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Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Ingela Flodin
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Beslutande
Carin Thorén-Hansson (S), ordförande
Camilla Olofsson (M), vice ordförande
Dennis Lindberg Briddgård (S) §§ 1-5
Martina Freiholtz (S) ersättare för Dennis Lindberg Briddgård (S) §§ 6-10
Lars Ivarsbo (C) ersättare för Fredrik Hermansson (C)
Stephan Gyllenhammar (MP) ersättare för Kenny Stolpe (MP)
Ann-Christine Johansson (SD)
Karl Jändel (V)
Lisbeth Granberg (L) ersättare för Ulf Wetterlund (L)
Sarah Liljeros (S) ersättare för Carl-Christian Trönnberg (S)
Övriga närvarande
Ersättare
Carl-Axel Carlstein, (M)
Martina Freiholtz (S) §§ 1-5

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Leif Gardtman, förvaltningschef
Anders Nordgren, verksamhetschef
Marit Foss Fredriksson, verksamhetschef§§ 1-5, 7-8
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Innehåll
Upprop
Val av justerare och tid för justering
§1

Godkännande av dagordningen

§2

Justering av barn- och elevpeng 2018

2018/10

§3

Revidering av utbildningsnämndens

2018/12

delegeringsordning
§4

Ändring av utbildningsnämndens

2018/24

delegeringsordning gällande arvoden
§5

Ansökan ur Sociala investeringsfonden

2018/21

till förebyggande arbete med barn och
föräldrar samt uppbyggnad av en särskild
undervisningsgrupp med extra socialt
stöd
§6

Verksamhetsplan utbildningsnämnden
2018

§7

Dialog om framtiden för
kontaktpolitikernas arbete

§8

Rapport från kontaktpolitiker

§9

Information

§ 10

Anmälan av inkomna skrivelser

§ 11

Redovisning av delegeringsbeslut
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2018/11
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§1
Godkännande av dagordning
Utgående ärende
 Rapport från kontaktpolitiker
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§2
Justering av barn- och elevpeng 2018
Dnr UN 2018/10
Sammanfattning
I Utbildningsnämndens beslut från 2017-12-14 saknas beslut om momskompensation
och därför ska det göras en justering av barn- och elevpeng för 2018.
Förslagna nivåer för barn- och elevpeng 2018
Beloppen är inklusive 6% momskompensation (vilket betalas till friskolor).
Beslutsunderlag
Barnomsorg

2018 kr/per barn och år

Förskola 1 – 2 år
Förskola 3 – 5 år
Pedagogisk omsorg 1 – 2 år
Pedagogisk omsorg 3 – 5 år

140 401
121 256
102 032
72 272

Skolbarnomsorg
Fritidshem åk F – 3
Fritidshem åk 4 – 6

34 400
17 500

Skola
Förskoleklass
Grundskola 1 – 6
Grundskola 7 – 9
Särskola nivå 1
Särskola nivå 2
Särskola nivå 3

45 000
72 000
97 000
444 715
270 457
175 788

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar om justering av barn- och elevpeng 2018 i enlighet med
förvaltningens förslag.
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Beslutet expedieras till
Ekonomichef
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§3
Revidering av utbildningsnämndens delegeringsordning
Dnr UN 2018/12
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot eller en ersättare
eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av
ärenden.
Eftersom titlar och befattningar har ändrats behöver utbildningsnämndens
delegeringsordning uppdateras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
Delegeringsordning för utbildningsnämnden
Tilläggsyrkande
Lars Ivarsbo (C):Förvaltningen får i uppdrag att till nästa möte redovisa en definition
över Brådskande ärenden.
Beslutsgång
Ordförande finner att utbildningsnämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag.
Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegeringsordningen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa möte redovisa en definition över
Brådskande ärenden.

