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Beslutande
Carin Thorén-Hansson (S)
Camilla Olofsson (M)
Ann-Katrin Johansson (S) ersättare för Dennis Lindberg Briddgård (S)
Lars Ivarsbo (C) ersättare för Fredrik Hermansson (C)
Kenny Stolpe (MP)
Ann-Christine Johansson (SD)
Karl Jändel (V)
Ulf Wetterlund (L)
Martina Freiholtz (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Lisbeth Granberg (L)
Carl-Axel Carlstein (M)
Stephan Gyllenhammar (MP)

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Leif Gardtman, förvaltningschef
Anders Nordgren, verksamhetschef skola
Marit Foss Fredriksson, verksamhetschef förskola
Sofia Enström, folkhälsoutvecklare § 50
Karin Holmström, mark- och exploateringschef § 51
Henrik Noord, bygglovschef § 51
Petter Troedsson, utredare § 51
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Upprop
Val av justerare och tid för justering
Godkännande av dagordningen
Presentation av folkhälsoutvecklare Sofia Enström
Behov av fler förskoleplatser i Lilla Edets kommun
Kunskapsresultat vårterminen 2018
Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter regelbunden
kvalitetsgranskning vid Tingbergsskolan
Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter regelbunden
kvalitetsgranskning vid Ryrsjöskolan
Taxor och avgifter 2019
Beslut om skolchef enligt Skollagen
Rapport från kontaktpolitiker
Information
Anmälan av inkomna skrivelser
Redovisning av delegeringsbeslut
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§ 49
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 50
Presentation av folkhälsoutvecklare Sofia Enström
Sammanfattning
Folkhälsoutvecklare Sofia Enström presenterar sig. Sofia kommer närmast från Öckerö
kommun där hon arbetat som folkhälsoplanerare. Prioriterade områden just nu är
jämställdhetsstrategin och integrationsstrategin.
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.

