
 
 
 

  

 
 

 
 
Beslutsinstans: Utbildningsnämnden  
 
Datum och tid:  Tisdag 29 november 2022 Kl. 13:00-17:00 
Plats:        Stigens Herrgård 
 
Frivilligt Studiebesök:  Stigens friskola mellan kl. 10:00-11:00 
  Stigens förskola mellan kl. 11:00-12:00 
 
Frivillig lunch:  Det bjuds på en julig macka vid lunch (ca kl. 

12:00-13:00) på Stigens herrgård, sammanträdet 
börjar kl. 13:00 

 
Besök under dagen:   Ärende 2 – Noreem och chef sektor 

samhällsutveckling deltar kl. 13:00-15:00 
  Ärende 3 – Rektor vuxenutbildningen informerar 

kl. 15:00 
  Ärende 5 – Kvalitets- och utvecklingschef 

informerar 
Upprop 
Val av justerare  
 Föredragningar 
1 Skollokalsutredningen - workshop   
2 Dimensioneringsutredningen 

gymnasiet/vuxenutbildningen 
 
Beslutsärenden 

  

3 Beslut om generell ersättning barn- och 
elevpeng till friskolorna (Ingen handling) 

2022/149  

4 Remiss avseende förslag till mål och 
riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet 
 
Informationsärenden 

2022/148 2 - 
17 

5 Samverkan för bästa skola  18 
6 Incidentrapport skola kvartal 3, 2022 ( 1 

juli- 30 september) 
2022/141 19 - 

20 
7 Ordförande informerar 2022/61  
8 Utbildningschefens information 2022 2022/12  
9 Ekonomisk månadsrapport 2022/2 21 - 

25 
 
 
 
Tobias Bernhardsson  Josefine Blid 
Ordförande Utbildningsnämnden Nämndsekreterare 
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Utbildningskontor 
Chef sektor barn- och utbildning 
Anna Gunnervik 
0528-56 7201 
anna.gunnervik@fargelanda.se 

 

 
 
 
Mottagare 

Svar på remiss - mål och riktlinjer för minoritetspolitiska arbete 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot detta förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella mino-
riteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för 
urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sve-
rigefinnar och tornedalingar. Lagen ska ge skydd mot diskriminering och 
utsatthet, öka minoriteternas delaktighet och inflytande i frågor som berör 
dem samt att stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande 
genom att ge möjligheter att utveckla sitt modersmål och utveckla en egen 
kulturell identitet.  
 
För kommuner, landsting och regioner utanför förvaltningsområdena inne-
bär det bland annat utökad informationsskyldighet och skyldighet att anta 
mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbetet. Färgelanda kommun har 
idag inga riktlinjer och mål på området. 
 
Minoritetslagen innebär att alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. 
Alla förvaltningsmyndigheter ska främja de nationella minoriteternas möj-
ligheter att behålla och utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken 
ska skyddas och främjas. För att minoriteternas rättigheter ska förstärkas i 
Färgelanda kommun har mål- och riktlinjer för kommunens minoritetspoli-
tiska arbete tagits fram. Dessa beskriver: 
– hur information ska tillhandahållas,  
– vilka rättigheter de nationella minoriteterna har, 
– hur kommunen ska skydda och främja de nationella minoriteternas möj-

lighet att behålla sitt språk och sin kultur.  
– att kommunen i den mån det är möjligt ska tillgodose ett önskemål från 

enskild medborgare att kommunicera på ett nationellt minoritetsspråk.  
 

2
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Innan ett beslut fattas som rör de nationella minoriteterna ska respektive 
nämnd om möjligt samråda med representanter från den grupp eller de 
grupper som berörs.  
 
