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Beslutande
Leif Håkansson (S), ordförande
Dennis Lindberg (S)
Carin Thorén-Hansson (S)
Mats Nilsson (V)
Karin Hedborg (L) §§ 92-99 (kl. 16.55-20.00)
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Camilla Olofsson (M) vice ordförande
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Övriga närvarande
Ersättare
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§ 89
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 90
Uppföljning av Kakadua
Sammanfattning
Therese Linchausen informerar om nuläget för Kakadua. Just nu är det 23 aktiva inom
projektet. Nästan samtliga ungdomar har stora behov av förberedande insatser och stöd.
En del av ungdomarna har problem med droger och social ångestproblematik. Andra är
hemmasittare på grund av psykisk ohälsa. Ingen av de 23 har haft daglig sysselsättning
innan Kakadua, nu är åtta stycken i daglig aktivitet och kommer att bli utskrivna vid
årsskiftet.
Två personal arbetar heltid inom Kakadua. Någon ytterligare behövs för att hinna klara
av det dagliga arbetet med ungdomarna.
Utvecklingsmöjligheter är bland annat att starta daglig verksamhet för yngre, inventera
vad ungdomarna själva anser att de behöver för stöd och att personalen får mer tid för
uppsökande arbete.
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§ 91
Pedagogiskt bokslut 2015/2016
Dnr 2016/UN493
Sammanfattning
Lilla Edets kommuns systematiska kvalitetsarbete utifrån Skollagen är uppbyggt kring
fyra avstämningstillfällen per läsår. Vid dessa avstämningstillfällen fastställer
utbildningsnämnden uppföljningsrapporter. Efter ett läsårs slut sammanfogas dessa
uppföljningsrapporter till ett pedagogiskt bokslut. Det pedagogiska bokslutet ska vara
en del i underlagen till huvudmannens beslut för att utveckla verksamheten.
Bildningsförvaltningen presenterar nu det pedagogiska bokslutet för läsåret 2015/2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 6 december 2016
Pedagogiskt bokslut 2015/2016, dnr 2015/UN493-13
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer pedagogiskt bokslut för läsåret 2015/2016.
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§ 92
Uppföljningsrapport 1 läsåret 2016/2017
Dnr 2016/UN434
Sammanfattning
Som huvudman för skolverksamheten har Lilla Edets kommun ansvar för att följa upp
utbildningen och att skapa förutsättningar för att utbildningen kan bedrivas utifrån
skolförfattningarna. Uppföljningarna ska ske systematiskt. I huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete innehåller uppföljningsrapport 1 i huvudsak statistik per 15
oktober samt uppföljning av frånvaro i de obligatoriska skolformerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 18 november 2016
Uppföljningsrapport 1, daterad 2016-11-18
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1.
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§ 93
Uppföljning tillsynsbeslut Atlantis förskola
Dnr 2016/UN071
Sammanfattning
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-09-01 beslutade nämnden att enligt
Skollagen 4 kap. 10 § förelägga Naturmontessori Väst AB att vidta åtgärder för att
avhjälpa de brister som redovisades i tillsynsrapporten. Huvudmannen skulle vidta
åtgärder för att avhjälpa bristerna och redovisa för Lilla Edets kommun senast den 3
december 2016.
Naturmontessori Väst AB har inkommit med en redovisning av vidtagna åtgärder.
Utifrån inlämnad redovisning avser förvaltningen att genomföra ett besök vid förskolan
Atlantis i Lödöse, för att följa upp de vidtagna åtgärderna. Efter en sådan uppföljning
sker en ny redovisning i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 6 december 2016
Inkommen redovisning av åtgärder vid Atlantis förskola, 2016/UN071-22
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 94
Barn- och elevpeng 2017
Dnr 2016/UN457
Sammanfattning
Utbildningsnämnden ska anta barn- och elevpengsnivåer för 2017.
Bildningsförvaltningen har tagit fram förslag på barn- och elevpeng 2017.
Ärendet
Föreslagna nivåer för barn- & elevpeng 2017
Beloppen är inklusive
friskolor)

6 % momskompensation (vilken betalas till

Barnomsorg
Förskola 1-2 år
Förskola 3-5 år
Pedagogisk omsorg 1-2 år
Pedagogisk omsorg 3-5 år
Skolbarnomsorg
Fritidshem åk F-3
Fritidshem åk 4-6
Skola
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Särskola nivå 1
Särskola nivå 2
Särskola nivå 3

139 507
98 260
98 790
66 766

kr/barn och år
kr/barn och år
kr/barn och år
kr/barn och år

39 392 kr/barn och år
20 552 kr/barn och år

48 053
71 519
95 648
432 791
260 894
169 288

kr/elev och år
kr/elev och år
kr/elev och år
kr/elev och år
kr/elev och år
kr/elev och år

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningschef daterad den 15 december 2016

Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 18.05-18.25.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar om barn- och elevpeng 2017 i enlighet med
förvaltningens förslag.
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§ 95
Nyval av kontaktpolitiker efter Henrik Silverstrand (MP)
Dnr 2016/UN034
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker för
utbildningsnämndens verksamheter. Kontaktpolitikerna ska hålla sig väl informerade
om ”sin” verksamhet och vara väl insatta i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar.
Nämnden har tidigare utsett vilka ledamöter som ska vara kontaktpolitiker, samt vem
som ska vara knuten till vilken/vilka verksamheter.
Henrik Silverstrand (MP) har avsagt sig sitt uppdrag i utbildningsnämnden och därmed
också sitt uppdrag som kontaktpolitiker.
Stephan Gyllenhammar (MP) ersätter Henrik Silverstrand (MP) som ledamot i
utbildningsnämnden och föreslås också ersätta Henrik Silverstrand (MP) som
kontaktpolitiker för Hjärtumsskolan, Strömsskolan och Västerlandaskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare daterad den 11 november 2016
Beslut
Stephan Gyllenhammar (MP) utses till kontaktpolitiker för Hjärtumsskolan,
Strömsskolan och Västerlandaskolan.

