9 925

Fristående enheter



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/132 

2 

 
 

Huvudmannen för Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla kristna skola kan 
begära ersättning i det fall barn- och elevpengen ökat.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om barn- och elevpeng baserad på 
budget 2021-04-06 § 37, beslutet upphävdes 2021-05-04 § 59. 
Beräkningarna för barn- och elevpengen hade baserats på data som inte 
längre var aktuell då kvartalsrapporten Q1 för Utbildningsnämnden visade 
ett förändrat utfall. En ny detaljbudget togs fram och ny barn- och elevpeng 
baserad på budget 2021-10-05 § 87 beslutades som står som budget 2021 
ovan. 
 
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 sektor utbildning 

Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till: 
 
Huvudmannen för Stenbackeskolan, stiftelsen Uddevalla kristna skola 
 
 



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/133 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn/Utbild 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; Enskilda pedagogiska omsorgen 
Barnens lek & lär 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2021 enligt nedanstående. 
 
Budget 2021 
 

Barnens lek och lär 

Kr Ped oms 1-5 år Ped oms 6-13 år 
Ersättning/år 106 182 31 473 
Ersättning/termin 53 091 15 737 
Ersättning/månad 8 848 2 623 

 
Utfall 2021 

 
Utbildningsnämnden beslutar att för Enskilda pedagogiska omsorgen 
Barnens lek & lär fastställa barn- och elevpeng för 2021 i tillämpliga delar i 
enlighet med ovanstående. Beslutet ersätter barn- och elevpengen som 
baserats på budget 2021 och grundar sig på faktiskt utfall 2021. 
 
Enskilda pedagogiska omsorgen, Barnens lek & lär kan begära ersättning i det 
fall barn- och elevpengen ökat.  
 
Beslutet kan överklagas. 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5
Ped oms 1-

5 år
Ped oms 6-

13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9
Ersättning/år 158 028 119 692 106 182 31 473 43 252 56 643 100 008 119 104

Ersättning/termin 79 014 59 846 53 091 15 737 21 626 28 322 50 004 59 552
Ersättning/månad 13 169 9 974 8 848 2 623 3 604 4 720 8 334 9 925

Fristående enheter



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/133 

2 

 
 

 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om barn- och elevpeng baserad på 
budget 2021-04-06 § 38, beslutet upphävdes 2021-05-04 § 58. 
Beräkningarna för barn- och elevpengen hade baserats på data som inte 
längre var aktuell då kvartalsrapporten Q1 för Utbildningsnämnden visade 
ett förändrat utfall. En ny detaljbudget togs fram och ny barn- och elevpeng 
baserad på budget 2021-10-05 § 88 beslutades som står som budget 2021 
ovan. 
 
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 sektor utbildning 

 
 

Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till: 
 
Chef sektor utbildning 
Enskilda pedagogiska omsorgen, Barnens lek & lär 
 
 



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/134 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn/Utbild 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Mottagare 

Barn och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; Huvudmannen för Järbo friskola, 
den ideella föreningen Järbo.com 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2021 enligt nedanstående. 
 
Budget 2021 
 

Järbo Friskola 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk Frt F-klass Åk 1-6 
Ersättning/år 152 604 119 430 49 932 43 357 54 028 92 528 
Ersättning/termin 76 302 59 715 24 966 21 679 27 014 46 264 
Ersättning/månad 12 717 9 953 4 161 3 613 4 502 7 711 

 
Utfall 2021 

 
Utbildningsnämnden beslutar att för Huvudmannen för Järbo friskola, den 
ideella föreningen Järbo.com fastställa barn- och elevpeng för 2021 i 
tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. Beslutet ersätter barn- och 
elevpengen som baserats på budget 2021 och grundar sig på faktiskt utfall 
2021. 
 
Huvudmannen för Järbo friskola, den ideella föreningen Järbo.com kan 
begära ersättning i det fall barn- och elevpengen ökat.  

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5
Ped oms 1-

5 år
Ped oms 6-

13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9
Ersättning/år 158 028 119 692 106 182 31 473 43 252 56 643 100 008 119 104

Ersättning/termin 79 014 59 846 53 091 15 737 21 626 28 322 50 004 59 552
Ersättning/månad 13 169 9 974 8 848 2 623 3 604 4 720 8 334 9 925

Fristående enheter



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/134 

2 

 
 

 
Beslutet kan överklagas. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om barn- och elevpeng baserad på 
budget 2021-04-06 § 34, beslutet upphävdes 2021-05-04 § 57. 
Beräkningarna för barn- och elevpengen hade baserats på data som inte 
längre var aktuell då kvartalsrapporten Q1 för Utbildningsnämnden visade 
ett förändrat utfall. En ny detaljbudget togs fram och ny barn- och elevpeng 
baserad på budget 2021-10-05 § 89 beslutades som står som budget 2021 
ovan. 
 
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 sektor utbildning 

 
 

Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till: 
 
Huvudmannen för Järbo friskola, den ideella föreningen Järbo.com 
Chef sektor utbildning 
 
 



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/135 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn/Utbild 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; Fridaskolan AB 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2021 enligt nedanstående. 
 
Budget 2021 

 
Utfall 2021 

 
Utbildningsnämnden beslutar att för Fridaskolan AB fastställa barn- och 
elevpeng för 2021 i tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. Beslutet 
ersätter barn- och elevpengen som baserats på budget 2021 och grundar sig 
på faktiskt utfall 2021. 
 
Fridaskolan AB kan begära ersättning i det fall barn- och elevpengen ökat.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
 

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 Träningsskola

Ersättning/år 152 604 119 430 49 932 106 182 31 473 43 357 54 028 92 528 93 916 323 058 529 835
Ersättning/termin 76 302 59 715 24 966 53 091 15 737 21 679 27 014 46 264 46 958 161 529 264 918
Ersättning/månad 12 717 9 953 4 161 8 848 2 623 3 613 4 502 7 711 7 826 26 922 44 153

Fridaskolan

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5
Ped oms 1-

5 år
Ped oms 6-

13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9
Ersättning/år 158 028 119 692 106 182 31 473 43 252 56 643 100 008 119 104

Ersättning/termin 79 014 59 846 53 091 15 737 21 626 28 322 50 004 59 552
Ersättning/månad 13 169 9 974 8 848 2 623 3 604 4 720 8 334 9 925

Fristående enheter



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/135 

2 

 
 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om barn- och elevpeng baserad på 
budget 2021-04-06 § 36, beslutet upphävdes 2021-05-04 § 56. 
Beräkningarna för barn- och elevpengen hade baserats på data som inte 
längre var aktuell då kvartalsrapporten Q1 för Utbildningsnämnden visade 
ett förändrat utfall. En ny detaljbudget togs fram och ny barn- och elevpeng 
baserad på budget 2021-10-05 § 90 beslutades som står som budget 2021 
ovan. 
 
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 sektor utbildning 

 
 

Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till: 
 
Fridaskolan AB 
Chef sektor utbildning 
 
 



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/136 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn/Utbild 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Barn och elevpeng till fristående skolenheter och barnomsorgsformer - 
fastställande av faktiskt utfall 2021; Ulna AB 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Barn- och elevpengen baserat på 
verkligt utfall för 2021 enligt nedanstående. 
 
Budget 2021 
 

Ulna förskolor 
Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk 
Ersättning/år 152 604 119 430 49 932 
Ersättning/termin 76 302 59 715 24 966 
Ersättning/månad 12 717 9 953 4 161 

 
Utfall 2021 

 
Utbildningsnämnden beslutar att för Ulna AB fastställa barn- och elevpeng 
för 2021 i tillämpliga delar i enlighet med ovanstående. Beslutet ersätter 
barn- och elevpengen som baserats på budget 2021 och grundar sig på 
faktiskt utfall 2021. 
 
Ulna AB kan begära ersättning i det fall barn- och elevpengen ökat.  
 
Beslutet kan överklagas. 
 
 

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5
Ped oms 1-

5 år
Ped oms 6-

13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9
Ersättning/år 158 028 119 692 106 182 31 473 43 252 56 643 100 008 119 104

Ersättning/termin 79 014 59 846 53 091 15 737 21 626 28 322 50 004 59 552
Ersättning/månad 13 169 9 974 8 848 2 623 3 604 4 720 8 334 9 925

Fristående enheter



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/136 

2 

 
 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om barn- och elevpeng baserad på 
budget 2021-04-06 § 35, beslutet upphävdes 2021-05-04 § 55. 
Beräkningarna för barn- och elevpengen hade baserats på data som inte 
längre var aktuell då kvartalsrapporten Q1 för Utbildningsnämnden visade 
ett förändrat utfall. En ny detaljbudget togs fram och ny barn- och elevpeng 
baserad på budget 2021-10-05 § 91 beslutades som står som budget 2021 
ovan. 
 
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 sektor utbildning 

 
 

Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till: 
 
Ulna AB 
Chef sektor utbildning 
 
 



Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienr 
2022/130 

1 

 

Utbildningskontor 
Chef Barn/Utbild 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Delårsrapport 2022 Utbildningsnämnden 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport  
2022-01-01 --2022-08-31 och överlämnar den till kommunfullmäktige. 
 
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med 
ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans i förhållande till budget 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna har att upprätta en delårsrapport, uppföljning av mål och 
resursplanen, avseende sitt ansvarsområde. Nämndernas delårsrapporter 
sammanställs sedan till en rapport för hela kommunen som överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Utbildningsnämndens resultat för perioden uppgår till 433 tkr jämfört med 
budget och prognosen för helårsutfallet uppgår till - 2500 tkr. 
 
Förra årets genomlysningar av ekonomin och anpassningar till den 
ekonomiska ramen har gett effekter. Det finns en ökad ekonomistyrning i 
sektorn. Samtidigt upplevs en hög arbetsbelastning vilket föranlett att ett 
ärende initierats hos arbetsmiljöverket kring detta.  
 
Resursfördelningsmodellen har förfinats inför att budget -22 lades. Den 
bygger på en volymersättning och en strukturersättning.  
 