Målet med ändringar i lagen (2009:724) är att skydda och främja de fem 
minoriteternas rättigheter. Genom att införa riktlinjerna för Färgelanda 
kommuns minoritetspolitiska arbete kommer kommunen att sträva efter att 
de som tillhör en av de fem nationella minoriteterna ges möjligheter att 
kunna tillägna sig, bruka och utveckla sitt modersmål och sin kulturella 
identitet. Kunna överföra sitt modersmål och sin kultur till kommande gene-
rationer. De nationella minoritetsspråken, som utgör en del av det svenska 
kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-10-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Anslaget sätts upp: 2022-10-26 
Anslaget tas ned: 2022-11-17 

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift  

 Linda Andersson 
 

Datum och tid: onsdag 19 oktober 2022, kl. 12:30-15:44 
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda 
Ajournering: kl.14:24-14:35 efter Information om medlemskap i nybildad 
förening - Samhällsföreningen Vårt Färgelanda   
 
Beslutande: 
Se nästa sida 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Se nästa sida 

 
Övriga närvarande: 
Se nästa sida 
 
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 
Sammanträdet är öppet för allmänheten 
 
Utses att justera: 
 

Ulla Börjesson (S)              
 

Justeringsplats och tid: 
 

  Digitalt den 26 oktober  Paragrafer 189-
208  

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Ann Blomberg (C)  

Justerare:  
 
 

Ulla Börjesson (S)          

Sekreterare:  
 
 

Linda Andersson 
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2022-10-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 201  Dnr 2022/273 
Antagande av mål och riktlinjer för minoritetspolitiska arbete 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen remitterar förslag till riktlinjer för Färgelanda kommuns 
minoritetspolitiska arbete (daterat 2022-09-29) till socialnämnden och 
utbildningsnämnden för inhämtande av synpunkter. Remissvar ska vara 
kommunstyrelsen till handa senast den 31 december 2022.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella mino-
riteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för 
urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sve-
rigefinnar och tornedalingar. Lagen ska ge skydd mot diskriminering och 
utsatthet, öka minoriteternas delaktighet och inflytande i frågor som berör 
dem samt att stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande 
genom att ge möjligheter att utveckla sitt modersmål och utveckla en egen 
kulturell identitet.  
 
För kommuner, landsting och regioner utanför förvaltningsområdena inne-
bär det bland annat utökad informationsskyldighet och skyldighet att anta 
mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbetet. Färgelanda kommun har 
idag inga riktlinjer och mål på området. 
 
Minoritetslagen innebär att alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. 
Alla förvaltningsmyndigheter ska främja de nationella minoriteternas möj-
ligheter att behålla och utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken 
ska skyddas och främjas. För att minoriteternas rättigheter ska förstärkas i 
Färgelanda kommun har mål- och riktlinjer för kommunens minoritetspoli-
tiska arbete tagits fram. Dessa beskriver: 
– hur information ska tillhandahållas,  
– vilka rättigheter de nationella minoriteterna har, 
– hur kommunen ska skydda och främja de nationella minoriteternas möj-

lighet att behålla sitt språk och sin kultur.  
– att kommunen i den mån det är möjligt ska tillgodose ett önskemål från 

enskild medborgare att kommunicera på ett nationellt minoritetsspråk.  
 
Innan ett beslut fattas som rör de nationella minoriteterna ska respektive 
nämnd om möjligt samråda med representanter från den grupp eller de 
grupper som berörs.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
Målet med ändringar i lagen (2009:724) är att skydda och främja de fem 
minoriteternas rättigheter. Genom att införa riktlinjerna för Färgelanda 
kommuns minoritetspolitiska arbete kommer kommunen att sträva efter att 
de som tillhör en av de fem nationella minoriteterna ges möjligheter att 
kunna tillägna sig, bruka och utveckla sitt modersmål och sin kulturella 
identitet. Kunna överföra sitt modersmål och sin kultur till kommande gene-
rationer. De nationella minoritetsspråken, som utgör en del av det svenska 
kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.  
 
Hur lagen efterföljs av kommunerna följs upp på nationell nivå. Lagen ska 
implementeras i nämndernas ordinarie verksamhetsuppföljning 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-10-10 § 96  
Tjänsteskrivelse kommunchef Antagande av riktlinjer för Färgelanda 
kommuns minoritetspolitiska arbete, 2022-09-29 
Förslag till riktlinjer för Färgelanda kommuns minoritetspolitiska arbete 
(daterat 2022-09-29) 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk  
Proposition 2017/18:199 En förstärkt minoritetspolitik 
www.minoritet.se 
 
Beslutet skickas till 
 
Alla nämnder 
Alla kommunala bolag 
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Engagerad och företagsam med ett 
gott bemötande!
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Förslag till riktlinjer för kommunens 
minoritetspolitiska arbete

KS 2022-09-21
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Vad gäller?

