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UN § 9 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med tillägg av: 
 
- Kartläggning antal elever i behov av särskilt stöd. 
 
och att följande punkt utgår: 
 
- Information, meddelande och kurser 2020 
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UN § 10 Dnr 2020/000003  

Bokslut 2019 - årsredovisning, revisionsberättelse, behandling av 
resultat 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens uppdrag och ansvarsområde är förskola, grundskola, inklusive förskoleklass 
och fritidshem, särskola, gymnasieutbildning, vuxenutbildning, kulturskola samt kultur- och 
fritidsverksamhet. Varje år sker ett bokslut för verksamhetsåret. Bokslutet avser nämndens 
ekonomiska resultat samt styrande verksamhetsmål med korta kommentar om måluppfyllelse per 
januari till december 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnade ifrån sig ett överskott till kommunen på 2,7 mnkr och trots ökade 
kostnader (2.7 mnkr) för gymnasieskolan 2019 hade utbildningsförvaltningen en positiv 
avvikelse i förhållande till budgeten. 
 
Den enskilt viktigaste faktorn till resultatet, var den minskade arbetsorganisation som 
innebar att personalkostnaderna minskade med 4,9% jämfört med 2018. Förvaltningen 
hade också minskade kostnaderna för hyror genom avvecklingen av Väjerns förskola samt 
lämnade delar av lokalerna i Bovallstrands förskola. Detta tillsammans med ökade bidrag 
från bland annat Skolverket, Migrationsverket och större intäkter för interkommunala 
ersättningar (kommuner som köper plats i förskola och skola), hade 
utbildningsförvaltningen ett positivt resultat 2019. 
 
En stor negativa avvikelsen från budget låg hos gymnasiets interkommunala ersättningar 
(IKE). Grundbeloppet (kr/elev och terminsavgift) för gymnasieelever ökade kraftigt och 
medförde ett underskott för gymnasiet. Resultatet påverkades också negativt av förskolans 
ökade kostnader för sjuklön och vikarier under 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande bokslut 2019 - Förvaltningschef 2020-01-20 
Bokslutsrapport 2019 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner bokslutet 2019 och riktar ett stort tack till personalen inom 
verksamheterna för ett bra kvalitets- och ekonomiarbete.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UN § 11 Dnr 2019/000137  

Samverkansavtal Gymnasieskola Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ordföranden och förvaltningschefen informerar om den pågående dialogen kring samverkan 
gymnasieskolor i Fyrbodal samt samverkansavtalet med Uddevalla kommun.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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UN § 12 Dnr 2020/000033  

Kartläggning av antal elever i behov av särskilt stöd 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) efterfrågar en kartläggning av hur många elever som är i behov av särskilt stöd.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att kartlägga antal elever i behov av särskilt 
stöd.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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