Verksamheterna förskola och grundskola visar underskott vilket till stor del 
beror på att köpta platser kostat mer än budgeterat. Detta kompenseras i viss 
mån av att gymnasiet kostat mindre än budgeterat samt att det funnits en 
viss buffert för oförutsedda kostnader.  
 
Åtgärder behöver vidtas för att nå en budget i balans vilket är samtliga 
verksamheters uppdrag. Dessa är inte definierade i nuläget och arbete 
fortsätter med att hitta och hantera dessa under innevarande budgetår.  
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Glädjande är att meritvärde samt behörighet till gymnasieskolan ökat i 
relation till förevarande år. 
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Nämnderna 

Händelser av väsentlig betydelse 

Förra årets genomlysningar av ekonomin och de anpassningar till den ekonomiska ramen som 
genomfördes har gett effekter. Det finns en ökad ekonomisk medvetenhet i hela sektorn och 
arbetet med ekonomi, budget och uppföljningar har stort fokus och genomsyrar allt arbete. Detta 
har lett till en ökad ekonomistyrning genom hela sektorn. Samtidigt upplevs en ohälsosamt hög 
arbetsbelastning hos medarbetarna inom sektorn vilket föranledde att ett ärende initierades hos 
arbetsmiljöverket. Som en följd pågår ett genomgripande arbete med att identifiera orsaker, 

analysera och åtgärda dessa samt följa upp att åtgärderna gett effekt. Till vår hjälp finns 
kommunens företagshälsovård. Kommunen har fått ett föreläggande av arbetsmiljöverket att vidta 
åtgärder och rapportera innan 30 november. 

En viktig händelse i år är att vi inför budgetläggningen tog externt stöd med att förfina modellen 

för hur sektorns resurser fördelas. Det har blivit en tydlig och transparent modell som bygger på 
två delar: volymersättning och strukturersättning. Volymersättning innebär att respektive enhet får 
ersättning per antal barn eller elev som finns och strukturersättningen räknas fram utifrån 

enhetens storlek samt socioekonomiskt index. Denna metod har också gjort det möjligt att räkna 
ut våra fristående enheters ersättning i samband med att budget läggs. 

Under året har uppställningen av detaljbudgeten förändras till en renodlad verksamhetsledd för att 
underlätta uppföljning.  Detta har inte påverkat respektive verksamhets- eller enhetsbudget. 

Beslut om nybyggnation av en större förskola med åtta avdelningar har tagits. Den kommer att 
ersätta tre mindre och förväntas generera vissa samordningsvinster. En skolstrukturutredning har 

initierats där utredning ska ske om vilka skollokaler som är lämpliga att ha kvar och utreda om 
eventuell nybyggnation är aktuell. 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr 
Utfall 

202108 

Utfall 

202208 

Budget 

202208 

Avvikelse 

mot budget 

Intäkter 15 019 60 388 60 179 209 

Kommunbidrag 110 100 116 309 116 309 0 

Summa intäkter 125 119 176 697 176 488 209 

Personalkostnader -74 668 -71 165 -61 980 -9 185 

Övriga kostnader -59 129 -105 067 -114 488 9 421 

Kapitalkostnader -33 -33 -20 -13 

Summa kostnader -133 830 -176 265 -176 488 223 

     

Periodens resultat -8 711 432 0 432 

Utfall per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde. Belopp i tkr 
Utfall 

202108 

Utfall 

202208 

Budget 

202208 

Avvikels

e 202208 

Budget 

2022 

Prognos 

2022 

Nämndverksamhet 180 206 201 -5 302 0 

Musikskola 780 869 1 193 324 1 790 500 

Förskola 22 032 24 938 21 195 -3 743 31 792 -5 700 

Grundskola inkl fritids, grundsärskola och 

förskoleklass 
62 437 62 145 57 581 -4 564 86 372 -7 000 

Gymnasie- och gymnasiesärskola 23 271 21 182 24 580 3 398 36 870 4 000 

Vuxenutbildning 1 998 2 538 2 796 258 4 194 0 

Förvaltningsledning 8 316 3 998 8 763 4 765 13 144 5 700 

Totalt 119 013 115 876 116 309 433 174 464 -2 500 

Analys av utfall per verksamhetsområde 

Nämnden håller sin budget. Prognosen är en budget i balans. 

Musikskolans utfall är 324 tkr vilket beror på en vakant tjänst. Prognosen är 500 tkr då 
bedömningen är att tjänsten inte kommer tillsättas under innevarande år. 

Förskolans utfall är - 3 743 tkr. Av det är ca -2 000 kommunens egna verksamheter och -1 400 
köpt verksamhet. Den köpta verksamhetens negativa resultat beror på att inte samtliga barns 

kostnad på helår räknades med då budget för detta lades. Våra kommunala enheters underskott 
beror främst på förändringar i statsbidragen där förskolan gick miste om 1 700 tkr. Det har inte 
varit möjligt att ställa om verksamheten i den takt som behövts för att hålla budgeten. 

Prognosen för förskolan är -5 700. Av detta är ca -2 000 köpt verksamhet och återstoden -3 700 
våra kommunala enheter. 

Grundskolans utfall är -4 564 tkr. Av det är ca -1 300 kommunens egna verksamheter och -3 250 
köpt verksamhet. Den köpta verksamhetens negativa resultat beror på att inte samtliga elevers 

kostnad på helår räknades med då budget för detta lades. Våra kommunala enheters underskott 
beror främst på att personalkostnaderna överstiger budget. Arbetet med att anpassa verksamheten 
till aktuell budgetram pågår fortfarande. 

Prognosen för grundskolan - 7 000. Av detta är -5 650 köpt verksamhet och -1 350 våra 
kommunala verksamheter. 



 

5 

 

Delårsrapport 2022 Delår jan-juli 2022 

Gymnasiet utfallet blev 3 398 tkr. Det positiva utfallet beror på att vi haft en del specialplatser 

som upphört tidigt i år. En del avhopp och utflyttningar har också förekommit. Prognosen är 
4 000 tkr då vi räknar med att året fortsätter som tidigare. 

En viss osäkerhet finns dock i prognosen på grund av att vi ännu inte har tillgång till information 
om antal och vilka program förstaårseleverna valt. 

Vuxenutbildningens utfall är 258 tkr. Prognosen är en budget i balans. 

Förvaltningsledningens utfall 4765 tkr. I detta finns en buffert avsedd att användas för 
oförutsedda och extraordinära kostnader. Prognosen är 5700 vilka används för att täcka upp 

underskott i verksamheterna. 

Sammanfattningsvis är prognosen på sektorsnivå -2 500 tkr. Åtgärder behöver vidtas för att nå 
en budget i balans, vilket är samtliga verksamheters uppdrag.  Ekonomisk medvetenhet och 
sparsamhet genomsyrar all verksamhet. Dock visar det sig att ytterligare åtgärder behöver vidtas 
för att nå budgetmålet. Åtgärder är inte definierade i nuläget och arbete fortsätter med hitta och 

hantera dessa under innevarande budgetår. 

  

  

  

  

Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på 

Verksamhet 2 019 2 020 2 021 
Utfall 

202208 

Grundskola:     

Meritvärde år 9 198 216 198 213 

Resultat i nationella prov år 9 (%):     

Svenska 88 
genomfördes 

ej 

genomfördes 

ej 
88 

Matematik 59 
genomfördes 

ej 

genomfördes 

ej 
78 

Engelska 89 
genomfördes 

ej 

genomfördes 

ej 
88 

Gymnasieskola:     

Gymnasiebehörighet % (yrkesprogram) 73 87 87 90 

Andel som fullföljt utb. inom 4 år 67 65 72  

Gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år, 

hemkommun, andel (%) 
65 69 74  

Alla kommuner 76 78 78  

Glädjande är att meritvärdet har ökat samt behörigheten till gymnasiets yrkesprogram liksom andel elever som 
genomfört sin gymnasieutbildning inom 4 år. 
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Sektorchefs förord 
 
Sektor barn och utbildnings verksamhetsplan utgår från kommunens vision, 
antagna mål och prioriterade utvecklingsområden samt den ekonomiska 
resurstilldelningen. Verksamhetsplanen är tänkt att göra det tydligt för 
verksamheterna vad de skall arbeta med och används också för att utveckla 
och följa upp verksamheten. Det skall vara ett känt dokument för samtliga 
anställda inom sektorn. 
 
Vår vision är att skapa förutsättningar i våra förskolor och skolor så att alla 
barn, elever och personal utvecklas till sina bästa jag. Mångfald och 
nyskapande är viktiga framgångsfaktorer i våra verksamheter, där kunskaper 
och färdigheter utvecklas för ett livslångt lärande, framtidstro och ett bra liv. 
Barn och elever ska få ha en egen drivkraft och nyfikenhet som de får 
utveckla vidare för att kunna göra egna kloka och framgångsrika val och bli 
självständiga.  
 
Ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar är viktiga. 
Förutsättningen är ett metodiskt förbättringsarbete och en kultur som 
stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom analyser av 
resultat utarbetas förbättringsåtgärder. Styr- och ledningsverktyget Stratsys 
används för att skapa verksamhetens röda tråd. Utöver lagar och 
förordningar ska våra verksamheter verka för ökad likvärdighet, 
tillgänglighet och god service, samt arbeta för hållbar och digitaliserad 
samhällsutveckling och miljö.  
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Färgelandas målmodell 
Kommunfullmäktige i Färgelanda beslöt den 22 juni 2016 (§ 86) att anta 
”Styr- och ledningssystem Färgelanda kommun”. Av styrdokumentet 
framgår att kommunfullmäktige enligt kommunallagen ska besluta om mål 
och att detta tillsammans med kommunens vision sammanställas i en Mål- 
och resursplan (MRP) som kommunfullmäktige fattar beslut om varje år.  

Kommun arbetar utifrån nedanstående målmodell enligt ovan nämnda 
styrdokument 

 
Vision - Ett önskat framtida läge/färdriktning dit kommunens samtliga 
verksamheter arbetar för att nå. Beslutas av kommunfullmäktige.  