5

Utbildningsnämnden protokoll 2018-08-23
§ 51
Behov av fler förskoleplatser i Lilla Edets kommun
Dnr UN 2018/210
Sammanfattning
Lilla Edet är en tillväxtkommun och antalet barn förväntas öka under kommande år. En
extra stor efterfråga av förskoleplatser är det i orten Lilla Edet och på Ström. Den
senaste befolkningsprognosen visar att barnantalet kommer öka med drygt 60 barn i
åldrarna 1 – 5 år fram till 2021 i området väster (Hjärtum, Västerlanda och Ström) och
område centrum i Lilla Edet. Förvaltningen har inventerat befintliga förskolor i
kommunen. I nuläget finns utrymme för ca 700 barn fördelat på 10 kommunala
förskolor. Utav befintliga platser är stort sett alla förskolor fulla.
Ärendet togs upp i utbildningsnämnden den 8 mars 2018 och förvaltningen fick då i
uppdrag att undersöka möjligheter att utöka antalet förskoleplatser i område centrum,
bland annat genom att se över hur Ekaråsen skulle kunna utökas med avdelningar när
familjecentralen har flyttat ut, vilket förvaltningen har gjort. I dagsläget saknas bygglov
för förskoleverksamhet i lokalerna på Ekarsåvägen (Maden 17).
För att täcka behovet av barnomsorg inom förskolan behövs 6 nya förskoleavdelningar
fram tills 2021. 4 avdelningar för att täcka volymökningen samt 2 avdelningar för att
ersätta verksamheten på Ekaråsvägen,
På Stallgärdet på Ström finns det bygglov för att bygga en förskola samt
exploateringsyta för att bygga till avdelningar vid Solgatans förskola (Ström 1:152).
För ett fortsätt användande av lokalerna på Ekaråsvägen krävs nytt bygglov.
En förutsättning för ett permanent bygglov är en förändring i detaljplanen. Ett tillfälligt
bygglov kan eventuellt beviljas under förutsättning att en beskrivning av hur behovet
anses vara av tillfällig karaktär samt en avvecklingsplan som visar hur byggnaden ska
återgå till bostäder igen. Ett bygglov ska sökas av fastighetsägaren som i det här fallet är
AB EdetHus.
Förvaltningen arbetar vidare på ett förslag till permanent lösning av ytterligare
förskoleplatser i orten Lilla Edet och på Ström.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-10
Bilaga 1: Bygglov Maden 17
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Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen
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§ 52
Kunskapsresultat vårterminen 2018
Dnr UN 2018/89
Sammanfattning
Som huvudman för skolverksamheten har Lilla Edets kommuns ansvar för att följa upp
utbildningen och skapa förutsättningar för att utbildningen kan bedrivas utifrån
skolförfattningarna. Uppföljningen ska ske systematiskt.
Kommunfullmäktige har beslutat att ett av kommunens prioriterade mål år 2018 är att
Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå.
Bildningsförvaltningen har sammanställt betygsresultaten från vårterminen 2018 för
Lilla Edets kommunala skolor. Analys av resultaten ska presenteras i samband med
Uppföljningsrapport 4, vid Utbildningsnämndens sammanträde 27 september 2018.
Andelen elever som är behöriga till något nationellt program i gymnasieskolan 2018 är
81,6 %. 2017 var andelen elever med behörighet till nationellt program 69,6 %.
Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna efter årskurs 9 i Lilla Edets kommuns
skolor är 194,8 p. 2018 års meritvärde kan jämföras med 2017 års meritvärde som var
179,2 p.
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen efter årskurs 9 är 67 %. 2017
var andelen elever som uppnått kunskapskraven efter årskurs 9 i alla ämnen 57,8 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-29
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Ärendet är ett informationsärende. Inga ekonomiska konsekvenser är kopplade till
informationen.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 53
Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter regelbunden
kvalitetsgranskning vid Tingbergsskolan
Dnr UN 2018/96
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av Tingbergsskolan hösten 2017.
Granskningen var en del i en testomgång som Skolinspektionen genomfört på totalt 40
skolor i Sverige. Det som testas är en ny form av granskning som kan komma att
användas som komplement till de regelbundna tillsynerna som de gör.
Skolinspektionen granskade fyra områden: Undervisning, Rektorns ledarskap, Trygghet
och studiero samt Bedömning och betygsättning. Skolinspektionen bedömer att de fyra
områdena sammantaget håller god kvalitet, vid Tingbergsskolan. Det är den högsta
nivån av tre möjliga i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning.
Skolinspektionen identifierade tre utvecklingsområden för Tingbergsskolan. Lilla Edets
kommun har redovisat åtgärder utifrån dessa utvecklingsområden.
Skolinspektionen konstaterar i ett uppföljningsbeslut att Lilla Edets kommun har
redovisat åtgärder och avslutar därmed kvalitetsgranskningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-01
Skolinspektionens uppföljningsbeslut, daterat 2018-05-30
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Skolinspektionens beslut medför inga kostnader.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 54
Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter regelbunden
kvalitetsgranskning vid Ryrsjöskolan
Dnr UN 2018/96
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av Ryrsjöskolan hösten 2017.
Granskningen var en del i en testomgång som Skolinspektionen genomfört på totalt 40
skolor i Sverige. Det som testas är en ny form av granskning som kan komma att
användas som komplement till de regelbundna tillsynerna som de gör.
Skolinspektionen granskade tre områden: Undervisning, Rektorns ledarskap samt
Trygghet och studiero. Skolinspektionen bedömer att de tre områdena sammantaget
håller god kvalitet, vid Ryrsjöskolan. Det är den högsta nivån av tre möjliga i
Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning.
Skolinspektionen identifierade två utvecklingsområden för Ryrsjöskolan. Lilla Edets
kommun har redovisat åtgärder utifrån dessa utvecklingsområden.
Skolinspektionen konstaterar i ett uppföljningsbeslut att Lilla Edets kommun har
redovisat åtgärder och avslutar därmed kvalitetsgranskningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-01
Skolinspektionens uppföljningsbeslut, daterat
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Skolinspektionens beslut medför inga kostnader.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 55
Taxor och avgifter 2019
Dnr UN 2018/292
Sammanfattning
Utbildningsnämnden lämnar förslag till kommunstyrelsen om vilka taxor och avgifter
som ska gälla i nämndens verksamheter år 2019. Utbildningsnämnden föreslår att från
och med avgiftsåret 2019 ska avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg,
sättas enligt Skolverkets årliga beräkning av inkomsttaket. Taxor och avgifter för
kultur- och fritidsaktiviteter samt taxor för måltider, föreslås regleras varje år.
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av
hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet
tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort
inkomsttaket är räknas ut varje år.
I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets
avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I
fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets
avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.
Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften det
näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den
högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för
fritidshem.
Taxor för fritids och kulturaktiviteter har inte höjts på flera är och därför förslås en
höjning på i genomsnitt 50% i jämförelse med 2018.
Taxor och avgifter för måltider är oförändrade och ligger på samma nivå som 2018.
Taxor barnomsorg
Förskola och pedagogisk omsorg
Första barnet

