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Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan och 
detaljbudget 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
En verksamhetsplan är sektorns beskrivning av den planerade verksamheten 
under ett verksamhetsår. Verksamhetsplanen används av sektorn för att planera, 
följa upp, förbättra och rapportera sina verksamheter. Planen kopplar 
verksamhetsstyrningen till lagstiftning, inriktningsmål, förväntade resultat och 
resurser.  
 
Verksamhetsplanen ska översiktligt beskriva det sektorn ska utföra vad gäller 
resultat- och aktivitetsplan, uppdrag och åtaganden. 
 
Planen tas fram av sektorn efter beslutad budgetprocess och beslutas i nämnden 
senast i december.  
 
Sektor Utbildnings verksamhetsplan knyter an till de uppdrag förvaltningen har 
utifrån lagstiftning, kommunens vision, inriktningsmål och de förväntade 
resultat som Utbildningsnämnden förväntar sig effekt av under 2023. 
 
Aktiviteter som beskrivs i denna övergripande verksamhetsplan är 
verksamhetsinriktningarnas övergripande aktiviteter för att nå uppsatta mål. 
Utifrån dessa kan varje enhet sedan forma delaktiviteter för att nå 
måluppfyllelse.  
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Sektorchefens 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 läroplan, lagar och 
förordningar och de kommunala målen handlar de övergripande 
gemensamma mål för detta läsår om höjd måluppfyllelse, trygghet och 
studiero samt föräldrasamverkan. 
 
 

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 
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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 
Prioriterad 
inriktning 

Verksamhetsmål 

Öka elevernas måluppfyllelse 
Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans 
yrkesprogram 
Ökad motivation och lust att lära  

Stärkta 
skolresultat i 
ändamålsenliga, 
trygga skolor 

Alla barn och elever ska uppleva en trygg skolmiljö 
Matsvinnet ska minska 
Öka kunskapen i organisationen om Agenda 2030  
Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som 
köps in till kommunen ska öka inom givna ekonomiska 
ramar 
Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska 
minska 

Agenda 2030 

Minska fossilberoende i fordonsflottan 
 
 
1.3 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 2023-
2025 
Med utgångspunkt i Skollokalsutredningen 2019 samt 
Lokalförsörjningsplanen 2021, ta fram en strategi för att säkerställa 
ändamålsenliga lokaler för förskola och grundskola i flera orter. 
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1.4 Ekonomiska resurser 
Verksamheter tusen kronor, netto Budget 

2023 
Budget 

2022   

Nämndverksamhet 305 302   
Förskola* 38 676 31 792   
Grundskola, förskoleklass, fritids och 
grundsärskola * 

89 977 86 372   

Förvaltningsledning  7 611 13 144   
Fritidsgård 600 0   
Musikskola 1 808 1 790   
Gymnasieskola och gymnasiesärskola 36 000 36 870   
Vuxenutbildning (inkl. SYV och SFI) 4 236 4 194   
     

Summa 179 212 174 464   

*I dessa summor ingår kostnader för såväl kommunala enheter där 
kommunen är huvudman som verksamhet köpt från andra huvudmän. 

 

Budgetförändringar 2023 

Utbildningsnämnden har ändrat uppställningen på detaljbudgeten, så att den 
nu är renodlad i verksamhetsledden. Detta innebär att raderna inte är direkt 
jämförbara med tidigare år. Nämnden har fått ett ramtillskott på 1 000 tkr då 
ansvaret för fritidsgård har flyttats från socialnämnden till 
utbildningsnämnden. Uppdraget utreds för närvarande, förväntad start av 
fritidsgårdsverksamheten är andra halvåret 2023. Därför beräknas kostnaden 
till 600 tkr, resterande 400 tkr fördelas lika på förskole- och 
grundskoleverksamhet. 
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2. Nämnd 
2.1 Ekonomiska förutsättningar 
 
Verksamheter tusen kronor, netto Budget 

2023 
Budget 

2022  

Nämndverksamhet 305 302  
    

Summa 305 302  

Budgetförändringar 2023 

Inga förändringar i budget 2023 mot budget 2022 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 

2023 
Budget 

2022  

Förskola 38 476 31 792  

Summa 38 476 31 792  

Budgetförändringar 2023 

I och med förändrad uppställning av detaljbudgeten under 2022 så är siffror 
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 som ligger till grund för fortsatt 
utbildning. 
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. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad 
undervisning under lärares ledning och lärarna ska sträva efter att i sin 
undervisning balansera och integrera kunskaper i sina olika former 
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. 
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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. Skolan ska bidra 
till elevernas harmoniska utveckling där utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära utgör en grund för verksamheten. 