Prioriterad inriktning - Utgår från de politiska prioriteringarna och 
arbetas fram med stöd av omvärldsanalys/framtidsspaning i dialog med 
förvaltningen. Kan omfatta en verksamhet, flera eller samtliga 
verksamheter. Gäller över planeringsperioden och beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Verksamhetsmål - Mål utifrån prioriterad riktning som arbetas fram i 
samverkan mellan politik och förvaltning. Ska vara rimliga till givna 
resurser och följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisning. 
Kan vara kort- och/eller långsiktiga och beslutas av kommunfullmäktige.  

Aktiviteter/åtgärder - Faktisk aktivitet/åtgärd att genomföra för att nå 
satta verksamhetsmål. Beslutas av ansvarig förvaltningschef.  
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1. Barn och Utbildningsnämnden 
1.1 Uppdrag   
Utbildningsnämnden är huvudman och ansvarar enligt skollagen eller annan 
författning för uppföljning, utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete. 
Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom och ansvarar för:  

• Förskole- och fritidsverksamhet  
• Grund-, sär- och gymnasieskola 
• Kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI) • 

Skolhälsovård 
• Tillsynsansvar för friförskola  
• Pedagogisk omsorg  
• Skolskjutsärenden i det enskilda fallet  

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom 
dessa områden. Utbildningsnämnden ansvarar också för kommunens 
musikskola.  
Utbildningsnämnden avger yttranden till Skolinspektionen avseende 
friskoleetableringar både vad gäller den egna kommunen och i andra.  
Utbildningsnämnden ansvarar för de uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet som enligt skollag samt relevanta förordningar åligger 
kommunen. Utbildningsnämnden fullgör i övrigt de uppgifter som 
fullmäktige uppdrar åt nämnden. 
Utbildningsnämnden ska inom sina ansvarsområden fullgöra de uppdrag 
som anges i den av fullmäktige beslutade mål- och resursplanen. 
Utbildningsnämnden är verksamhets- och utföraransvarig inom sina 
ansvarsområden.  
Utbildningsnämnden ska också medverka till förslag till långsiktiga planer 
samt inom ramen för mål- och resursplanen och ekonomiska ramar sätta 
mål, fördela resurser samt följa upp och utvärdera verksamheten. 
Utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
ansvarsområden.  
Utbildningsnämnden är ansvarig för nämndens diarium och är även 
arkivbildare med ansvar för sin arkivvård liksom ansvarar för information 
inom sina ansvarsområden inom ramen för kommunens informations- och 
kommunikationspolicy. 
Utbildningsnämnden äger rätt att inom sina ansvarsområden själv föra 
kommunens talan i alla mål och ärenden när detta följer av lag eller 
författning eller av fullmäktiges uppdrag eller beslut. 
Utbildningsnämnden ska följa de beslut som fullmäktige har tagit i Mål och 
resursplanen och verka för att målen uppnås. Nämnden ska i också följa 
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övriga beslut och riktlinjer som kommunfullmäktige och/eller 
kommunstyrelsen har bestämt.  
Utbildningsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten.  
Utbildningsnämnden ska tillse att beslut som fattas ska vara förenliga med 
de krav på god arbetsmiljö som framgår av arbetsmiljölagen och andra 
centrala och lokala föreskrifter. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är 
arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön. Nämnden är inte 
anställningsmyndighet och arbetsgivare.  
Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra 
behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhet. 
Ansvarar även för uppgifter som regleras i Dataskyddsförordningen/GDPR.  
Utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Utbildningsnämnden ska en gång per år, utöver bokslutet, redovisa till 
fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 
i Mål- och resursplanen. Utbildningsnämnden ska också fullgöra 
rapporterings-skyldighet som ålagts dem enligt speciallag.  
 

1.2 Verksamhetsmål 
1. Öka elevernas måluppfyllelse 
2. Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram  
3. Ökad motivation och lust att lära  
4. Alla barn/elever ska bemötas där dem är och utvecklas utifrån sina 
förutsättningar i en trygg skolmiljö 
5. Öka kunskapen i organisationen om Agenda 30 
 
 
1.3 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 2022-2023 
Med utgångspunkt i Skollokalsutredningen 2019 samt 
Lokalförsörjningsplanen 2021, ta fram en strategi för att säkerställa 
ändamålsenliga lokaler för förskola och grundskola i flera orter. 
 
 
1.4 Ekonomiska resurser 

Verksamheter tusen kronor, netto Budget 
2022 

Budget 
2021  

Nämndverksamhet 302 300  
Förskola* 31 024 33 324  
Fritidshem* 7 958 11 800  
Grundskola och förskoleklass* (inkl. 
modersmål) 62 395 57 881  
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Grundsärskola åk 1-9  3 500 5 010  
Förvaltningsledning (inkl. skolskjuts och elevhälsa) 24 483 15 705  
IKE (Förskola, F-klass, grund- och grundsärskola) 985 570  
Musikskola 1 763 1 751  
Gymnasieskola och gymnasiesärskola 36 870 35 860  
Vuxenutbildning (inkl. SYV och SFI) 2 969 2 950  
    

Summa 172 249 165 151 
 
 

*I dessa summor ingår kostnader för såväl kommunala enheter där 
kommunen är huvudman som fristående där de fristående enheterna är egna 
huvudmän för sin verksamhet.  

 

Budgetförändringar 2022 

Utbildningsnämnden har dragits med underskott under några år och har 
vidtagit åtgärder. Det har medfört stora personaleffektiviseringar. För att 
kunna upprätthålla en god måluppfyllelse, trygghet och studiero samt en god 
arbetsmiljö har Utbildningsnämnden fått ett tillskott i budgeten på 6 000 tkr.  
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2. Nämnd 
2.1 Ekonomiska förutsättningar 
 
Verksamheter tusen kronor, netto Budget 

2022 
Budget 

2021  

Nämndverksamhet 302 300  
    

Summa 302 300  

Budgetförändringar 2022 

Inga förändringar i budget 2022 mot budget 2021 förutom indexuppräkning. 
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3. Förskola 
3.1 Uppdrag 
 

1. Öka elevernas måluppfyllelse 
2. Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn och utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. 
Undervisningen i förskolan skall stimulera och utmana barnen till 
utveckling och lärande med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. 
Förskollärare ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och 
för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. 
Förskollärare har ett särskilt ansvar för undervisningen som arbetslaget 
genomför gemensamt. 
 

3. Ökad motivation och lust att lära 
Verksamheten i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att 
det främjar barns utveckling, hälsa och välbefinnande. Alla som arbetar i 
förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och 
självförtroende och uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. 
Utbildningen i förskolan skall erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika 
sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att 
bredda sina lekar och val av aktiviteter. 
 

4. Alla barn/elever ska bemötas där de är och utvecklas utifrån sina 
förutsättningar i en trygg skolmiljö 

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dygnsrytm 
med både vila och aktivitet som är anpassade efter deras behov och 
vistelsetid. Miljön skall vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att 
samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lek, 
lärande och kommunikation. 
Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor 
och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. 
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3.2 Ekonomiska resurser 

Verksamheter tusen kronor, netto Budget 
2022 

Budget 
2021  

Förskola 31 024 33 324  

Summa 31 024 33 324  

Budgetförändringar 2022 

I och med ny resursfördelningsmodell från och med 2022 så är siffor mellan 
åren inte jämförbara.  
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4. Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass samt 
grundsärskola åk 1-9 
4.1 Uppdrag 
Grundskolan i Färgelanda är uppdelad i verksamheterna grundskola F-6 och 
grundskola 7-9, där grundsärskola ingår i respektive verksamhetsform. Här 
presenteras verksamhet grundskola som en helhet. 
 

1. Öka elevernas måluppfyllelse 
2. Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. 
Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och 
främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och 
verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som 
utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska 
kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. 
Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga 
att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. Undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov.  
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper.  
 
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I 
skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska 
uppmärksammas. 
 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga. 
 

3. Ökad motivation och lust att lära 
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 
arbetsformer. 
 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. 
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.  arbetet 
måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 
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Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola 
och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. 
 En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 
utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.  

 
4. Alla barn/elever ska bemötas där de är och utvecklas utifrån sina 

förutsättningar i en trygg skolmiljö 
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska 
sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor 
där strävan är att skapa de bästa förutsättningar för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling.  
 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter. 
 
4.2 Ekonomiska förutsättningar 
 Budget 

2022 
Budget 

2021  

Fritidshem 7 958 11 800  
Grundskola och förskoleklass (inkl. modersmål) 62 395 57 881  
Grundsärskola åk. 1-9 3 500 5 010  
    

Summa 73 853 74 691  

Budgetförändringar 2022 

I och med ny resursfördelningsmodell från och med 2022 så är siffor mellan 
åren inte jämförbara. 
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5 Förvaltningsledning  
5.1 Uppdrag 
 
I Färgelanda kommun är sektorchef även skolchef eftersom det i alla 
skolformer måste finnas en skolchef. Dess uppdrag är att hjälpa 
huvudmannen att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för 
huvudmans verksamheter inom barn och utbildning.  
 
Enligt skollagen är det rektor som leder och fördelar arbetet inom 
förskolan/skolan. Uppdraget innebär att vara chef, ledare och pedagogisk 
ledare. Rektor skall leda utbildningen mot de nationella målen samt vara 
arbetsgivarens företrädare. Rektor ska också se till att elever får den 
utbildning de har rätt till. I uppdraget ingår allt från det pedagogiska 
ledarskapet till ett socialt och administrativt ansvar för bland annat budget 
och arbetsmiljön.   Utifrån den så kallade "styrkedjan" ska rektor skapa 
effektiva beslutsvägar.  

I organisationen inom barn och utbildning ingår en kvalitetschef som har en 
strategiskt viktig roll att driva det systematiska kvalitetsarbetet samt 
utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Det sker genom nära samarbete 
med förvaltningschef och verksamhetscheferna inom de olika skolformerna. 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra hela styrkedjan i 
organisationen. kvalitetschef ansvarar för tydliga nyckeltal för samtliga 
skolformer och pedagogiska verksamheter och skapa förutsättningar för en 
likvärdig och kvalitativ utbildning.  