• Enligt 3 § lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk ska kommuner informera de nationella minoriteterna 
om deras rättigheter och det allmännas ansvar. 

• Enligt 4 § samma lag ska det allmänna främja de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige,

• Enligt 5 b § samma lag ska kommuner anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete.

• Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget ansvariga för 
uppföljningen.

9



Bakgrund

• Nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar (2 § 1 st.)

• Nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani 
chib och samiska (2 § 2 st.)

• Förvaltningsområden: I lag utpekade kommuner där de 
sverigefinnar, samer och tornedalingar som bor där har rätt att få 
förskola, äldreomsorg och information på finska, samiska och 
meänkieli.

• Färgelanda kommun är inte ett förvaltningsområde
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Förslag till riktlinjer
Information

Hemsidan - uppdaterad information om de nationella 
minoriteternas rättigheter samt anvisningar om hur mer information i 
ämnet kan inhämtas.
Förvaltningen – Ansvarig funktion utses som kan svara på frågor 
och dylikt. 
Utbildningsnämnden - informerar kommunens elever och deras 
vårdnadshavare om rätten till modersmålsundervisning på de 
nationella minoritetsspråken.
Socialnämnden - informerar, om förvaltningen har tillgång till 
personal i äldreomsorgen som pratar något av minoritetsspråken, 
om möjligheten att få omsorgen tillgodosedd av personal med 
sådan språkkunskap.
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Förslag till riktlinjer forts.
Främjande

Allmänt - skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt 
att i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla 
och utveckla sin kultur. 
Alla nämnder – beakta och uppmuntra förslag som syftar till att 
bidra till lagens ändamål. 
Utbildningsnämnden - möjliggöra för arrangemang och aktiviteter 
som sprider kunskap i kommunen om de nationella minoriteternas 
språk och kultur.
Socialnämnden - informerar, om förvaltningen har tillgång till 
personal i äldreomsorgen som pratar något av minoritetsspråken, 
om möjligheten att få omsorgen tillgodosedd av personal med 
sådan språkkunskap.
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Förslag till riktlinjer forts.
Tågordning
• Möjligheter att komma med synpunkter t.o.m. 29 september
• Förslag till riktlinjer på KS 19 oktober
• Skickas på remiss till kommunens nämnder
• Beslut i KF våren 2023

13



 

FÄRGELANDA KOMMUN 
 
 
 
 

 
 

Riktlinjer för 
Färgelanda 
kommuns 

minoritetspolitiska 
arbete 

Kommunstyrelsen 
 

Katrin Siverby 
2022-09-29 

Dnr:  2022/273 
Version: Skriv version 
Beslutad  2022-xx-xx 

Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas 
webbplats www.fargelanda.se  

 
 
 
 
 
 
Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort 
sammanfattning av innehållet i dokumentet 
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 2 

 
 
 

 

 

 

Enligt 5 b § lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
ska kommuner och regioner anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 
 
Inledning 
1 § Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar. Sverige har också fem 
minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli.  

  Personer som tillhör en nationell minoritet har rätt att bli 
informerade om sina rättigheter oavsett vilket nationellt 
minoritetsspråk de talar och var i Sverige de bor.  
Enligt svensk lag ska:  

− minoritetsspråken skyddas och främjas,  
− de nationella minoriteterna kunna behålla och utveckla sin 

kultur,  
− kommuner och landsting informera om minoriteternas 

rättigheter och ge dem inflytande i frågor som berör dem,  
− kommuner och landsting anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete,  
− kommuner, om de har tillgång till personal som pratar något av 

minoritetsspråken i äldreomsorgen, erbjuda den som begär det, 
möjlighet att få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan 
språkkunskap. Personalen ska också i samband med sådan 
omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella 
identitet.  

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget 
ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges 
minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.  
 

Information 
2 § Kommunen ska på sin webbplats tillhandahålla uppdaterad 

information om de nationella minoriteternas rättigheter samt 
anvisningar om hur mer information i ämnet kan inhämtas. 