Beslutet expedieras till
Stephan Gyllenhammar (MP)
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§ 96
Information
Sammanfattning
 Verksamhetschef Leif Gardtman informerar om Skolinspektionens inspektion av
Elfhems gymnasium.
 Verksamhetschef Leif Gardtman informerar om ökad samverkan mellan
bildningsförvaltningen och individ- och familjeomsorgen.
 Biträdande förvaltningschef Anders Nordgren informerar om arbetsgruppen
URBAN.
 Biträdande förvaltningschef Anders Nordgren informerar om byggnationen av
Ryrsjöns förskola
 Biträdande förvaltningschef Anders Nordgren informerar kort om kommunens
medarbetarenkät.
 Ordförande Leif Håkansson ger förvaltningen i uppdrag att, i arbetet med
detaljbudget 2017 undersöka förutsättningarna för om ”Nattis” ryms inom den
tilldelade ramen.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 97
Rapport från kontaktpolitiker
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker för
utbildningsnämndens verksamhet. Kontaktpolitikerna ska hålla sig väl informerade om
”sin” verksamhet och vara väl insatta i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar.
Carin Thorén Hansson (S), Carl-Axel Carlstein (M), Ann-Christine Johansson (SD) och
Harry Berglund (S) har besökt Fuxernaskolan 1-6. Fuxernaskolan fokuserar mycket på
IT samt språkutveckling. Lärarbehörigheten är närmare 100%, problem finns med
behörigheten i engelska, detta kommer att lösas under våren. Fritids har 120 inskrivna
barn, vilket gör att grupperna blir stora.
Skolmaten upplevs ganska bra, pedagogerna äter tillsammans med barnen men önskar
gratis mat eftersom det blir pedagogisk måltid.
På helgerna är det problem med nedskräpning och förstörelse på skolgården. Bilar syns
köra på skolgården.
Carin Thorén Hansson (S), Carl-Axel Carlstein (M) och Harry Berglund (S) har besökt
Ryrsjöns skola. Det är tryck från elever att få börja på skolan. Just nu finns där 105
elever. Rektor och biträdande rektor finns ungefär en dag i veckan på skolan, vilket inte
är tillräckligt för att känna verksamheten väl. Det är svårt att rekrytera personal,
framförallt till mellanstadiet. På fritids finns 75-80 barn. Det är många barn på små ytor.
Eleverna önskar ett övergångsställe, det känns otryggt att gå över vägen.
Carin Thorén Hansson (S), Carl-Axel Carlstein (M), Ann-Christine Johansson (SD) och
Harry Berglund (S) har besökt Fuxerna 7-9. Eleverna tycker att schemaläggningen bör
samverkas bättre med busstiderna, det blir långa skoldagar när bussarna inte stämmer
med skoltiderna. Det har varit problem med nätverket under en period. Den här
terminen har det varit många inställda lektioner, det är svårt att få tag i vikarier.
Skolmiljön behöver bli bättre, många klassrum är slitna. På höstlovet kommer
Fuxernaskolan att vara värd för en konferens för hemkunskapslärare från hela Sverige.
Dennis Lindberg Briddgård (S), Fredrik Hermansson (C) och Ann-Christine Johansson
(SD) har besökt Tingberg 1-6 . Lokalerna är slitna och skulle behöva renoveras.
Aktivitetstavlorna används mycket i verksamheten. Speciallärare saknas just nu för
mellanstadiet. IT-satsningen går bra och hoppas det blir fortsatta satsningar.

12

Utbildningsnämndens protokoll 2016-12-15
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner rapporterna.
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§ 98
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 103 – Fyllnadsval ersättare i utbildningsnämnden
2
KF § 107 – Tertialrapprt 2 2016, Lilla Edets kommun
3
KS § 174 Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2015
4
KS § 170 – Fritidsgårdsverksamhet i Lilla Edets kommun
5
KS § 168 – Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och IOSGR år 2017
6
KS § 167 – Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 99
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän
enligt en av utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utbildningsnämnden
fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Diariear
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Diarienummer
Rubrik
Datum
UN171 Ordförandebeslut - Redovisning av åtgärder
2016-11-22
UN270 Grundskollärare 1-3 tillsatt
2016-06-17
UN271 Grundskollärare 4-6 tillsatt
2016-06-17
UN310 Tjänsterna förskollärare och barnskötare tillsatta
2016-07-12
UN311 Grundskollärare 4-6 tillsatt
2016-07-13
UN331 Grundskollärare 1-3 tillsatt
2016-08-22
UN332 Speciallärare tillsatt
2016-08-22
UN335 Tjänsterna fritidspedagoger/förskollärare tillsatta
2016-08-25
UN401 Läsårstider 2017/2018
2016-10-14
UN405 Lärare trä- och textilslöjd tillsatt
2016-10-26
UN412 Förskolechef Lödöse och Nygård tillsatt
2016-11-01
UN414 Tjänst fritidspedagog tillsatt
2016-11-01
UN423 Likabehandlingsplan Tingbergsskolan 2016/2017
2016-11-11
UN424 Delegationsbeslut Fuxernaskolan F-6 plan mot diskriminering
2016-11-14
och kränkande b
UN425 Delegationsbeslut Ryrsjöskolans plan mot diskriminering och
2016-11-14
kränkande behan

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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