Organisationen av skolskjutstrafiken utgår från kommunens antagna 
riktlinjer där exempelvis sträckan mellan bostaden och skolan samt 
föräldrarnas ansvar för barnen till och från hållplats utgör två viktiga 
faktorer för planeringen. 
 
Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för en 
väl fungerande skolutveckling där elevers lärande och hälsa är i fokus. 
Syftet med deras arbete är att uppnå en likvärdig skola med goda 
förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande för alla barn och 
unga. 
 
Elevhälsan ska hjälpa till att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål och bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa. En elev som klarar skolan med godkända betyg har 
fler möjligheter i livet och samtidigt stimulerar lärandet välbefinnandet.  När 
man lär sig mår man bra och tvärtom och därför är elevhälsans medverkan 
viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö, skolans 
värdegrund samt skolans kompensatoriska uppdrag.  
 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas 
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tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till 
psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 
 
5.2 Ekonomiska förutsättningar 

Verksamheter tusen kronor, netto Budget 
2022 

Budget 
2021  

Förvaltningsledning (inkl. skolskjuts och elevhälsa) 24 483 15 705  
    

Summa 24 483 15 705  

Budgetförändringar 2022 

I och med ny resursfördelningsmodell från och med 2022 så är siffor mellan 
åren inte jämförbara.  
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6. Interkommunal ersättning (IKE) 
6.1 Beskrivning 
Interkommunal ersättning är en ersättning som Färgelanda kommun kan 
betala ut till en kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun och 
väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Om ett barn 
eller elev är folkbokförd i en annan kommun men väljer att gå i vår 
verksamhet har vi rätt till motsvarande ersättning. Rätten till interkommunal 
ersättning regleras i skollagen. I årets budget är sättet att mäta och redovisa 
interkommunal verksamhet förskola till årskurs 9 förändrat.  
 
Nu redovisas nettot från köpt och såld verksamhet gentemot andra 
kommuner. Verksamhet köpt från fristående enheter redovisas på respektive 
verksamhetsområde. 
 
6.2 Ekonomiska förutsättningar 
 

Verksamheter tusen kronor, netto Budget 
2022 

Budget 
2021  

IKE ((Förskola, F-klass, grund- och grundsärskola) 985 570  
    

Summa 985 570  

Budgetförändringar 2022 

I och med ny resursfördelningsmodell från och med 2022 så är siffor mellan 
åren inte jämförbara.  
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7 Musikskola 
7.1 Uppdrag 
Kultur- och musikskolorna är en frivillig kommunal verksamhet som finns 
representerad i nästan samtliga av Sveriges kommuner.  

Kultur- och musikskolorna bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt 
skapande hos barn och unga. Detta utvecklar individen både socialt och 
emotionellt, erbjuder en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida 
kulturproducenter och konsumenter. 

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur.  

7.2 Ekonomiska förutsättningar 
 

Verksamheter tusen kronor, netto Budget 
2022 

Budget 
2021  

Musikskola 1 763 1 751  
    

Summa 1 763 1 751  

Budgetförändringar 2022 

Inga förändringar i budget 2022 mot budget 2021 förutom indexuppräkning.  
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8 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
8.1 Uppdrag 
I Färgelanda kommun har vi ingen egen gymnasieutbildning. De flesta 
elever går i Uddevalla gymnasieskola. Målet är att eleverna ska klara sin 
gymnasiebehörighet då det ger goda chanser till att delta i arbetslivet på 
olika sätt.  
 
8.2 Ekonomiska förutsättningar 
 

Verksamheter tusen kronor, netto Budget 
2022 

Budget 
2021  

Gymnasieskola och Gymnasiesärskola 36 870 35 860  
    

Summa 36 870 35 860  

Budgetförändringar 2022 
Inga förändringar i budget 2022 mot budget 2021 förutom indexuppräkning.  
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9 Vuxenutbildning 
9.1 Uppdrag 
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de 
kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra 
fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som 
utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de 
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med 
mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan 
variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens 
behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till 
innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller 
hennes behov och förutsättningar. 

 
9.2 Ekonomiska förutsättningar 
 

Verksamheter tusen kronor, netto Budget 
2022 

Budget 
2021  

Vuxenutbildning (inkl. SYV och SFI) 2 969 2 950  
    

Summa 2 969 2 950  

Budgetförändringar 2022 

Inga förändringar i budgeten utöver indexuppräkning samt omfördelning av 
budget för administrativ personal.  
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Aktivitetsplan 
Enligt ”Styr- och ledningssystem Färgelanda kommun” (KF 2016-06-22, § 
86) ska förvaltningen genomföra faktiska aktiviteter/åtgärder för att nå satta 
verksamhetsmål.  
 
Aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
 
Kommunfullmäktige har genom beslut om Mål- och resursplan 2022-2024 
(KF 2021-10-13, § 107) tilldelat Utbildningsnämnden ett antal 
verksamhetsmål, till vilka förvaltningen avser att genomföra följande 
aktiviteter/åtgärder 
 
 
Prioriterad 
inriktning 

Verksamhetsmål Aktivitet 

 Öka elevernas 
måluppfyllelse 

Kollegialt lärande 
 
Främjandeplan för ökad närvaro 
som är en närvarorutin som följs 
upp av EHT och mentor 
tillsammans med elev och hem. 
 
Läxhjälp, Provstuga, Ta igen tid, 
sommarskola 
 
Kontinuerlig dokumentation och 
bedömning på Unikum. 
 
Anpassningar med anpassat 
material, inläsningstjänst, 
placeringar i klassrum, extra 
provtid, muntliga prov. 
 
Läslyft och mattelyft på Valbo 7-9 
 
Arbete med studieteknik på 
studiepassen i år 7. 
 
Utvecklingsområde kring 
matematik och problemlösning 
 
Kompetensutveckling inom 
området: Skriva 
 
Öka likvärdigheten i bedömningar 
genom att sambedöma texter 
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Läsprojekt för att öka 
måluppfyllelsen 
 
Samarbete mellan årskurser och 
åldersblandat. 
 
Användning av bildstöd och tecken 
som stöd 
 
 Öka antalet 

behöriga elever till 
gymnasieskolans 
yrkesprogram  
 

Fokus ligger på kunskaper, 
lektionsupplägg och studiero. Vi 
skapar och bygger lärmiljöer för att 
öka elevers förutsättningar att nå 
godkända betyg. 
 
Prao i år 8 och år 9. Arbetslivstema, 
gymnasieveckor, skuggning, 
individuella samtal med SYV, 
studiebesök 
 
 Ökad motivation 

och lust att lära  
 

Gemensamt utvecklingsprojekt med 
all personal för att skapa samsyn 
kring hur vi arbetar kring trygghet 
och studiero. 
 
Elever i 7-9 har en egen CB. 
Inspirerande föreläsningar för 
personal kring digitalisering. 
 
Skapa studiero och en kultur där 
kunskap står i centrum. På 
Högsäters skola har man skapat en 
slogan: ”Kunskap är coolt”. 
 
Lästävling och skrivtävling. 
 
Varierande lektioner med olika 
inlärningsmetoder som 
grupparbete, enskilt arbete kahoot 
med mera skapar ett lustfyllt 
lärande. 
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Elevenkäter kring trygghet och 
studiero 

Alla barn/elever 
ska bemötas där de 
är och utvecklas 
utifrån sina 
förutsättningar i en 
trygg skolmiljö  
 

Samarbete med elevhälsan 
 
Mentorskap 
 
Aktivt och främjande 
värdegrundsarbete.  
 
Aktivt och främjande arbete för att 
förebygga diskriminering och 
kränkande behandling. 
 
Extra anpassningar och samverkan 
kring elever med speciallärare, 
lärarlag och elevhälsa. 
 
Gruppstärkande lekar och 
aktiviteter. 
Riskinventering kring otrygga 
platser för eleverna. 
 
Faddersystem. 
 
Utbildning via Dalslands Miljö- 
och Energiförbund för alla 
medarbetare 

Agenda 2030 
 

Öka kunskapen i 
organisationen om 
Agenda 2030  
 Visualisera Hållbarhetskompassen i 

kommunens sociala media 
 
 
Mått 
1.Mäts genom nationella prov i årskurs 3, 6 och 9  
2.Mäts genom att mäta antalet behöriga elever till yrkesprogram 
3. Mäts genom en årlig enkät i åk 6-9  
4. Mäts genom en årlig enkät i åk 6-9 
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Utbildningsnämndens budget med tydliggörande av 
fördelning till fristående enheter
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Mål- och resursplan 2022 

Övergripande 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Framåt för hela Färgelanda kommun! 

I en orolig tid, i en skakig omvärld och i vad som ser ut att vara kölvattnet av en pandemi lägger vi 
en framåtsyftande Mål- och resursplan för Färgelanda kommun. Här har höjd behövts ta för ökade 
lönekostnader efter nästa års lönerevision samt för vissa andra kostnadsökningar med anledning av 
situationen. Färgelanda kommun tar även med denna budget viktiga steg framåt. Efter några år av 
intensivt arbete för stärkta möjligheter till utveckling genom att förändra arbetssätt, strukturer, och 
intern kultur börjar vi nu i högre grad kunna blicka framåt och fatta välbehövliga strategiska och 
framtidsinriktade beslut. 

I MRP 2022-2024 togs beslut om tre särskilda uppdrag där arbete pågår och som till viss del redan 
börjar visa positiva resultat: 

1. Förbättra kommunens information och kommunikation, både externt och internt, i syfte öka 
delaktigheten, locka nya invånare samt stärka varumärket. 

2. Med utgångspunkt i Skollokalsutredningen 2019 samt Lokalförsörjningsplanen 2021, ta fram 
en strategi för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förskola och grundskola i flera orter. 

3. Planera för ett nytt äldreboende i kommunen, med öppnande år 2024-2026, som möter 
kommande behov av utökade platser samt ändamålsenliga lokaler. Denna service ska även 
fortsättningsvis erbjudas i de två största orterna. 