Beslutet expedieras till
Nämndsamordnare Ingela Flodin
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§4
Ändring av utbildningsnämndens delegeringsordning gällande
arvoden
Dnr UN 2018/24
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2018-01-24 beslut om nya bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun. Bestämmelserna innebär bl a att
ordföranden i respektive nämnd ska godkänna ledamots/ersättares deltagande i
konferenser, studiebesök eller annan förrättning, för att ersättning ska utgå.
Utbildningsnämnden behöver därför göra följande tillägg i delegeringsordningen:
Godkännande av ledamots/ersättares deltagande i konferens, studiebesök eller annan
förrättning.
Delegat: Nämndens ordförande
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22
Beslut
Utbildningsnämnden gör ovanstående tillägg i delegeringsordningen.
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§5
Ansökan ur Sociala investeringsfonden till förebyggande
arbete med barn och föräldrar samt uppbyggnad av en särskild
undervisningsgrupp med extra socialt stöd
Dnr UN 2018/21
Sammanfattning
För att arbeta mot minskad ohälsa och ökade resultat i skola behöver vi arbeta både på
kort och lång sikt. Denna ansökan avser två heltidstjänster under 1 år, en kurator och en
samordnare/familjebehandlare samt diverse kringkostnader.
Syftet med kuratorstjänsten är att stärka upp stödet för en grupp högstadieelever som
har stora behov för att de ska uppnå skolans mål. Syftet med samordnaren/ familjebehandlaren är att starta upp och arbeta förebyggande för att motverka att barn och
ungdomar drabbas av ohälsa och/eller misslyckas i skolan. Samordnaren ska även
arbeta för att hitta bra samarbetsvägar mellan skola, socialtjänst och andra aktörer som
kan vara med och förebygga ohälsan i kommunen.
Ansökan är gemensam för bildningsförvaltningen och socialförvaltningen och kommer
att tas upp i bildningsnämnden och individnämnden
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
Beslut
Ansökan görs om medel ur sociala investeringsfonden med sammanlagt 1 426 472 kr
enligt ovan.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§6
Verksamhetsplan utbildningsnämnden 2018
Dnr UN 2018/11
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ska fatta beslut om verksamhetsplan 2018. I föreslagen
verksamhetsplan är målen och formuleringarna under rubriken Särskilt prioriterat arbete
framtagna i dialog inom Utbildningsnämnden. Dialog har förts vid seminarier där
nämndens ledamöter och ersättare träffats tillsammans med t.f. bildningschef.
Intentionerna i den föreslagna verksamhetsplanen är att över tid arbeta vidare med de
processer som nämnden beslutade i verksamhetsplan 2017.
I 2018 års verksamhetsplan finns fokus på bl.a. jämställdhet och digitalisering.
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens prioriterade mål att Stödja alla elever så
att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
Utkast till verksamhetsplan 2018.
Tilläggsyrkanden
Karl Jändel (V): Under 4 - Särskilt prioriterat arbete ändras I kommunens skolor ska
uppföljning på individnivå ske systematiskt och mer frekvent än vad som regleras i
skolförfattningarna. till I kommunens skolor ska uppföljning av barns och elevers
utveckling på individnivå ske systematiskt och mer frekvent än vad som regleras i
skolförfattningarna.
Arbetet med att utreda behov och besluta om stödinsatser ska ske utifrån Skolverkets
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
ändras till Arbetet med att utreda barns och elevers behov och besluta om stödinsatser
ska ske utifrån Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt
stöd och åtgärdsprogram.
Carin Thorén-Hansson (S): Under 5 Prioriterade mål läggs punkt i till:
Utbildningsnämnden ska bjuda in till samverkan med IFO, vårdcentral samt Närhälsan,
kring åtgärder för att stötta elever att uppnå godkända resultat och att fullfölja sina
studier.
Sarah Liljeros (S): I ovanstående mening läggs också till med ungdomsmottagning.
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Camilla Olofsson (M): I text under 7 Ekonomi läggs till: Den samlade bedömningen
från ekonomiavdelningen och bildningsförvaltning är att ramtilldelningen inte fullt ut
kommer täcka alla kostnader för att bedriva befintlig verksamhet. Utifrån detta ser
nämnden ett behov av att äska utökning av budgetramen för 2018.
Camilla Olofsson (M): Utbildningsnämnden beslutar, att hos fullmäktige, begära
utökning av 2018 års budgetram. Nämnden ger presidiet i uppdrag att specificera
beloppet i samråd med förvaltningschef och ekonomiavdelning.
Lars Ivarsbo (C): Bifall till Camillas Olofssons (M) förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar utbildningsnämnden och finner att utbildningsnämnden bifaller Karl
Jändels (V) förslag.
Ordförande frågar utbildningsnämnden och finner att utbildningsnämnden bifaller Carin
Thorén-Hanssons (S) förslag.
Ordförande frågar utbildningsnämnden och finner att utbildningsnämnden bifaller Sarah
Liljeros (S) förslag.
Ordförande frågar utbildningsnämnden och finner att utbildningsnämnden bifaller
Camilla Olofssons (M) förslag.
Beslut
1. Verksamhetsplan 2018 för utbildningsnämnden antas med följande ändringar:






