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§ 26
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 27
Information om Västerlanda och Ström
Sammanfattning
Rektor Daniel Magnusson informerar om Västerlanda och Ström
Daniel berättar om hur man gått tillväga för att integrera eleverna från Västerlanda som
börjat på Strömsskolan vårterminen 2016.
Rektor har haft möten och dialoger med vårdnadshavare, vilka har gått bra. En stor
fråga har varit skolskjutsen, en annan har varit fritidshemmet.
Integreringen har varit lyckad och eleverna är nöjda, en del tycker till och med att det är
bättre på Strömsskolan än i Västerlandaskolan.

Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§ 28
Yttrande över motion ang obligatorisk undervisning i
självförsvar för flickor i årskurs 6-9.
Dnr 2015/UN446
Dnr 2015/KS0473
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Moderaterna i Lilla Edet om
obligatorisk undervisning i självförsvar för flickor i årskurs 6-9.
Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till utbildningsnämnden för yttrande.
Att på kommunal nivå införa obligatoriskt innehåll i grundskolan, som är en detaljerat
reglerad skolform från statligt håll med skolplikt, timplan och läroplan kan skapa
förvirring.
Att erbjuda utbildning i självförsvar bör därför inte införas som ett obligatorium i Lilla
Edets grundskolor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 11 april 2016
Motion angående obligatorisk undervisning i självförsvar för flickor i årskurs 6-9.
Tilläggsyrkande
Camilla Olofsson (M): Kultur- och fritidsnämnden ska i sin planering söka samverkan
med skolan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer finner att utbildningsnämnden bifaller Camilla Olofssons (M)
förslag.
Beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda och ta ställning till om årligen
återkommande självförsvarsutbildning ska erbjudas inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
2. Kultur- och fritidsnämnden ska i sin planering söka samverkan med skolan.
Mattias Ternehäll (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:
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I ett jämställt samhälle, är det viktigt att vi som politiska företrädare, inte förstärker
könsroller. Alla bör oavsett kön ha samma möjlighet att, forma sin egen personlighet i
samhället. Det förhindrar vi om vi i skolan delar upp dem i olika grupper, och hänvisar
till att olika kön är i behov av olika utbildning. Ja det är korrekt att pojkar är
överrepresenterade i våldsstatistiken, men det är också korrekt att pojkar är
överrepresenterade som våldsoffer. Då bör även pojkar på samma grund ha rätt till
självförsvarsutbildning.
Att våldet ökar och går längre ned i åldrarna ser vi tyvärr tydliga tecken på. Rånoffren
blir allt yngre och så även förövarna. Denna motion har en god intention, men den slår
väldigt fel och den angripen problemet efter det uppkommit, istället för att angripa
problemet vid dess kärna. Moderaterna har under 8 år, kraftigt bidragit till ett samhälle
med ökad splittring och segregation. Dagligen ser vi resultaten av det, när
majblommeförsäljare i mellanstadieåldern rånas. En helt ny typ av brott mot barn har
växt fram i vårt samhälle. Då främst i de segregerade delar som Sjuklöverpartierna så
framgångsrikt skapat, och fortsätter skapa i allt snabbare takt. Detta är den verkliga
anledningen och det är här det måste till en förändring.
Att vi ens behöver ta upp denna motion i vår nämnd är ett tragiskt tecken på åt vilket
håll vårt samhälle utvecklas. En utveckling där Moderaternas enda plan är att vi skall
köra på i samma riktning. En samhällsutveckling där vi skall fortsätta att bygga
utanförskapszoner i allt raskare takt, samtidigt som vi skall lägga mer pengar på poliser
och självförsvarskurser. Men helt utan att angripa de verkliga problemen. På en sidan
står dem med duschflaska och försöker släcka en påskbrasa, samtidigt på andra sidan
brasan, står övriga moderater och slänger vedträ på samma brasa.
Med det sagt så måste vi ändå anpassa oss till det samhälle som Alliansen och de
rödgröna skapat. Vi måste hjälpa våra barn att känna trygghet även i detta oroliga
samhälle. En trygghet som stärks i kunskapen att kunna försvara sin egen privata sfär.
Det är dock av vikt att självförsvarautbildningen är, långsiktigt och repetitiv. Den måste