Mycket av kommunstyrelsens arbete framöver kretsar kring lokaler, investeringar och 
bostadsbyggande. Beslut kommer att fattas kring vilka investeringar som ska genomföras i 
kommunala byggnader, vilka som ska renoveras och vilka som ska avyttras. Därtill pågår arbete 
med Översiktsplan 2040 och uppdatering av detaljplaner för att öka byggandet. Långsiktiga beslut 
som avgör vilken service och vilken utveckling som ska finnas i våra orter i framtiden. 

Utbildningsnämnden har, efter några tunga ekonomiska år, att skapa en kvalitativ skolverksamhet 
för barn och elever med den nya budgetramen som inför 2022 ökade med 6 miljoner kronor. Inför 
2023 och 2024 föreslås ytterligare ramökning om totalt 2 miljoner kronor utöver index. Inom denna 
ramökning föreslås en ny Fritidsgård inrymmas med inriktningen att denna skall placeras i 
Valboskolans lokaler och där bidra med synergieffekter ihop med skolverksamheten. Därutöver 
föreslås i denna budget att en ny förskola byggs i Färgelanda centrum för att ersätta befintliga 
förskoleavdelningar. Detta med utgångspunkt i att centralisering av verksamheter i första hand bör 
ske i tätorten som redan idag är utspridd i flest fastigheter, istället för att drabba ytterområdena. 

Socialnämnden får uppdraget att öppna upp 5:e avdelningen på Håvestensgården för att utöka 
antalet platser eftersom behovet ökar. Detta sker enligt vår tidigare plan även om vi innevarande år 
ser en ökning som sker fortare än planerat. Vi fortsätter att utöka nämndens budget med totalt cirka 
13 miljoner kronor under planperioden, i syfte att möta uppkommande behov i takt med att 
kommunen får en åldrande befolkning. I Solgården och Lillågården bedrivs verksamhet fortsatt under 
planperioden samtidigt som nämnden har uppdraget att planera för ett nytt äldreboende som kan 
samla somatisk vård och ev. fler verksamheter under ett tak. 

Färgelanda kommun ska även fortsatt satsa på föreningslivet och kulturen med öronmärkta medel. 
Vi ska fortsätta arbetet med att stärka företagsklimatet. Därtill ska kommunen ta ytterligare kliv 
framåt för att minska fossilberoendet, bidra till klimatomställningen och arbeta för att vara en hållbar 
stadsnära landsbygdskommun! 

Öppenhet och välkomnande ska känneteckna Färgelanda kommun. Invånare, medarbetare, 
föreningar och företag ska inbjudas till delaktighet och medskapade kring kommunens processer. 
Värdegrunden ska prägla hela den kommunala organisationen; Engagerad, företagsam och ett gott 
bemötande! 

 



 

4 

 

Mål- och resursplan 2022 

AnnBlomberg, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Politisk viljeriktning 

Politisk viljeriktning 

Centerpartiet och Liberalerna. 

Vision: Färgelanda - En trygg kommun med tillväxt och livskraft 

Värdegrund: Engagerad och företagsam med ett gott bemötande. 

Prioriterad inriktning: 

Färgelanda kommun är en fantastisk kommun med stor potential att utvecklas och växa. Här finns 
en rik natur, ett starkt förenings- och näringsliv samt ett enastående utgångsläge med nära koppling 
till en stor arbetsmarknad. Färgelanda är en kommun med företagsamhet och framtidstro där vi 
tillsammans arbetar för att föra kommunen framåt. 

Utmaningarna för Färgelanda kommun är stora, liksom för många av Sveriges mindre kommuner, 
när resurser ska räcka till för att hantera växande verksamhetsbehov till följd av bland annat vår 
demografi, ökade förväntningar från våra invånare, omfattande underhållsbehov i kommunens 
fastigheter samt sviktande konjunkturer, inte minst till följd av rådande pandemi. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare som med delaktighet hittar nya och smarta arbetssätt, samverkar både internt 
och externt samt är resurseffektiva är och kommer vara en central del av kommunens 
utvecklingsarbete de kommande åren. På så vis rustar vi kommunen inför framtiden. 

I Färgelanda kommun behövs kommande år ett aktivt utvecklingsarbete inom liksom mellan 
verksamheter. Därtill behövs byggnation och planering av tomtmark för bostäder såväl som för 
företag. Vi ser med stort intresse att näringslivet i kommunen tar viktiga steg framåt, vågar satsa 
och står för tillväxt och utveckling som stärker vår kommun som helhet. Satsningarna bidrar till 
utvecklingskraften, stärker stoltheten i kommunen och ger förhoppningsvis ringar på vattnet. 

Denna Mål- och resursplan för 2023-25 fäster fortsatt fokus på en tydligare och mer strategisk 
styrning och ledning samt bygger på framtidstro och växtkraft. För att tillväxt och utveckling ska 
kunna bli möjlig behöver vi fortsatt kunna erbjuda service och välfärdstjänster med hög kvalité 
runtom i vår kommun, samt i kombination med detta att skapa goda förutsättningar för att fler ska 
vilja satsa, bygga och bo i vår kommun. Därför tar vi flera steg framåt för att underlätta för byggandet 
i våra orter. Vårt strategiska utgångsläge är en stor möjlighet som vi ska ta till vara. 

Perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens 
verksamheter. Våra sex övergripande inriktningsmål för kommande mandatperiod är följande: 

• Genomföra förändringsresan och bli en bättre arbetsgivare 

• Stärkta skolresultat i ändamålsenliga & trygga skolor • Utvecklad omsorg med individen i fokus • 
Byggande & boende i hela kommunen 

• Underlätta för företagen att växa 

• Implementera Agenda 2030 

Utmaningar 

Vår politiska plattform tar avstamp i följande tre formulerade utmaningar: 

• Ekonomiska utmaningar inkl. ökade krav liksom förväntningar på kommunens verksamheter. 

• Låga skolresultat, problem med studiemotivation, skolavhopp och kompetensförsörjning både för 



 

5 

 

Mål- och resursplan 2022 

privata och offentliga aktörer. 

• Minskande befolkningsunderlag samt behov av bostadsbyggnation och landsbygdsutveckling, vad 
gäller boendemiljö och näringsliv. 

16-punktsprogrammet 

  

Beskrivning av politisk inriktning för mandatperioden 

Genomföra förändringsresan och bli en bättre arbetsgivare 

• Stärka medarbetarengagemanget (Förbättrat HME-totalindex) 

• Förbättra arbetsgivarvarumärket 

• Minskad total sjukfrånvaro 

Stärkta skolresultat i ändamålsenliga trygga lokaler 

• Öka måluppfyllelsen så att fler elever går ur grundskolan med godkända betyg. 

• Införa mer tidiga insatser och motivera varje elevs lust att lära. 

• Förbättra den fysiska skolmiljön i form av byggnader och skolgårdar 

Utvecklad omsorg med individen i fokus 

• Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

• Kommunen arbetar strategiskt och förebyggande för att motverka ohälsa och utanförskap. 

• Stärka tryggheten med bland annat träffpunkter, tillsammans med civilsamhället. 

Byggande och boende i hela kommunen 

• Ta fram en ny översiktsplan och uppdatera program & detaljplaner. 

• Öka byggandet runtom i kommunen, förbered byggbar tomtmark i orterna, öppna för strandnära 
byggande och underlätta för hemvändande till Färgelanda kommun. 

• Utveckla centrumkärnorna och Färgelanda centrumhus. 

Underlätta för företagen att växa 

• Kommunen ska aktivt arbeta för att fler företag ska välja att växa, etablera sig eller flytta hit. 

• Stärka ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete genom ett utvecklat lärcentrum samt bättre 
samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsaktörer på alla nivåer. 

• Utforma kommunens upphandlingar så att fler företag ges möjlighet att medverka 

Implementera Agenda 2030 

• Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter 

Särskilda uppdrag 2023-2025 
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Socialnämnden Planera för ett nytt äldreboende i kommunen, med öppnande år 2024-2026, som 
möter kommande behov av utökade platser samt ändamålsenliga lokaler. Denna service ska även 
fortsättningsvis erbjudas i de två största orterna. 

Utbildningsnämnden 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 Förbättra kommunens information och kommunikation, både externt och 
internt, i syfte att öka delaktigheten, locka nya invånare samt stärka varumärket. 

Kommunfullmäktiges mål 

  

Prioriterad 
inriktning 

 
Verksamhetsmål 

 
Mått 

 
Uppföljning 

 
Destinerad nämnd 

Genomföra 
förändringsresan 
och bli en bättre 
arbetsgivare 

1. Stärka medarbetar-
engagemanget (Förbättrat 
HME-totalindex) 
2.  Förbättra 
arbetsgivarvarumärket  
3.  Minskad total sjukfrånvaro 

1. Mäts i medarbetarenkät 
2. Mäts i medarbetarenkät 
3. Nyckeltal 

Följs upp i 
årsredovisningen 

Kommunstyrelsen 

Stärkta 
skolresultat i 
ändamålsenliga, 
trygga skolor 

1. Öka elevernas 
måluppfyllelse 

 
2. Öka antalet behöriga elever 
till gymnasieskolans 
yrkesprogram 

3. Ökad motivation och lust att 
lära 
4.  Alla barn och elever ska 
uppleva en trygg skolmiljö 

1. Mäts genom nationella 
prov i årskurs 3, 6 och 9 

 

2. Mäts genom att mäta 
antalet behöriga elever till 
yrkesprogram 

 

3. Mäts genom en årlig 
enkät i åk 6–9 

 

4. Mäts genom en årlig 
enkät i åk 6–9 

1 & 2: Följs upp i 
delårsrapport samt i 
årsredovisningen. 
 

  3 & 4: Följs upp i   
  årsredovisningen 

 
 

Utbildningsnämnden 

Utvecklad omsorg 
med individen i 
fokus 

1. Graden av nöjdhet över 
brukarinflytande  ska öka 
2. Öka användandet av digitala 
verktyg och nya  arbetssätt 
3. Antalet 
försörjningsbidragstagare  med 
aktivitet/aktiv 
genomförandeplan inom 7 
dagar ska öka 
4. Antalet hushåll med 
ekonomiskt bistånd över  3 år 
ska minska. 