3 % av inkomst

Andra barnet

2 % av inkomst

Tredje barnet

1 % av inkomst
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Allmän förskola
Första barnet

1,88 % av inkomst vid vistelse över 15 tim/v

Andra barnet

1,25 % av inkomst vid vistelse över 15 tim/v

Tredje barnet

0,63 % av inkomst vid vistelse över 15 tim/v

Fritidshem/pedagogisk omsorg
Första barnet

2 % av inkomst

Andra barnet

1 % av inkomst

Tredje barnet

1 % av inkomst

Taxor fritids- och kulturaktiviteter
2018

2018

2019

2019

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 1

Taxa 2

Klassrum

100 kr

150 kr

150 kr

200 kr

Aulan

100 kr

500 kr

150 kr

750 kr

Specialsalar
Upp till tre timmar
Heldag

150 kr
300 kr

300 kr
500 kr

200 kr
450 kr

450 kr
750 kr

Stora matsalen

300 kr

500 kr

450 kr

750 kr

Lilla matsalen
Upp till tre timmar
Heldag

150 kr
300 kr

300 kr
500 kr

200 kr
450 kr

450 kr
750 kr

Lokal
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Taxa 1 gäller föreningar och organisationer som har sitt säte inom Lilla Edets kommun
samt ungdomsföreningars arrangemang och läger.
Taxa 2 gäller företag, enskilda och övriga, även vid entrébelagda arrangemang och
fester för föreningar.
Måltider i skola och förskola
För måltider tillverkade för verksamheten skola eller förskola baseras priset på
självkostnaden, undantaget måltider i schemalagt pedagogiskt syfte. Priserna är
inklusive moms 12 %.
Måltid

Pedagogisk
måltid*
9 kr
17 kr
9 kr

Frukost
Lunch
Mellanmål

Ordinarie pris
53 kr
-

* I förskolan är en pedagogisk måltid per dag kostnadsfri.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Lilla Edets kommun har tidigare år valt att besluta om barnomsorgsavgifter utifrån
Skolverkets beräknade inkomsttak och maxtaxa. Att kommunen inte tar ut högre
barnomsorgsavgifter än vad som gäller för maxtaxan är en förutsättning för att
kommunen ska få statsbidrag som kompensation för maxtaxa.
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår att Lilla Edets kommuns avgifter för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg från och med avgiftsåret 2019, sätts enligt Skolverkets årliga
beräkning av inkomsttaket. Taxor och avgifter för kultur och fritidsaktiviteter samt
taxor för måltider enligt ovan.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
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§ 56
Beslut om skolchef enligt Skollagen
Dnr UN 2018/295
Sammanfattning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda
huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens
verksamhet inom skolväsendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-15
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Inga ekonomiska följder följer av beslutet.
Beslut
Utbildningsnämnden utser Bildningsförvaltningens förvaltningschef till Skolchef enligt
Skollagen (2010:800), över skolformerna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
grundskola samt grundsärskola i Lilla Edets kommun.
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§ 57
Rapport från kontaktpolitiker
Dnr UN 2018/183
Sammanfattning
Kontaktpolitiker besökte fyra förskolor i maj och högstadiets på Fuxernaskolan i juni.
Anteckningarna från besöket på högstadiet är på gång, resterande anteckningar
skickades ut före sommaren.
Utbildningsnämnden diskuterar besöken.
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§ 58
Information
Sammanfattning
 Verksamhetschefer Marit Foss Fredriksson och Anders Nordgren och
förvaltningschef Leif Gardtman informerar om personalsituationen.
 Verksamhetschef Marit Foss Fredriksson informerar om öppna förskolan.
 Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om byggnationen på
Strömskolan.
 Förvaltningschef Leif Gardtman informerar om byggnation på Gossagården.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 59
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 48 – Begäran om utökad ram för utbildningsnämnden 2018
2
KF § 43 – Fyllnadsval av ledamot och ersättare i utbildningsnämnden
3
KF § 59 – Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun
4
KF § 60 – Mål- och resursplan 2019 och flerårsplan 2020-2021

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 60
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 § 60).
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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