röra sig över flera år får att ha någon som helst verkan. Utbildningen bör utformas med
fokus på ett passivt självförsvar, som inte kan användas i offensivt syfte. Submission
wrestling är den överlägset bästa disciplinen för detta. Till världens bästa självförsvar
räknas Krav Maga, som dock är ett extremt offensivt ”försvar” som kan lämna men för
livet. Det skall vi definitivt inte lära ut till högstadieelever.
I Lilla Edet finns det ingen kampsportsförening som är lämplig för detta syfte.
Kostnaden för något tillfälle i månaden för samtliga elever kommer att kosta sexsiffriga
belopp per år.
SD vill tacka Moderaterna för det engagemang de visat i frågan. Vi ser fram emot att
mottaga en ny motion där vi verkar både för trygghet och jämställdhet. Där det finns ett
budgetutrymme och ett konkret förslag hur detta skall gå till i praktiken.
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutet delges
Kansliavdelningen
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§ 29
Strömsskolans utemiljö
Dnr 2016/UN164
Sammanfattning
Förvaltningen presenterar en idé för hur Strömsskolans utemiljö skulle kunna förbättras.
Förvaltningen har haft möte med Leifab som ska återkomma med kostnadsförslag.
Förvaltningen kommer att diskutera med andra förvaltningar om delad kostnad på
byggnationen.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 30
Uppföljning av Internkontrollplan 2015
Dnr 2015/UN154
Sammanfattning
Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande: Inför varje
verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från en
väsentlighets- och riskbedömning.
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-10 återremitterades ärendet till
förvaltningen för klargörande av belopp och sakfråga vid granskningen av
Beställning/inköp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 4 april 2016
Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-10 § 19
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2015.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 31
Yttrande över Plan för kommunala insatser som rör EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som
vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga
kommunera i Göteborgsregionen
Dnr 2016/UN050
Sammanfattning
GR:s förbundsstyrelse har beslutat om en plan för kommunala insatser som rör EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg
eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen
rekommenderar medlemskommunerna att anta de handlingsvägar och förhållningssätt
som föreslås i planen. Kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun har begärt att
utbildningsnämnden yttrar sig över planen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 8 april 2016
Förslag till plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och
ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga
kommunerna i Göteborgsregionen.
Utdrag ur protokoll (§83) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 11 december
2015 i Kungsbacka kommun.
Yrkande
Mattias Ternehäll (SD): Utbildningsnämnden föreslår att Lilla Edets kommun inte antar,
i rubricerad plan, förslagna förhållningssätt och handlingsvägar i fråga om Hur bör
kommunerna se på barns möjligheter till skola?
Leif Håkansson (S): Enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden bifaller
Leif Håkanssons (S) förslag.
Tilläggsyrkande
Leif Håkansson (S): På s 22, Del 2 Handlingsplan läggs till: En rimlig hållning är att
inte göra skillnad på barn med ”papperslösa” föräldrar och barn till EU-medborgare
utan uppehållstillstånd samt Barn till EU-medborgare som befinner sig i social och
ekonomisk utsatthet ska ha möjlighet till utbildning i Lilla Edets kommun.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Leif Håkanssons (S) förslag.
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Beslut
Utbildningsnämnden föreslår att Lilla Edets kommun antar i rubricerad plan, förslagna
förhållningssätt och handlingsvägar i fråga om Hur bör kommunerna se på barns
möjligheter till skola?
På s 22, Del 2 Handlingsplan läggs till: En rimlig hållning är att inte göra skillnad på
barn med ”papperslösa” föräldrar och barn till EU-medborgare utan
uppehållstillstånd samt Barn till EU-medborgare som befinner sig i social och
ekonomisk utsatthet ska ha möjlighet till utbildning i Lilla Edets kommun.