1. Mäts genom Social- 
styrelsens enkät 

2. Nyckeltal 

3. 
Nyckeltal/ärendegranskning 

 
 

4. 
Nyckeltal/ärendegranskning 

Följs upp i 
årsredovisningen 
 
 

Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
(punkt 3) 

Byggande & 
boende i hela 
kommunen 

1. Öka antalet antagna 
detaljplaner 
2. Främja ökat bo- 
stadsbyggande 
3. Brukarnöjdheten inom 
myndighetsutövningen ska vara 
minst 75 % 
4. Öka antalet sålda 
bostadstomter 

1. Mäts genom nyckeltal. 
2. Mäts genom antal 
beviljade bygglov. 
3. Mäts genom egen 
brukarenkät. 
4. Mäts genom nyckeltal. 

1 & 2: Följs upp i 
delårsrapport samt i 
årsredovisningen. 

 
 

3 & 4: Följs upp i 
årsredovisningen 

Kommunstyrelsen 
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Underlätta för 
företagen att 
växa 

1. Antalet företag i 
kommunen ska öka 
2. Öka antalet byggklara 
småindustritomter 
3. Rankingen i Svenskt 
Näringsliv ska öka 

1. Nyckeltal  

2. Nyckeltal 

 
3. Mäts genom SNI 

Följs upp i 
årsredovisningen. 

Kommunstyrelsen 

Agenda 2030 1. Matsvinnet ska  
minska 
2. Öka kunskapen i 
organisationen om Agenda 2030 
3. Andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel som 
köps in till kommunen ska öka 
inom    givna ekonomiska ramar 
4. Energiförbrukningen i 
kommunens fastigheter ska 
minska* 
5. Minska fossilberoende i 
fordonsflottan* 

1. Mäts genom nyckeltal. 
2. Mäts genom egen enkät. 

3. Mäts genom nyckeltal 
 

4. Mäts genom nyckeltal 
 

5. Mäts genom nyckeltal 

Följs upp i 
årsredovisningen 
 

Alla nämnder 

 *) Gäller även Valbohem 
AB 

   

 

  

Ekonomiska förutsättningar 

Indexuppräkning 

Utgångspunkten för antaganden om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på 
prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppgifterna i denna version av kommunens 
budgetförutsättningar är i huvudsak hämtade från SKR Cirkulär 22:06. 

Kommunen använder sig av SKR:s PKV-index (prisindex för kommunal verksamhet) per februari för 
bedömning av prisutveckling i både den kommunala verksamheten och i de organisationer där 
kommunen verkar med andra parter. I tabellen nedan redovisas SKR:s prognos från 2022-02-17 för 
perioden 2022-2025. 

  

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

  2022 2023 2024 2025 

Arbetskraftskostnader, %* 1,6 3,4 2,1 3,4 

Övrig förbrukning, % 2,5 1,7 2,1 2,4 

Prisförändring, % 1,9 2,9 2,1 3,1 

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 

Personalomkostnadspålägg 

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) för 2023 uppgår till 42,75 procent, vilket är 3 
procentenheter högre jämfört med 2022. 

PO-pålägget består av: 

• Lagstadgade arbetsgivaravgifter: 31,42 procent. 
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• Avtalsförsäkringar: 0,13 procent. 
• Avtalspensioner: 11,20 procent 

Källa: SKR Cirkulär 22:15 

Internränta 

Den internränta som kommer att tillämpas under 2023 uppgår till 1,25 procent, enligt SKR:s 
rekommendationer. Det är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan för  2022. 
Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. (Cirkulär 22:05) 

Befolkningsprognos 

SCB har under 2021 tagit fram en befolkningsprognos för Färgelanda Kommun för åren 2021–2031. 
För prognosåret 2021 har hänsyn tagits till känd befolkningsstatistik till och med 2021-06-30. 

 

Prognosen visar 6 528 invånare per sista december 2021. 

Det verkliga utfallet per sista december 2021 blev 6 576 invånare. SCB:s prognos visar en ökning 
av antalet invånare med mellan 26 och 30 invånare per år för planperioden. Utifrån faktiskt 
invånarantal, SCB:s befolkningsprognos för 2021–2031 samt beaktande utifrån försiktighetsprincip 
används nedanstående prognos vid beräkning av skatteintäkter och generella bidrag för perioden. 

  

Färgelanda 2023 2024 2025 

Antal invånare 6 600 6 620 6 640 
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Skattesats 

Skattesatsen för 2022 uppgår till 22,91 kr. 

Skatteintäktsprognos 

Skatteintäkterna och statsbidrag, i form av kommunalekonomisk utjämning, för planperioden 
beräknas utifrån februariprognosen (SKR Cirkulär 22:06) uppgå till nedanstående belopp med 
hänsyn tagen till ovanstående befolkningsprognos och skattesats, enligt Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) beräkningsmodell. 

  

  

  2023 2024 2025 

Skatteintäkter 321 242 325 902 335 462 

Generella statsbidrag och utjämning (inkl. fastighetsavgift) 145 328 153 677 156 224 

Summa 466 570 479 579 491 686 

Finansiella mål 

I Mål- och resursplanen föreslås två finansiella mål för planperioden 2023-2025. 

• För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till 
2,0 - 4,0  procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. 

• För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att 
soliditeten årligen ska öka och på sikt uppgå till minst 35 procent. 

Färgelanda kommun behöver på sikt ha en resultatnivå på 5,0 – 6,0 procent utifrån bland annat det 
stora investeringsbehov som finns. 

  

  

Demografi – Prognos 2021-2031 

SCB:s befolkningsprognos för perioden 2021–2031 visar även att mellan 2020 och 2030 är 
åldersgruppen 0–19 år i princip oförändrad antalsmässigt (+1). Den arbetsföra åldersgruppen 20–
66 år minskar med 12 personer under samma period. Yngre pensionärer 67–79 år minskar med 44 
personer medan äldre pensionärer 80+ ökar med 159 personer. Prognosen visar på en total ökning 
med 104 personer. 

Diagrammet nedan visar förändringar i antal i olika åldersgrupper, år 2030 jämfört med 2020. 



 

10 

 

Mål- och resursplan 2022 

 

  

Känslighetsanalys 

Utifrån SKR:s februariprognos (SKR Cirkulär 22:06) och beräkningsmodell har beräknats vad en 
förändring av invånarantalet skulle få för inverkan på skatteintäkterna. På motsvarande sätt har 
även beräknats vad en förändring av skattesatsen skulle resultera i. 

Med februariprognosen som utgångspunkt har beräknats vad en förändring av budgeterat resultat 
skulle innebära beloppsmässigt. 

Utifrån nuvarande låneskuld har beräknats vad en förändring av låneräntan skulle innebära i 
ökade/minskade kostnader. 

  

Förändring Årseffekt 2023, mkr 

Ändrad befolkning med 50 personer* +/- 3,0 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre +/- 1,4 

Förändrat resultatmål med 1 procentenhet +/- 4,7 

Förändrad ränta med 1 procentenhet +/- 0,6 

*) Avser endast intäktsökningen. Kostnad för nyttjande av kommunal service exkluderad. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får 
överstiga intäkterna. För att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt 
resultat, för att också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensionsåtaganden. 

I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära kostnaderna för den service 
den konsumerar samt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen uppfyller 100 % av de 
finansiella målen samt minst 75 % av verksamhetsmålen som är antagna av kommunfullmäktige. 

Under 2013 beslutades om riktlinjer för att ge möjlighet att reservera och disponera medel i en så 
kallad resultatutjämningsreserv (RUR). För åren 2010–2012 har 14 575 tkr avsatts till 
resultatutjämningsreserven. Inga ytterligare avsättningar till RUR är planerade. Av de avsatta 
medlen har 10 603 tkr använts för att reglera det negativa resultatet för 2020. Kvarvarande medel 
i resultatutjämningsreserven är således 3 972 tkr. 
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Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det 
årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 
åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det 
tioåriga genomsnittet. Med SKR:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2023–2025. En 
annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 
22:15) 

Investeringar 

Riktlinjer Investeringar och Anläggningsredovisning antogs av Kommunstyrelsen 2019-05-22 § 90. 
Av dessa framgår bland annat följande: 

Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsutrymme (ram) per år under planperioden samt 
självfinansieringsgraden av investeringsutrymmet. Beslutet tas i samband med den årliga 
budgetprocessen. 

Investeringar som sträcker sig över flera år eller utöver det fastställda investeringsutrymmet ska 
beslutas av kommunfullmäktige i särskilt beslut. 

Enskilda investeringar med ett anskaffningsvärde över 20 prisbasbelopp ska godkännas av 
kommunstyrelsen (År 2022: 966 tkr). 

Kommunstyrelsen fattar beslut om investeringar inom det av kommunfullmäktige beslutade 
investeringsutrymmet. Kommunstyrelsen kan delegera beslut till ekonomichefen. 

Verkställande av beslutade och godkända investeringar får ske först efter igångsättningsbeslut. 
Igångsättningsbeslut innebär kontroll av att 

• investeringskalkyl finns 
• driftskostnader ryms inom tilldelad driftbudget 
• att investeringen ryms inom kommunens återstående investeringsutrymme för aktuellt år. 

Ingångsättningsbeslut fattas av ekonomichef. 

Grundramar för reinvestering hanteras av respektive sektorchef/avdelningschef. 
Igångsättningsbeslut krävs inte. 

Anskaffning av investeringar ska ske på befintliga avtal eller upphandlas i enlighet med Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och verkställs enligt kommunens policy för inköp och upphandling samt 
enligt delegationsordningen för detsamma. 

