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Beslutande
Anna Chorell (M), ordförande
Martin Rapp (S)
Markus Hallman (C)
Paulina Svenungsson (C)
Kimmo Tuomaala (L)
Tommy Nilzén (MP)
Stig Hvid (S) ersättare för Kristian Hermansson (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Johan Sösaeter Johansson (SD)
Frej Dristig (SD) ersättare för Michael Rosvall (SD) §§ 21-23
Andreas Freiholtz (SD) ersättare för Michael Rosvall §§ 24-26
Anders Willgard (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Johanna Mörck (C)
Christian Lindeman (M)
Harry Berglund (S)
Agneta Ahlblom (V)
Andreas Freiholtz (SD) §§ 21-23
Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Leif Gardtman, förvaltningschef
Anders Nordgren, verksamhetschef skola
Eva Lejdbrandt, verksamhetschef förskola
Erik Svanström, ekonom § 24
Karin Holmström, tf förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen § 25
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§ 21
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Yttrande över detaljplan för ny förskola på Södra Stallgärdet. Ström
Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 22
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.
Beslut
Bildningsnämnden antecknar informationen.
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§ 23
Årsrapport 2020 för kultur- och fritidsnämnden
Dnr BIN 2021/53
Sammanfattning
Det har varit ett mycket speciellt år som startade med en tuff ekonomisk situation i
kommunen som innebar omfattande neddragningar i kultur- och fritidsnämndens
verksamhet. I samband med ramtilldelningen för 2020 fick KFN ett sparbeting med
1 000 tkr. Utöver detta hade vissa fasta kostnader under 2018 och 2019
underbudgeterats vilket ledde till en total besparing på 2 400 tkr för nämndens
verksamhet. Det motsvarade 10% av budgetramen.
Utfallet för året landar på +345 tkr vilket kan förklaras med att vi hade en snöfattig
vinter så snöberedskapen för konstgräset aldrig behövde nyttjas. Föreningslivet har
blivit mer sparsamma med el och VA samt Covid -19 ledde till inställd och i viss mån
omställd verksamhet. Årets högre sjuktal, 4,3%, visar också att medarbetarna har tagit
ansvar och stannat hemma vid symptom i stor omfattning. Antalet årsarbetare 18,95 jmf
med kommuner med liknade socioekonomiska förutsättningar och antal invånare, som i
genomsnitt ligger på 24 åa, är avsevärt lägre och påverkar möjligheterna att leverera
kvalitativ service till invånarna.
Under hösten genomfördes ett projekt som syftade till att överta driften av kulturhuset
Eden i kommunal regi. Parallellt genomfördes en omorganisation av den politiska
ansvarsfördelningen och anpassning av förvaltningen där en mängd arbetsuppgifter
skulle utföras. Med anledning av det gjordes en omprioritering av arbetsuppgifterna för
flera tjänstemän, vilket medförde att flera andra aktiviteter har fått stå tillbaka.
Omorganisationen har lett till uppsägningar och ohälsa bland personalen, vilket också
försvårar för verksamheten. Bortprioriteringar av arbetsuppgifter har i sin tur lett till att
kultur och fritid inte fullt ut har kunnat leverera sitt grunduppdrag som delegerats av
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16
Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2020
Ekonomiska konsekvenser
Årets resultat blev + 345 tkr.
Tilläggsyrkande
Anna Chorell (M) yrkar att bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa
att de risker som påtalas i rapporten avseende personalen inom bildningsnämndens
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ansvarsområde ska hanteras på stort allvar. Uppföljning och åtgärder kopplade till dessa
ska löpande återrapporteras till nämnden tills vidare.
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till Anna Chorells förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Anna Chorells
yrkande och finner att bildningsnämnden bifaller Anna Chorells (M) förslag.
Beslut
1. Bildningsnämnden godkänner årsrapporten 2020 för kultur- och fritidsnämnden.
2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att de risker som
påtalas i rapporten avseende personalen inom bildningsnämndens
ansvarsområde ska hanteras på stort allvar. Uppföljning och åtgärder kopplade
till dessa ska löpande återrapporteras till nämnden tills vidare.

Beslutet expedieras till
Eva Sorvari, administratör
Karin Holmberg, tf förvaltningschef samhällsbyggnad
Jörgen Andersson (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Leif Gardtman, förvaltningschef bildningsförvaltningen
Beslutet skickas för kännedom till
Carina Andersson (C), tidigare ordförande kultur- och fritidsnämnden
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§ 24
Årsrapport 2020 för utbildningsnämnden
Dnr BIN 2021/52
Sammanfattning
2020 har präglats av ekonomiskt åtstramningsarbete. Kostnader behövde minskas för
cirka 20 - 21 mnkr och skolor och förskolor är nära maximal nivå vad gäller antal barn
och elever. Under året sker samtidigt en volymtillväxt på både barn och elevsidan, så är
minskning av lokaler inte en rimlig väg att gå. Då ca 70 % av nämndens budget består
av personal så måste ett åtgärdspaket innebära en minskning av antalet anställda. Ett
sådant åtgärdspaket är konstruerat och har genomförts under 2020 i syfte att nå budget i
balans för budgetåret 2021. Då 2020 varit ett omställningsår, och helårseffekt inte
uppnås på de åtgärder som införs, har det varit rimligt med ett ekonomiskt underskott
för perioden. Underskottet för året blev -1,9 mnkr.
Utbildningsnämnden, tkr