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. 
 
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. 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 
tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till 
psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 
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4.2 Ekonomiska förutsättningar 
 Budget 

2023 
Budget 

2022  

Grundskola, Förskoleklass, fritids och 
Grundsärskola 

89 777 86 372  

Summa 89 777 86 372  

Budgetförändringar 2023 

I och med förändrad uppställning av detaljbudgeten under 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. Rektorsuppdraget 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. 
 
 
 
5.2 Ekonomiska förutsättningar 
Verksamheter tusen kronor, netto Budget 

2023 
Budget 

2022  

Förvaltningsledning  7 610 13 144  
    

Summa 7 610 13 144  

Budgetförändringar 2023 

I och med förändrad uppställning av detaljbudgeten under 2022 så är siffor 
mellan åren inte jämförbara.  
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6 Fritidsgård 
6.1 Uppdrag 
 

Nämnden har fått ett ramtillskott på 1 000 tkr då ansvaret för fritidsgård har 
flyttats från socialnämnden till utbildningsnämnden. Uppdraget utreds för 
närvarande, förväntad start av fritidsgårdsverksamheten är andra halvåret 
2023. Därför beräknas kostnaden till 600 tkr under budgetåret.  

6.2 Ekonomiska förutsättningar 
 

Verksamheter tusen kronor, netto Budget 
2023 

Budget 
2022  

Fritidsgård 600 0  
    

Summa 600 0  
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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 
2023 

Budget 
2022  

Musikskola 1 808 1 790  
    

Summa 1 808 1 790  

Budgetförändringar 2023 

Inga förändringar i budget 2023 mot budget 2022 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 
2023 

Budget 
2022  

Gymnasieskola och Gymnasiesärskola 36 000 36 870  
    

Summa 36 000 36 870  

Budgetförändringar 2023 
Budgeten har efter indexuppräkning justerats ned med 870 tkr 2023 jämfört 
mot 2022. 
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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 
2023 

Budget 
2022  

Vuxenutbildning (inkl. SYV och SFI) 4 236 4 194  
    

Summa 4 236 4 194  

Budgetförändringar 2023 

Inga förändringar i budgeten utöver indexuppräkning.  
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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 

 
Stärkta 
skolresultat i 
ändamålsenliga, 
trygga skolor 

1. Öka elevernas 
måluppfyllelse 

Förskolan 
Kollegialt lärande. Forum för att 
diskutera och ta tillvara 
varandras erfarenheter och 
kompetenser. 

 
Kontinuerlig dokumentation på 
Unikum. Vi följer upp alla barns 
utveckling för att tidigt kunna 
uppmärksamma behov av stöd. 
 
Anpassningar med anpassat 
material och miljöer. Personella 
resurser vid behov.  
 
Användning av bildstöd och 
tecken som stöd.  
Vi arbetar med lustfyllt lärande.  
 
Delar i mindre grupper över 
dagen för trygghet och studiero.  
 
Samarbete med Bvc. 
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Grundskola F-6 
Läsutmaning F-6 
Kompetensutveckling läsa och 
skriva i alla ämnen. 
Kollegialt lärande 
Samarbete med fritids F-3 
 
Grundskola 7-9 
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 
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  
 
Läsprojekt för att öka 
måluppfyllelsen  
Samarbete mellan årskurser och 
åldersblandat 
 
Användning av bildstöd och 
tecken som stöd 
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Grundskola F-6 
Fokus ligger på kunskaper, 
lektionsupplägg och studiero. Vi 
skapar och bygger lärmiljöer för 
att öka elevers förutsättningar att 
nå godkända betyg 
Vi samarbetar med SYV även i 
4-6. 
 
Grundskola 7-9 
Prao i år 8 och år 9. 
Arbetslivstema, gymnasieveckor, 
skuggning, individuella samtal 
med SYV, studiebesök 
 
 

2. Öka antalet behöriga 
elever till 
gymnasieskolans 
yrkesprogram 
 

 
3. Ökad motivation och 

lust att lära  
Förskolan 
Gemensamt utvecklingsprojekt 
med all personal för att skapa 
samsyn kring hur vi i förskolan 
arbetar med trygghet och 
lustfylld undervisning. 
 