Föreslagen investeringsram för planperioden framgår av nedanstående tabell: 

Investeringsram för planperioden 2023-2027 

2023 2024 2025 2026 2027 

28,9 39,6 39,6 20 20 
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Kommunbidrag 

Fördelning kommunbidrag 

  Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Totala skatteintäkter och statsbidrag 466 570 479 579 491 686 

    

FINANSEN 2 023 2 024 2 025 

Lönerevision fg. år ofördelat 6 000 13 200 20 700 

Lönerevision 7 200 7 300 7 500 

Kostnader för finansen 11 000 11 000 11 600 

Åtgärder   -8 000 

TOTALT FINANSEN 24 200 31 500 31 800 

    

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 023 2 024 2 025 

Ingående ram 2 785 2 813 2 834 

Indexuppräkning 28 21 31 

PO-effekt    

Ramförändring   -300 

KOMMUNBIDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 813 2 834 2 565 

    

KOMMUNSTYRELSEN    

Ingående ram 89 432 95 315 94 547 

Indexuppräkning 908 732 1 067 

PO-effekt 1 200   

Effektivisering enligt MRP 22-24  -2 000  

Ramförändring 3 775 500 500 

KOMMUNBIDRAG KOMMUNSTYRELSEN 95 315 94 547 96 114 

    

UTBILDNINGSNÄMNDEN    

Ingående ram 172 249 176 997 179 287 

Indexuppräkning 1 748 1 290 1 913 

PO-effekt 2 000   

Effektivisering enligt MRP 22-24    

Ramförändring 1 000 1 000  

KOMMUNBIDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN 176 997 179 287 181 200 

    

SOCIALNÄMNDEN    

Ingående ram 146 246 157 830 161 790 

Indexuppräkning 1 484 1 160 1 826 

PO-effekt 1 700   

Ramtillskott enligt MRP 22-24 3 000 800  

Ramförändring 5 400 2 000 2 000 

KOMMUNBIDRAG SOCIALNÄMNDEN 157 830 161 790 165 616 

    

SUMMA KOMMUNBIDRAG 457 155 469 958 477 295 
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  Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

    

Resultatmål i % av totala skatteintäkter och statsbidrag 2,02 % 2,01 % 2,97 % 

RESULTAT 9 415 9 621 14 391 

 



Engagerad och företagsam med ett 
gott bemötande!



Reviderad detaljbudget UN
Beslutsförslag:
Utbildningsnämnden beslutar att revidera uppställningen för 
detaljbudget 2022 enligt förvaltningens förslag.

• Uppställningen bygger på de verksamhetsområden nämnden 
ansvarar för

• Verksamheternas budget påverkas inte av nya uppställningen
•  Raderna inkluderar såväl egen kommunal som köpt verksamhet 
inom respektive område



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



Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde. Belopp i tkr
Prognos 
lämnad 
202204

Ack utfall 
202207

Ack 
budget 
202207

Avvikelse 
budget-
utfall

Budget 
helår

Nämndsverksamhet 0 197 176 -21 302
Musikskola 300 785 1 044 259 1 790
Förskola -1 600 21 997 18 545 -3 451 31 792
Grundskola inkl grundsärskola, 
förskoleklass och fritids -3 200 55 990 50 384 -5 606 86 372
Gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2 000 19 675 21 508 1 832 36 870
Vuxenutbildning (inkl. SYV och 
SFI) 0 2 073 2 447 374 4 194
Förvaltningsledning 0 3 666 7 667 4 002 13 144
Totalt -2 500 104 383 101 771 -2 611 174 464



Något nytt att kommentera kring 
den ekonomiska uppföljningen till 

och med juli?
(med andra ord nytt under juni och 

juli?) 

• I juni steg personalkostnaden till 9 638 tkr, inkl en semestereffekt om 
500 tkr

• I juli föll personalkostnaden till 8 605 tkr (~Q1 – nivå)
• Tilläggsbelopp gymnasiet 450 tkr 
• Budget lönerevision utfördelad



Skolform Enhet Avvikelse 2204 Avvikelse 2207

Förskolor Högsäter -557 000 -616 101

  Stigen -85 000 -288 591

  Höjden -64 000 -179 769

  Ödeborg -321 000 -525 060

  Håvesten -74 000 -108 151

Grundskolor Ödeborg F-6 -463 000 -333 400

  Högsäter F-6 -450 000 -923 836

  Höjden F-3 -130 000 -317 021

  Valbo 4-6 -520 000 -312 882

  Valbo 7-9 -179 000 13 686

  Särskola 273 000 -87 516



Arbetsmiljöverket
• AV gjorde en inspektion i FLA kommun sommaren 2021

• Hög arbetsbelastning i skolan konstaterades 

• Vi fick ett föreläggande att vi skulle

• Undersöka orsakerna

• Vidta åtgärder

• Kontrollera att åtgärderna fått effekt

• Svar skickades in, möte hölls

• Lite överraskande ansöka hos FR om att få utdöma vite på 125 000

• Nytt föreläggande om samma saker med tydligare krav på att identifiera och 
analysera orsakerna till den höga arbetsbelastningen så vi kan vidta rätt åtgärder 
och följa upp.

• Vitesföreläggande om 250 000 senast 30 november

• Arbetet sker med stöd av HR 



Personalläget i sektorn
• En rektor har sagt upp sig och slutar i slutet av september

• Rekrytering pågår

• En sjukskriven rektor, på väg tillbaka. Där är en vikarie på plats, kan behöva 
ersättas.

• Nio medarbetare har sagt upp sig i maj, en pensionsavgång.

• 2 barnskötare ersatt med samma kompetens

• 1 administratör som ersatts med högre kompetens

• 6 lärare varav 5 ersatt med samma kompetens och 1 en tjänst är tillsatt med 
annan relevant utbildning och erfarenhet från arbete som lärare, dock ej leg 
lärare. 

• Då det gäller rektor och lärare som sagt upp sig under sommaren pågår 
rekrytering. 



Musikskolan

• Flyttar tillbaka till sina gamla 
lokaler, bredvid matsalen

• Johan D har börjat på Valbo 7-
9 som lärare i musik och 
engelska

• Rekrytering pågår



Skolinspektion

• Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn i Sveriges kommuner

• Nu dags i Färgelanda. Djupare tillsyn på Ödeborg skola

• Bas tillsyn på övriga skolor

• Spännande, lärande tillfälle för oss!



Workshop detaljbudget
• Världens viktigaste uppdrag
• Våra barn och elever
• Personalen – viktigaste resursen

Vision Utbildningssektorn: Skapa förutsättningar så att alla kan 
utvecklas till sina bästa jag

Vision Färgelanda: En trygg kommun med tillväxt och livskraft
Värdegrund: Engagerad och företagsam med ett gott bemötande



Vårt uppdrag

• Vi följer förskolan och skolans styrdokument 

• Utveckla 

• Vi har också de kommunala målen att arbeta mot

Kunskaper
Nå skolans 
kunskapskrav

Sociala 
färdigheter
Utveckla gott 
samspel med 

andra



Statliga målen i skollag och 
läroplan
• Normer och värden
• Kunskaper
• Elevers ansvar och inflytande
• Skola och hem
• Övergång och samverkan
• Skolan och omvärlden
• Bedömning och betyg

• Likabehandlingsarbete
• Elevhälsa



Kommunala målen
MRP – mål och resursplan



Prioriterad inriktning i MRP 23-25
• Stärkta skolresultat i ändamålsenliga trygga lokaler
• Öka måluppfyllelsen så att fler elever går ur grundskolan med godkända 
betyg

• Införa mer tidiga insatser och motivera varje elevs lust att lära
•  Förbättra den fysiska skolmiljön i form av byggnader och skolgårdar

• Med utgångspunkt i Skollokalsutredningen 2019 samt 
Lokalförsörjningsplanen 2021, ta fram en strategi för att säkerställa 
ändamålsenliga lokaler för förskola och grundskola i flera orter

                                                                               2023      2024      2025



Kommunala målen
Verksamhetsplan

Prioriterad inriktning
• Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor

Verksamhetsmål
• 1. Öka elevernas måluppfyllelse
• 2. Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram 
• 3. Ökad motivation och lust att lära 
• 4. Alla barn och elever ska uppleva en trygg skolmiljö



Gemensamma fokusområden för 
sektorn lå 22/23
• Måluppfyllelse
• Trygghet och studiero, trivsel och glädje

• Hur arbetar vi på respektive enhet på tillsammans med 
medarbetarna för att nå målen i verksamhetsplanen?

• Det är i verksamheten, i vardagen det händer, varje situation, möte 
med och relation vi bygger med barn, elever, vårdnadshavare och 
varandra!

• Vi hjälps åt och klarar det tillsammans!



Medskick
• Förskola: tidigare politisk intention att på varje förskoleavdelning 
bemanna med 2 förskollärare och 1 barnskötare.

• En utmaning: att få resurserna att räcka till behoven
• Verksamheten upplever den ekonomiska ramen som tight
• Arbetsmiljö, arbetsbelastning upplevs hög
• Svårighet att få resurserna att räcka till elevers behov

• Vi arbetar med arbetsorganisationen, vem gör vad när?
• Resurser vi kan använda effektivare med bättre organisation

• Arbetsglädje och motivation



Frågeställningar
• Vad behövs för att möta de utmaningar vi ser?

• För att möjliggöra höjd måluppfyllelse?

• Vad behöver prioriteras?

Tre grupper:
• Förskola
• Grundskola
• Övrigt



Detaljbudget 22

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
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Utbildningskontor 
Handläggare 
Emily Johansson 
0528-567203 
emily.johansson@fargelanda.se 

 

 
 
 
Mottagare  
Barn och utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Rapportering av antalet kränkningsanmälningar per enhet  
under Q2 2022 
 
Ärendebeskrivning: 
 
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla 
Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal två 2022 har 57 
incidentrapporter lämnats in. 9 av incidentrapporter tillhör kvartal 1 men 
rapporteras under kvartal 2. 
 
Antalet incidenter per enhet och kvartal: 
Q1: 1 april – 30 juni  
 
Enhet Q2 

Förskolan  0 
Valbo F-6 29 
Grundsärskolan 1-9 1 
Valbo 7-9 3 
Ödeborg 22 
Högsäter 2 
VuX 0 
Summa 57 
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Antalet incidenter för Q2 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 6 0 18 

 
Skadegörelse Konflikt mellan barn Slagsmål mellan 

elever 
Rymning 
från 
skolområdet 

1 22 6 4 

 

 
 
Fördelningen av incidenterna ovan berättar att det varit 18 incidenter 
rörande diskriminering- och trakasserier. 6 incident rörande fysisk 
kränkning. 6 incidenter rörande slagsmål mellan barn. 22 incidenter rörande 
konflikt mellan barn. 4 incidenter rörande rymning från skolområdet. 1 
incident rörande skadegörelse.  
 