Utfall 2019

Utfall 2020

Budget 2020

avvikelse

Intäkter
Kostnader

45 449
-407 257

51 003
-421 655

45 566
-414 299

5 437
-7 335

Nettokostnad

-361 808

-370 651

-368 733

-1 918

Kommentar utfall jämfört med budget för helår

Nämndens intäkter har ett överskott på 5,4mnkr för helåret. Samtliga verksamheter har
en positiv utveckling på intäktssidan. Det positiva utfallet har gjorts möjligt bland annat
via ersättningar kopplat till sjuklöner. Kostnaden för helåret överstiger budgeten med
7,3mnkr. Verksamheterna började året med att få in fakturor som avser tidigare år på
väsentliga belopp, detta förklarades mer utförligt i T1. Verksamheterna har sen dess
jobbat hårt med att dra ner på sina kostnader för att kunna hamna i balans under året.
Totalt för utbildningsnämnden så har vi ett underskott på 1,9 för helåret.
Kommentar prognos jämfört med budget för helår

Inför T2 så var prognosen ett underskott på 6,8mnkr vilket verksamheterna har kunnat
förbättra inför årsbokslutet, resultatet blev ett underskott på 1,9mnkr. Anledningen till
det bättre resultatet är främst stora ersättningar för sjuklöner som ej kunde
prognosticeras inför T2. Utöver det så har skolorna lyckats hålla igen på en del
lönekostnader samt fortsatt besparingar i verksamheterna.
Förskola, grundskola och gymnasiet

Volymökningarna påverkar både förskolor och grundskolor i stor grad. Flera
verksamheter är fulla och i närtid behövs utökning av lokalytor. Detta ägnas mycket tid
åt och under hösten startades flera grupper upp som arbetar med lokalfrågorna.
Mötesfrekvensen har under hösten legat på var 14:e dag.
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Verksamheterna har givetvis i stor grad präglats av den pågående pandemin men
samtidigt pågår utvecklingsarbete inom alla verksamheterna och flera positiva nyheter
har presenterats inom till exempel grundskolans åk 9, jämfört med tidigare siffror.
Även sjukskrivningstal och omsättning av personal pekar åt det positiva hållet, även om
det mot slutet av året går att skönja en trötthet bland personalen kopplad till alla de
förändringar över tid som följt i pandemins spår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15
Årsrapport 2020 för utbildningsnämnden
Ekonomiska konsekvenser
Bildningsnämnden ajournerar sig kl. 15:05-15:15.
Beslut
Bildningsnämnden godkänner Årsrapport 2020 för Utbildningsnämnden
Protokollsanteckning
Linda Holmer Nordlund (V) lämnar protokollsanteckning enligt nedan:
Beslutsunderlag skickades ut 1,5 timme innan sammanträdets start vilket gör att
nämndens ledamöter inte haft möjlighet att granska underlaget innan beslut.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 25
Detaljplan för förskola på Södra Stallgärdet
Dnr BIN 2021/81
Sammanfattning
Behov finns att bygga en ny förskola på Ström som kan stå klar när det tillfälliga
bygglovet för förskola på Ekaråsen går ut under 2023. Förskoletomten skall kunna
möjliggöra en utbyggnad av 10 avdelningar och behöver en yta på minst 9000 kvm.
I detaljplan för Södra Stallgärdet finns planlagt och fastighetsbildat för ny förskola. Men
den bildade förskolefastigheten, Ström 1:208, är endast 4422 kvm stor och klarar inte
det behov som finns idag. På grund av detta har ny plats och ny planläggning diskuteras.
I kommunens lokalförsörjningsplanen 2020 finns planläggning för förskola på Ström
med som åtgärd.
I ett tidigt skede har området norr om Strömsskolan angivits som lämplig plats för ny
förskoletomt. Men inför begäran att starta detaljplan för förskola har placeringen
studerats närmre. Det har då bland annat konstaterats att:
- geotekniken kan vara mer komplex än som tidigare bedömts
- den norra delen av området, Strömsbäcken, är naturvårdsobjekt i naturvårdsplanen och
kräver särskilt hänsynstagande
- flera VA-ledningar går igenom området. Vilket påverka byggnation och ledningarna
- platsen är sämre med hänsyn till lokalisering. Det blir längre avstånd för barnfamiljer
att ta sig med gång och cykel mellan förskolan och Lilla Edet centrum
Med hänsyn till ovanstående finns risk att detaljplan för området norr om Strömsskolan
inte kan bli klar så att förskola kan stå klar under 2023.
I samband med studien har placering utefter Ljungskilevägen på och kring fastigheten
Ström 1:196 förordats som lämpligare placering för förskola.
Placering på och kring Ström 1:196 kräver ny detaljplan för del av Södra Stallgärdet
eftersom området idag är planlagt för bostäder, handel, kontor och naturmark. Ny
detaljplan på Södra Stallgärdet kan antas först 2022-07-14 när genomförandetiden gått
ut. Men oavsett plats bedöms ett detaljplanearbete ändå inte kunna vara klart före juli
2022. Tas ny detaljplan fram för förskola på del av Södra Stallgärdet bör det samtidigt
planläggas för bostäder på Ström 1:208.
Ny förskola på Ström 1:196 inkl angränsade område ligger mitt i Ström och strategiskt
väl till bebyggelsen på både Ström och Lilla Edet. Området är lätt att nå med kollektiv-,
gång- och cykeltrafik. Då det ligger intill Ljungskilevägen och Kungälvsvägen kommer
biltrafik och transporter till förskolan få en relativt liten påverkan på angränsande
bebyggelse. Eftersom geotekniken redan är utredd för nuvarande detaljplans bebyggelse
bedöms de geotekniska förutsättningarna inte få någon större påverkan på det nya
användningssättet.
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Bildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till placering av ny
förskola på Ström.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltnigschefen, daterad 2021-02-28
Beslut
Bildningsnämnden ställer sig positiv till den föreslagna placeringen av ny förskola på
Ström.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 26
Information
Sammanfattning
 Förvaltningschef Leif Gardtman informerar om budgetberedningen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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