Under 4 - Särskilt prioriterat arbete ändras I kommunens skolor ska uppföljning
på individnivå ske systematiskt och mer frekvent än vad som regleras i
skolförfattningarna. till I kommunens skolor ska uppföljning av barns och
elevers utveckling på individnivå ske systematiskt och mer frekvent än vad som
regleras i skolförfattningarna.
Arbetet med att utreda behov och besluta om stödinsatser ska ske utifrån
Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram. ändras till Arbetet med att utreda barns och elevers behov och
besluta om stödinsatser ska ske utifrån Skolverkets Allmänna råd för arbete med
extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Under 5 Prioriterade mål läggs punkt i till: Utbildningsnämnden ska bjuda in till
samverkan med IFO, vårdcentral samt Närhälsan med ungdomsmottagning,
kring åtgärder för att stötta elever att uppnå godkända resultat och att fullfölja
sina studier.
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I text under 7 Ekonomi läggs till: Den samlade bedömningen från
ekonomiavdelningen och bildningsförvaltning är att ramtilldelningen inte fullt ut
kommer täcka alla kostnader för att bedriva befintlig verksamhet. Utifrån detta
ser nämnden ett behov av att äska utökning av budgetramen för 2018.

2. Utbildningsnämnden beslutar, att hos fullmäktige, begära utökning av 2018 års
budgetram. Nämnden ger presidiet i uppdrag att specificera beloppet i samråd
med förvaltningschef och ekonomiavdelning.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§7
Dialog om framtiden för kontaktpolitikernas arbete
Sammanfattning
Utbildningsnämnden diskuterar framtida rutiner för kontaktpolitiker. Det gamla
systemet med kontaktpolitiker för specifika förskolor/skolor tas bort. De politiker som
har möjlighet kommer istället att kunna boka upp sig och besöka olika skolor. Grunden
är ett besök per år och skola men vid behov kan det bli fler besök.
Tilläggsyrkanden
Carin Thorén-Hansson (S):
Utbildningsnämnden beslutar att anta detta nya arbetssätt och nya riktlinjer kommer att
utarbetas.
Förvaltningen får i uppdrag att kontakta alla förskolechefer/rektorer och be dem
återkomma med ett datum per år för kontaktpolitikerbesök på varje verksamhet. Under
besöket ska det ingå att träffa representanter från skolledning, pedagoger och elever
samt rundvandring i lokalerna. Fokus ska ligga på att få information om hur
förskolan/skolan arbetar systematiskt utifrån målen i verksamhetsplanen. Förvaltningen
sammanställer alla besöksdatum och utbildningsnämndens ledamöter/ersättare
meddelar vilka besök de kan närvara på. Återrapport sker på nästkommande
nämndmöte.
Beslutsgång
Ordförande frågar utbildningsnämnden och finner att utbildningsnämnden bifaller Carin
Thorén-Hanssons (S) förslag.
Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att anta detta nya arbetssätt och nya riktlinjer
kommer att utarbetas.
2. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta alla förskolechefer/rektorer och be dem
återkomma med ett datum per år för kontaktpolitikerbesök på varje verksamhet.
Under besöket ska det ingå att träffa representanter från skolledning,
pedagoger och elever samt rundvandring i lokalerna. Fokus ska ligga på att få
