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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 101 
Framtida strukturer i förskolan 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rektor Maria Olsson informerar bland annat om: 

• Antal barn i förskolan
• Antal grupper och gruppindelningar
• Antal förskolelärare och pedagoger
• Trender, möjligheter och utmaningar på kort och lång sikt
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 102  Dnr 2022/2 
Ekonomisk månadsrapport för september 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Sektorekonom Lars Bäcker informerar om september månads prognos, 
budget och utfall. 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 103  
Information avseende gymnasieval 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ellinor Ljung, studie och yrkesvägledare informerar bland annat om: 

• Nuläge gymnasiebehörighet, gymnasieval och utbud.
• Hur ser det ut i regionen, gymnasiebehörighet och utbildningsnivå
• Hur ser det ut i Färgelanda, gymnasieval, fördelning pojkar/flickor
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 104  Dnr 2022/143 
Verksamhetsplan och detaljbudget 2023 Utbildningsnämnden 

 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan och 
detaljbudget 2023.  
 
Avstår från att delta: 
Hans Johansson, SD deltar inte i beslutet med följande motivering: 
”Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet gällande budget för 2023. Vi 
återkommer efter det att budgetbeslutet i december har beslutats.” 
 
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.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 2023 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 105  Dnr 2022/144 
Äskande om medel 

 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att äska medel från Kommunfullmäktige 
motsvarande det prognostiserade underskottet som är differensen mellan 
budget och förväntat resultat på - 2 700 tkr. 
 
Yrkande 
Tommy Larsson (S) yrkar bifall till förslaget. 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer propositions på Tommy Larsson (S) och eget 
bifallsyrkande till förvaltningens förslag och finner att Utbildningsnämnden 
beslutat detsamma.  
 
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.  
 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-11-08 

  

 
 
 

Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

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 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 106  Dnr 2022/138 
Sammanträdestider 2023 

 
Utbildningsnämndens beslut 
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 
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. 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Chef sektor utbildning 
Kansliet 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 107  Dnr 2022/61 
Ordförande informerar 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Tobias Bernhardsson (C) informerar bland annat om följande: 

• Presidiet för Utbildningsnämnden har träffat revisorerna i slutet av 
september. 

• Ordförande och sektorchef har deltagit i ett ordförande- och 
utbildningschefsnätverk 

• Kommundialog hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-11-14  
• Nästa nämndssammanträde planeras till Stigens herrgård, då 

studiebesök kommer att göras vid Stigens friskola 
• Signering av naturbruksavtalet är gjort och gäller från och med 1/1 - 

23 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 108  Dnr 2022/12 
Utbildningschefens information 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Barn- och utbildningschef Anna Gunnervik informerar bland annat om: 
 

• Arbetsmiljöverket 
• Åtgärdsinsatser 
• Rektorssituationen  
• Skolinspektionen – kvalitetsgranskning 
• Samverkan bästa skola, erbjudande ifrån Skolverket 
• Budgetberedningens arbete 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 109  Dnr 2022/11 
Meddelande till utbildningsnämnden 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 
Redovisade meddelande godkänns och läggs till handlingarna. 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 110  Dnr 2022/13 
Delegationsanmälan utbildningsnämnden 2022 

 
Utbildningsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
  

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 111  
Studiebesök Järbo skola 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens sammanträde avslutas med frivilligt studiebesök på 
Järbo skola.  
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