Grundskola F-6 
Differentierad undervisning 
Omvärldsspaningar 
 
Grundskola 7-9 
Gemensamt utvecklingsprojekt 
med all personal för att skapa 
samsyn kring hur vi arbetar kring 
trygghet och studiero. 
Gemensamt fokusområde i hela 
kommunen med inriktning på 
pojkars resultat. Vi använder oss 
av Zimmermans bok ”Vad lärare 
och andra vuxna behöver veta 
för att fler pojkar ska lyckas i 
skolan” som grund i vår 
kompetensutveckling. 
Alla elever har egen CB 
Arbetar med gruppstärkande 
övningar. 
Vi arbetar med 
föräldrasamverkan där vi bokat 
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Aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges särskilda 
uppdrag 
Kommunfullmäktige har genom beslut om Mål- och resursplan 2023–2025 
(KF 2022-06-08, § 64) tilldelat utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag, till 
vilket förvaltningen avser att genomföra följande aktiviteter/åtgärder 

 
Fullmäktiges särskilda uppdrag Aktivitet 
Med utgångspunkt i 
Skollokalsutredningen 2019 samt 
Lokalförsörjningsplanen 2021, ta 

En förstudie genomförs där 
lokalmässiga, ekonomiska och 
verksamhetsperspektiv beaktas. 

föreläsningar där VH och elever 
får höra samma sak. 
 

4. Alla barn och elever ska 
uppleva en trygg 
skolmiljö 

Förskolan 
Arbete med utveckling av våra 
lärmiljöer och vår värdegrund.  
Grundskolan F-6 
Uppdaterade 
Likabehandlingsplaner. 
Tydliga rutiner och arbetssätt för 
att motverka kränkningar. 
Grundskola 7-9 
Fokusområde under läsåret 
kommer att vara att utöka 
samverkan med hemmet för att 
nå en lugnare skolmiljö. 
 

1. Matsvinnet ska minska   
a) Utbildning via Dalslands 

miljö- och energiförbund för 
alla medarbetare 

2. Öka kunskapen i 
organisationen om 
Agenda 2030  

a) Visualisera 
Hållbarhetskompassen i 
kommunens sociala media 

3. Andelen ekologiska och 
närproducerade 
livsmedel som köps in 
tillkommunen ska öka 
inom givna ekonomiska 
ramar  

a)  

4. Energiförbrukningen i 
kommunens fastigheter 
ska minska* 

a)  

Agenda 2030 

5. Minska fossilberoende i 
fordonsflottan 

a)  
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fram en strategi för att säkerställa 
ändamålsenliga lokaler för 
förskola och grundskola i flera 
orter. 
 

Förstudien kommer att generera ett 
antal väl beskrivna alternativ som 
beslutsunderlag då den framtida 
strategin ska beslutas. Arbetet sker 
i samråd mellan Sektor 
samhällsutveckling och sektor 
Utbildning.  
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Tjänsteskrivelse 
2022-10-28 

Diarienr 
2022/144 

1 

Utbildningskontor 
Chef sektor barn- och utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

Äskande om medel 

Beslutsförslag 

Utbildningsnämnden beslutar att äska medel från Kommunfullmäktige 
motsvarande det prognostiserade underskottet som är differensen mellan 
budget och förväntat resultat på - 2 700 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har under de senaste åren dragits med ett kraftigt 
negativt resultat. Under 2021 gjordes anpassningar till den ekonomiska 
ramen och stort fokus har lagts på ekonomistyrning. Budget lades med stöd 
av en förfinad resursfördelningsmodell. Arbetet att anpassa verksamheten 
efter den ekonomiska ramen har varit i fokus under året. Trots detta fanns en 
negativ prognos i delårsrapporten och efter september månads uppföljning 
visar prognosen -2 700.  

Det ekonomiska resultatet väntas bli klart bättre än tidigare år. Arbetet med 
att anpassa verksamheten efter den ekonomiska ramen har varit kännbart. 
Under flera år har effektiviseringar och anpassningar gjorts, ytterligare 
anpassningar kommer att påverka personalstyrkan. 

Konsekvensen av ytterligare effektiviseringar just nu medför att såväl 
verksamhet som kvalitet och arbetsmiljö äventyras. Samtidigt har vi ett 
vitesföreläggande över oss från arbetsmiljöverket avseende hög 
arbetsbelastning i sektorn. Arbete med att undersöka orsakerna och 
analysera dessa samt att vidta åtgärder och följa upp att åtgärderna gett 
effekt samt att arbetsbelastningen i sektorn inte längre är ohälsosam pågår. 
Att i detta läge genomföra ytterligare personalminskningar på enheterna är 
inte i linje med en god arbetsgivarpolicy. Konsekvensen blir att vi inte kan 
hålla lagkrav i skollag och arbetsmiljölag. Därför föreslås ett äskande av 
summan för det prognostiserade underskottet på -2 700 tkr.  