  Kommunens växel ska känna till de nationella minoriteternas 
rättigheter och även kunna svara på enklare frågor i ämnet. Växeln 
ska lotsa vidare till sakkunnig person för att få svar på frågor som 
kräver djupare kunskaper.  

  Utbildningsnämnden ansvarar för att kommunen, på ett tydligt sätt, 
informerar kommunens elever och deras vårdnadshavare om rätten 
till modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken.  

16



  
2022-09-27 

 3 

 
 
 

 

 

  Socialnämnden ska, om de har tillgång till personal som pratar 
något av minoritetsspråken i äldreomsorgen, informera om 
möjligheten att få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan 
språkkunskap. 

 

Främjande 
3 § Samtliga delar i kommunens organisation ska arbeta för att skydda 

och främja de nationella minoritetsspråken samt att i övrigt främja 
de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur.  

  Varje nämnd ska i sin verksamhet beakta och uppmuntra förslag 
som syftar till att bidra till dessa ändamål.  

  Den nämnd som ansvarar för kulturfrågor ska vid planering av sin 
verksamhet möjliggöra för arrangemang och aktiviteter som sprider 
kunskap i kommunen om de nationella minoriteternas språk och 
kultur.    

 

Kontakter 
4 § Kommunen ska i mån av tillgänglig kompetens tillgodose ett 

önskemål från en enskild att kommunicera på ett nationellt 
minoritetsspråk.  

  Kunskaper i ett sådant språk ska därför ses som meriterande när 
kommunen rekryterar personal. Det ankommer på respektive sektor 
och avdelning att känna till vilken eller vilka medarbetare som 
behärskar något av de nationella minoritetsspråken.  

 

Samråd  
5 § Innan ett beslut fattas som rör de nationella minoriteterna ska 

respektive nämnd om möjligt samråda med representanter från den 
grupp eller de grupper som berörs. 

 

Samordning och uppföljning 
6 § Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med de nationella 

minoriteternas rättigheter i kommunen och årligen följa upp 
nämndernas arbete i detta avseende.  

 
 
_____________________ 
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Samverkan för bästa skola 

 

➢ Skolverket kommer i samverkan med huvudman i Färgelanda kommun identifiera 
insatser som kan stärka vår förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen 
så att kunskapsresultaten i de utvalda skolorna höjs och likvärdigheten inom och 
mellan skolorna ökar.  

 

➢ I dialog med huvudman genomförs insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och 
öka likvärdigheten inom och mellan skolor. 
 

 

➢ Genomföra insatser i syfte att öka fritidshemmens måluppfyllelse och öka 
likvärdigheten inom och mellan verksamheter. 

 

➢ De utvalda skolorna är: Ödeborgs skola F-6 och Högsäters skola F-6. 
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Barn och Utbildning 
Handläggare 
Emily Johansson 
0528-567203 
emily.johansson@fargelanda.se 

 
 
 
Utbildningsnämnden 

Rapportering av antalet kränkningsanmälningar per enhet  
under Q2 2022 
 
Beslutsförslag 
 
Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla 
Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal 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  Emily Johansson  
Utbildningschef  Handläggare  

Skadeanmälan 
till 
skolsköterska 

Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande under 
bearbetning 

0 0 0 0 
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Engagerad och företagsam med ett 
gott bemötande!
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Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde. Belopp i tkr
Prognos 
lämnad 
202209

Ack utfall 
202210

Ack 
budget 
202210

Avvikelse 
budget-
utfall

Budget 
helår

Nämndsverksamhet 0 255 252 -3 302
Musikskola 500 1 006 1 491 485 1 790
Förskola -5 700 30 904 26 493 -4 411 31 792
Grundskola inkl grundsärskola, 
förskoleklass och fritids -7 000 78 785 71 976 -6 809 86 372
Gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 3 800 26 734 30 725 3 991 36 870

Vuxenutbildning
0 3 484 3 495 12 4 194

Förvaltningsledning 5 700 4 750 10 953 6 203 13 144
Totalt -2 700 145 918 145 385 -532 174 464
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Extern verksamhet
 

23



Enheter
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