Mattias Ternehäll (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:
Vi står till fullo bakom den debattartikel som Peder Engdahl författat tillsammans med
övriga moderater i GR-området, gällande att barn till tiggare som inte har
medborgarskap, inte skall erbjudas skolgång. Det är en linje som vi i SD delar fullt ut,
baserat på samma analys och argumentationsframställan. Den enda reservation vi har
till Moderaternas skrivelse är att det finns många EU-migranter som kommer till
Sverige, med sin familj, för att de fått jobb enligt kollektivavtal. Dessa barn skall
självklart välkomnas i Svenska skolor. Att Moderaterna använder termen EU-migranter
för utländska tiggare, ser vi som fördomsfullt, och det tar vi avstånd ifrån.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 32
Ryrsjöskolan och Ryrsjöns förskola
Dnr 2016/UN165
Sammanfattning
Lokalerna som idag inrymmer Ryrsjöskolan och Ryrsjöns förskola är inte
dimensionerade för det antal elever och barn som idag går i dessa verksamheter,
samtidigt som intresset för skolan och förskolan är relativt stort även framgent. Någon
form av anpassning behöver därför genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 12 april 2016
Karta över området, 2016/UN165-3
Yrkande
Leif Håkansson (S): Utbildningsnämnden antecknar informationen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Leif Håkanssons (S) förslag.
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§ 33
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)informerar om att i slutet på maj blir kontaktpolitiker på
Fuxernaskolan inbjudna till besök på skolan.
Yrkande
Leif Håkansson (S): Mats Nilsson (V) utses till kontaktpolitiker för de skolor Karl
Jändel (V) varit kontaktpolitiker för.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Leif Håkanssons (S) förslag.
Beslut
1. Rapporten godkänns.
2. Mats Nilsson (V) utses till kontaktpolitiker för de skolor Karl Jändel (V) varit
kontaktpolitiker för.

Beslutet expedieras till
Mats Nilsson (V)
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§ 34
Information
Sammanfattning


Förvaltningschef Olle Isaksson och ordförande Leif Håkansson (S) svarar på
frågor från Mattias Ternehäll (SD); Hur ser stödet ut till barn med
inlärningsproblem. Varför krävs det att barn med mångåriga
inlärningssvårigheter inte får hjälp förrän deras föräldrar ringer till
nämndsordförande. Är det så vi ska jobba i kommunen.



Förvaltningschef Olle Isaksson informerar om ersättning för asylsökandes
skolgång.



Förvaltningschef Olle Isaksson informerar om beslut KS § 43/2016 – Begäran
om tilläggsanslag från utbildningsnämnden.



Förvaltningschef Olle Isaksson informerar om hantering av mobilfrågan i
skolan.



Camilla Olofsson (M) rapporterar från GRs utbildningsgrupp.



Mattias Ternehäll (SD) informerar om Alumni-projekt som skulle kunna vara
bra att starta i Lilla Edet.



Förvaltningschef Olle Isaksson informerar om besök från Åmåls kommun och
deras arbete inom skolan.



Förvaltningschef Olle Isaksson informerar om Öppna jämförelser 2016.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 35
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 27/2016 – Tillfällig förskola på Gossagården.
2
KF § 23/2016 – Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden.
3

Dnr 2015/UN158

Meddelande om tillkännagivande – antagande av ändring av detaljplan Ryk Nedra 2:9.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

16

Utbildningsnämndens protokoll

2016-04-21

§ 36
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.
2016 UN116

Delegationsbeslut ansökan om skolskjuts särskilda skäl

2016 UN116

Delegationsbeslut ansökan om skolskjuts särskilda skäl

2016 UN132

Tjänstetillsättning specialpedagog

2016 UN133

Tjänstetillsättning barnskötare

2016 UN149

Beslut skolskjuts särskilda skäl

2016 UN150

Delegationsbeslut ansökan om skolskjuts särskilda skäl

2016 UN150

Delegationsbeslut ansökan om skolskjuts särskilda skäl

2016 UN154

Tjänstetillsättning förskolechef

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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