Det är svårt att bedriva verksamheten enligt gällande föreskrifter inom 
tilldelad ekonomisk ram i nuvarande skolstuktur. En förstudie för att se över 
kommunens skolstruktur pågår och förväntas ge olika alternativ att ta 
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2022/144 
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ställning till. Under 2023 kan troligen ingen ekonomisk effekt väntas av 
detta utan endast på längre sikt, beroende på vilka handlingsalternativ som 
blir aktuella och väljs.  
 
 
 
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef sektor barn- och utbildning 

Anna Gunnervik 
Chef sektor barn- och utbildning 
 
 

Beslutsunderlag: 
 
Här skriver ni beslutsunderlagens dokumentnamn och datum  
 
Beslutet skickas till: 
 
Här skriver ni vart beslutet ska skickas 
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Utbildningskontor 
Chef sektor barn- och utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
 

Antagande av sammanträdestider 2023 för Utbildningsnämnden 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar enligt nedan: 
 

Utbildningsnämnden (08:30-
12:30) 

Ekonomisk process 

31 jan  
28 feb Årsredovisning (till KS i 

mars och till KF i april) 
28 mar  
25 apr Kvartalsrapport (till KS i 

maj, till KF i juni för 
information) 

30 maj  
27 jun  
  
29 aug  
26 sep Delårsbokslut (till KS i 

oktober och till KF i 
oktober) 

31 okt  
28 nov  
  

 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2023 för 
Utbildningsnämnden. Hänsyn har tagits till kommunallagen och de 
ekonomiska processer som kommunen arbetar utifrån vilket bland annat 
innebär att nämnderna ska ha behandlat ekonomiska ärenden innan de kan 
lyftas i kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige. Då nämnderna behöver få 
informationen om till exempel ekonomiska rapporter först då 
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redovisningsplikten är till nämnderna så kommer kommunstyrelsen att få till 
sig rapporterna månaden efter nämnderna.  
 
Sammanträdena genomförs som halvdagsmöten om inte annat anges i 
kallelsen. Kallelser till Utbildningsnämnden skickas ut 5 dagar innan 
sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
Anna Gunnervik 
Chef sektor barn- och utbildning 

 
 

Beslutsunderlag: 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till: 
 
Utbildningsnämnden 
Chef sektor utbildning 
 
 
 



Utskriftsdatum: Utskriven av: Josefine Blid2022-11-01

Delgivning

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

Datum: 2022-09-21 - 2022-11-01

Riktning:

Notering: Meddelande

Alla

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening

2022.557 I Informationsbrev till huvudman inför 
inspektion- kvalitetsgranskning av Valboskolan 
7-9. Dnr 2022:8228

Anna Gunnervik

2022-09-23 Skolinspektionen Utbildningskontor

UN 2022/137 Kvalitetsgranskning av Valboskolan 7-9. 
Skolinspektionen:Dnr 2022:8228

2022.582 I Beslut angående ansökan om godkännande 
som huvudman för gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals 
kommun. Expediering av Skolinspektionens 
beslut i dnr 2022:935. 

Anna Gunnervik

2022-10-04 Skolinspektionen Utbildningskontor

      

2022.623 I Protokoll riktad tillsyn av Bruksskolan F-6 i 
Färgelanda kommun

Anna Gunnervik

2022-10-20 Utbildningskontor

UN 2022/100 Tillsyn av skolinspektionen Bruksskolan 
höstterminen 2022

2022.625 I Begäran om åtgärd enligt 6 kap 6a 
Arbetsmiljölagen

Anna Gunnervik

2022-10-20 Förskolor

UN 2022/142 Begäran om arbetsmiljöåtgärder enligt 6 kap § 
6a arbetsmiljölagen, Månvägens förskola

2022.626 I Svar på begäran 66a Maria Olsson

2022-10-21 Förskolor

UN 2022/142 Begäran om arbetsmiljöåtgärder enligt 6 kap § 
6a arbetsmiljölagen, Månvägens förskola

Sidan  1 av 1



Utskriftsdatum: Utskriven av: Josefine Blid2022-11-01

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas ej

2022-11-08

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.558 Förlängning av avtal gällande Distansutbildning- 
Färgelanda kommun och Arena utbildning. Gäller till 
och med 2023-08-31

2022-09-26 Mona Jonsson

UN 2022/99 Avtal sektor utbildning

Mona Jonsson

2022.622 Framställan om tillstånd att fullgöra föreskolgång i 
Uddevalla kommun 

2022-09-29 Anna Gunnervik

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

Anna Gunnervik

2022.630 Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland 

2022-10-31 Mona Jonsson

UN 2022/33 Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Anna Gunnervik

Sidan  1 av 1
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