Det har skett en ökning med 20 incidenter sedan kvartal 1 2022.   
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning av incidenter under andra kvartalet 2022 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef Barn/Utbild 

Emily Johansson 
Handläggare 

Skadeanmälan 
till 
skolsköterska 

Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande under 
bearbetning 

0 0 0 0 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Josefine Blid2022-09-21

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas

2022-09-27

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

16063 Reglering - bidrag mellan hemkommen och 
fristående gymnasieskola. 
YrkesintroduktionKunskapsförbundet Väst- Nils 
Eriksconsgymnasiet. 

2021-05-11 Kunskapsförbundet Väst, Nils Ericsonsgymnasiet Mona Jonsson

UN 2022/113 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- 
introduktionsprogram IM- Kunskapsförbundet Väst, 
Nils Ericsonsgymnasiet

Mona Jonsson

16073 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogram för enskild elev 

2021-05-11 Spånga gymnasiet Mona Jonsson

UN 2022/122 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogram för enskild elev Spånga 
gymnasiet

Mona Jonsson

23321 Reglering erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- 
Yrkesintroduktion-  Uddevalla gymnasieskola 
Margretegärde

2022-07-14 Uddevalla gymnasieskola Mona Jonsson

UN 2022/116 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM,  Uddevalla 
gymnasieskola Margretegärde

Mona Jonsson

23322 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- -
Individuellt alternativ- Kunskapsförbundet Väst, Nils 
Ericsongymnasiet 

2022-07-14 Kunskapsförbundet Väst, Nils Ericsonsgymnasiet Mona Jonsson

UN 2022/113 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- 
introduktionsprogram IM- Kunskapsförbundet Väst, 
Nils Ericsonsgymnasiet

Mona Jonsson
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

23326 Överenskommelse introduktionsprogram 
(yrkesintroduktion, individuellt alternativ, 
språkintroduktion), Yrkesintroduktion mot 
naturbruksprogrammet inriktning lanbruk 
Nuntorpsgymnasiet

2022-07-14 Nuntorpgymnasiet Mona Jonsson

UN 2022/118 Överenskommelse introduktionsprogram 
(yrkesintroduktion, individuellt alternativ, 
språkintroduktion), Nuntorpsgymnasiet

Mona Jonsson

23359 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- 
introduktionsprogram IM- individuellt  alternativ. 
Kunskapsförbundet Väst, Nils Ericsonsgymnasiet

2022-07-18 Kunskapsförbundet Väst, Nils Ericsonsgymnasiet Mona Jonsson

UN 2022/113 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- 
introduktionsprogram IM- Kunskapsförbundet Väst, 
Nils Ericsonsgymnasiet

Mona Jonsson

2022.462 Reglering, mottagande av intresseanmälan 
Individuellt alternativ- Kunskapsförbundet Väst, Nils 
Ericsongymnasiet 

2022-07-05 Kunskapsförbundet Väst, Nils Ericsonsgymnasiet Mona Jonsson

UN 2022/113 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- 
introduktionsprogram IM- Kunskapsförbundet Väst, 
Nils Ericsonsgymnasiet

Mona Jonsson

2022.463 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- Individuellt 
alternativ- Utsikten, Dals-Eds gymnasium

2022-06-28 Utsikten- Dals-Eds gymnasium Mona Jonsson

UN 2022/114 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM-  Utsikten, Dals-Eds 
gymnasium

Mona Jonsson

2022.464 Reglering, beslut om ansökan om plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- 
introduktionsprogram introduktionsprogrammet IM- 
Individuellt alternativ. Allmän-  Bräckegymnasiet 

2022-06-29 Bräckegymnasiet Mona Jonsson

UN 2022/109 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- 
introduktionsprogram IM-  Bräckegymnasiet 

Mona Jonsson

2022.468 Överenskommelse introduktionsprogram IM- 
Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet för 
enskild,  Dinglegymnasiet

2022-03-01 Dinglegymnasiet Mona Jonsson
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2022/115 Överenskommelse introduktionsprogram 
(yrkesintroduktion, individuellt alternativ, 
språkintroduktion), Dinglegymnasiet

Mona Jonsson

2022.469 Mottagande av sökande till nationellt program i 
gymnasieskola, yttrande och beslut, Försäljning och 
serviceprogrammet, Hvitfeldska gymnasiet  

2022-05-12 Hvitfeldska gymnasiet Mona Jonsson

UN 2022/117 Mottagande av sökande till nationellt program i 
gymnasieskola, yttrande och beslut Hvitfeldska 
gymnasiet  

Mona Jonsson

2022.470 Reglering,  mottagande av intresseanmälan på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM -Yrkesintroduktion.  
Uddevalla gymnasieskola Margretegärde

2022-06-09 Uddevalla gymnasieskola Mona Jonsson

UN 2022/116 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM,  Uddevalla 
gymnasieskola Margretegärde

Mona Jonsson

2022.471 Reglering, mottagande av intesseanmälan på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM-Yrkesintroduktion.  
Uddevalla gymnasieskola Margretegärde

2022-06-10 Uddevalla gymnasieskola Mona Jonsson

UN 2022/116 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM,  Uddevalla 
gymnasieskola Margretegärde

Mona Jonsson

2022.472 Överenskommelse introduktionsprogram, 
Yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet för 
enskild, Dingelgymnasiet

2022-02-16 Dinglegymnasiet Mona Jonsson

UN 2022/120 Överenskommelse introduktionsprogram 
(yrkesintroduktion, individuellt alternativ, 
språkintroduktion), Dingelgymnasiet

Mona Jonsson

2022.473 Överenskommelse introduktionsprogram- 
Yrkesintroduktion mot Fordons-och 
transportprogrammet, lärlingsliknande utbildning. 
Yrkesgymnasiet Munkedal

2022-03-01 Yrkesgymnasiet Munkedal Mona Jonsson

UN 2022/121 Överenskommelse introduktionsprogram 
(yrkesintroduktion, individuellt alternativ, 
språkintroduktion), Yrkesgymnasiet Munkedal

Mona Jonsson
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.474 Överenskommelse introduktionsprogram- 
Yrkesintroduktion mot Fordons-och 
transportprogrammet, lärlingsliknande utbildning. 
Yrkesgymnasiet Munkedal

2022-03-01 Yrkesgymnasiet Munkedal Mona Jonsson

UN 2022/121 Överenskommelse introduktionsprogram 
(yrkesintroduktion, individuellt alternativ, 
språkintroduktion), Yrkesgymnasiet Munkedal

Mona Jonsson

2022.475 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- 
Yrkesintroduktion- Kunskapens hus

2022-03-02 Kunskapens hus Mona Jonsson

UN 2022/123 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- 
introduktionsprogram IM- Kunskapens hus

Mona Jonsson

2022.476 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-individuellt 
alternativ introduktionsprogrammet IM-  Utsikten, 
Dals-Eds gymnasium

2022-06-14 Utsikten- Dals-Eds gymnasium Mona Jonsson

UN 2022/114 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM-  Utsikten, Dals-Eds 
gymnasium

Mona Jonsson

2022.477 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-individuellt 
alternativ-  Utsikten, Dals-Eds gymnasium

2022-06-14 Utsikten- Dals-Eds gymnasium Mona Jonsson

UN 2022/114 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM-  Utsikten, Dals-Eds 
gymnasium

Mona Jonsson

2022.478 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- Individuellt 
alternativ- Utsikten, Dals-Eds gymnasium

2022-06-14 Utsikten- Dals-Eds gymnasium Mona Jonsson

UN 2022/114 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM-  Utsikten, Dals-Eds 
gymnasium

Mona Jonsson

2022.479 Yttrande och beslut mottagande av sökande till 
nationellt program i gymnasieskola. 
Samhällsvetenskapsprogrammet- 
Beteendevetenskap. Årjängs gymnasieskola 

2022-06-13 Årjängs gymnasieskola Mona Jonsson
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Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2022/124 Yttrande och beslut mottagande av sökande till 
nationellt program i gymnasieskola. Årjängs 
gymnasieskola 

Mona Jonsson

2022.480 Överenskommelse introduktionsprogram, individuellt 
alternativ Västsvenska gymnasiet

2022-06-22 Västsvenska gymnasiet Mona Jonsson

UN 2022/119 Överenskommelse introduktionsprogram 
(yrkesintroduktion, individuellt alternativ, 
språkintroduktion),Västsvenska gymnasiet

Mona Jonsson

2022.481 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- Individuellt 
alternativ- Utsikten, Dals-Eds gymnasium

2022-06-14 Utsikten- Dals-Eds gymnasium Mona Jonsson

UN 2022/114 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM-  Utsikten, Dals-Eds 
gymnasium

Mona Jonsson

2022.482 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- Individuellt 
alternativ- Utsikten, Dals-Eds gymnasium

2022-06-14 Utsikten- Dals-Eds gymnasium Mona Jonsson

UN 2022/114 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM-  Utsikten, Dals-Eds 
gymnasium

Mona Jonsson

2022.483 Reglering, erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev- Individuellt 
alternativ- Utsikten, Dals-Eds gymnasium

2022-06-14 Utsikten- Dals-Eds gymnasium Mona Jonsson

UN 2022/114 Reglering,  erbjudande av plats på 
introduktionsprogrammet för enskild elev-
introduktionsprogrammet IM-  Utsikten, Dals-Eds 
gymnasium

Mona Jonsson
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Delgivning
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening

2022.554 I Informationsbrev till huvudman angående 
Skolinspektionens regelbundna 
kvalitetsgranskning/inspektion 

Anna Gunnervik

2022-09-16 Skolinspektionen Utbildningskontor
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