information om hur förskolan/skolan arbetar systematiskt utifrån målen i
verksamhetsplanen. Förvaltningen sammanställer alla besöksdatum och
utbildningsnämndens ledamöter/ersättare meddelar vilka besök de kan närvara
på. Återrapport sker på nästkommande nämndmöte.
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§8
Information
Sammanfattning
 Förvaltningschef Leif Gardtman informerar om förskoleplatser Ekaråsen.
 Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om stadieindelad timplan.
 Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om skyldighet att erbjuda
lovskola.
 Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om obligatorisk förskoleklass.
 Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om obligatorisk PRAO.
 Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om riktlinjer Politiska partier i
skolan.
 Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om skärpning anpassad
studiegång.
 Förvaltningschef Leif Gardtman informerar om utbildningsnämndens
organisation.
 Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om LGR 11 och digitaliseringen.
 Verksamhetschef Anders Nordgren och förvaltningschef Leif Gardtman
informerar om ärende från Skolinspektionen gällande granskning. Svar kommer
att lämnas till skolinspektionen i en snar framtid.
 Ordförande Carin Thorén-Hansson informerar om föräldragrupp som vill att
kommunen ska bygga ny F-9 skola i Lödöse.
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§9
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1

2017/UN356

KF § 157 – Taxor och avgifter – utbildningsnämnden fr o m 2018-01-01
2

2017/UN153

Skrivelse från skolverket – Utvärdering av Skolverkets stöd till samordnare inom
generella insatser

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 10
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut (se
bilaga till § 11).
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2018-01-15

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Ingela Flodin

Sammanträdesdatum: 2018-02-01
Sekretess:

Visas

Id

Beskrivning

Beslutsfattare

Datum

Avsändare/Mottagare

Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

1403

Delegeringsbeslut Gällande Läsårstider läsåret 2018 Leif Gardtman
-2019

2018-01-11
UN 2018/19

Leif Gardtman §2/2018
Läsårstider läsåret 2018-2019

Leif Gardtman
Övriga delegeringsbeslut

2018.20

Biträdande rektor Fuxernaskolan 7-9 A739811

Leif Gardtman

2018-01-04

Bildningsförvaltningen

Leif Gardtman §1/2018

UN 2018/9

Biträdande rektor Fuxernaskolan 7-9 A739811

Leif Gardtman
Tjänstetillsättning

2018.37

Verksamhetschef skola i Lilla Edet

Leif Gardtman

2018-01-10

Bildningsförvaltningen

Leif Gardtman §3/2018

UN 2018/20

Verksamhetschef skola i Lilla Edets kommun
A741887

Leif Gardtman
Tjänstetillsättning

Sidan 1 av 1

Diarieår

Diarienummer
Rubrik

Datum

Delegationsbeslut Tilläggsbelopp Fridaskolan Trollhättan åk 8
2017
2017

UN471
UN480

2017

UN486

2017

UN489

2017

UN491

Tjänstetillsättning legitimerad förskollärare

2017-12-04
2017-12-04

Delegationsbeslut skolskjuts av särskilda skäl Fuxernaskolan åk 9 2017-12-20
Delegationsbeslut Skolskjuts av särskilda skäl Kronanskola
Trollhättan åk 8
2017-12-20
Delegationsbeslut Tilläggsbelopp Fredkullaskolan, Kungälv
2017-12-20

