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Beslutande
Carin Thorén-Hansson (S), ordförande
Dennis Lindberg (S)
Harry Berglund (S) ersättare för vakant (S)
Mats Nilsson (V)
Ulf Wetterlund (L)
Fredrik Hermansson (C)
Camilla Olofsson (M) vice ordförande
Kenny Stolpe (MP)
Lars Ivarsbo (C) ersättare för Ann-Christine Johansson (SD) §§ 48-53
Lisbeth Granberg (L) ersättare för Ann-Christine Johansson (SD) §§ 54-62

Övriga närvarande
Ersättare
Robin Alsing (V)
Lisbeth Granberg (L) §§ 48-53
Carl-Axel Carlstein (M)
Stephan Gyllenhammar (MP)
Tjänstemän
Leif Gardtman. tf förvaltningschef
Marit Foss Fredriksson, verksamhetschef förskola
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Ulla-Karin Frykner, talpedagog § 49
Daniel Magnusson, rektor § 50
Pia Mattsson, förskolechef § 51
Denise van Hilst, förskolechef § 51

Personalföreträdare
Auli Larsson, Lärarförbundet §§ 48-56
Annika Liljemark, Lärarförbundet
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§ 48
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

4

Utbildningsnämndens protokoll

2017-08-24

§ 49
Information från talpedagog
Sammanfattning
Talpedagog Ulla-Karin Frykner informerar om sitt uppdrag.
Som talpedagog arbetar Ulla-Karin mest med förskoleklass till årskurs tre men är
tillgänglig även för övriga årskurser vid behov. Under läsåret 2016/2017 har Ulla-Karin
arbetat med screening av språklig medvetenhet i samtliga förskoleklasser i kommunen.
Screeningen gör att det går att upptäcka de barn som behöver extra stöd.

Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 50
Information om Strömskolan
Sammanfattning
Rektor Daniel Magnusson informerar om det aktuella läget på Strömskolan.
Idag har Strömskolan 287 elever, fler är på väg. I april fanns det 254 elever på
Strömskolan. Vissa årskurser är redan fulla och man får säga nej till elever som vill
flytta över till skolan. Lokalerna är också fullutnyttjade. Strömskolan är varken
handikappanpassad eller byggd för dagens pedagogik.

Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 51
Information om Gossagårdens förskola
Sammanfattning
Förskolechefer Pia Mattsson och Denise van Hilst informerar om Gossagårdens
förskola. Även i Lödöse ökar antalet barn i förskola, just nu är det 91 barn på
Gossagårdens förskola. Gossagårdens förskola är tillfällig och stöder inte ett
pedagogiskt arbetssätt i längden.
Möjlighet finns att använda Tingbergsskolan som förskola i framtiden. Det stora huset i
Klosterängens förskola är väl anpassad som förskola men är sliten och behöver
renoveras.

Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 52
Revidering av utbildningsnämndens delegeringsordning
avseende upphandling
Dnr 2017/UN226
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. I samband med att Lilla Edets kommun inleder samverkan i
upphandlingsfrågor med Stenungsunds kommun finns behov av att revidera
utbildningsnämndens delegeringsordning i den delen som avser upphandling.
Bilaga
Upphandling
Ärendetyp

Delegat

Upphandling
Gällande avtal för fler än en avdelning:
- beslut om att inleda och teckna avtal vid annonserad
upphandling av varor och tjänster
- beslutet omfattar belopp över 25 000

Kommentar/villkor

Förv.chef

Gällande avtal för en avdelning
- beslut om att inleda och teckna avtal vid annonserad
upphandling av varor och tjänster
- beslutet omfattar belopp över 25 000 kronor

Rektor
inom budgetram

Gällande direktupphandlingar:
- beslut om att inleda och teckna avtal vid direktupphandling för
belopp över 25 000 kronor

Rektor
Inom budgetram

Beslut om att tilldela och avbryta upphandling vid annonserat
förfarande

Förv.chef

Beslut om att delta med annan juridisk person vid upphandling

Ekon.chef

Ingå förvaltningsövergripande ramavtal för Lilla Edets kommun

Ekon.chef

Direktupphandl.
över 100 tkr har
dokumentationsplikt enligt lag
(LOU 15 kap
18 §)
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsamordnare daterad den 12 juni 2017
Utbildningsnämndens delegeringsordning
Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 17.35-17.40
Yrkande
Camilla Olofsson (M): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att klargöra de övre
beloppsgränserna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Camilla Olofssons (M) förslag.
Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att klargöra de övre beloppsgränserna.
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§ 53
Nyval av kontaktpolitiker efter Karin Hedborg (L)
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.
Karin Hedborg (L) har avsagt sig sitt uppdrag i utbildningsnämnden och därmed också
sitt uppdrag som kontaktpolitiker.
Ulf Wetterlund (L) ersätter Karin Hedborg (L) som ledamot i utbildningsnämnden och
föreslås också ersätta Karin Hedborg (L) som kontaktpolitiker för Strömsskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsamordnare daterad den 7 augusti 2017
Beslut
Ulf Wetterlund (L) utses till kontaktpolitiker för Strömsskolan.

Beslutet expedieras till
Ulf Wetterlund (L)
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§ 54
Tillbyggnad av Strömsskolan
Dnr 2017/UN286
Sammanfattning
Ström är en tillväxtort och antalet barn och elever växer. Strömskolan är idag nära full.
Endast enstaka platser i några klasser kan erbjudas. Om inte utbyggnad sker i närtid så
tvingas vårdnadshavare bli hänvisade till annan skola. Utbyggnad behöver ske på ett
sådant sätt att fortsatt utbyggnad är möjlig. Detta då, enligt prognos, fortsatt elevökning
är att vänta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf bildningschef daterad den 10 augusti 2017
Yrkanden
Camilla Olofsson (M): Förvaltningen får i uppdrag att hos Leifab beställa en utbyggnad
av Strömskolan för att möta den förväntade ökningen av elever på Ström.
Tillbyggnaden ska vara färdigställd augusti 2018.
Mats Nilsson (V): Bifall till Camilla Olofssons förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Camilla Olofssons (M) förslag.
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att hos Leifab beställa en utbyggnad av Strömskolan för att
möta den förväntade ökningen av elever på Ström. Tillbyggnaden ska vara färdigställd
augusti 2018.

Beslutet expedieras till
Tf förvaltningschef Leif Gardtman
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§ 55
Nybyggnation Gossagården
Dnr 2017/UN287
Sammanfattning
Lödöse är en tillväxtort och antalet barn och elever förväntas öka under överblickbar
tid, d.v.s. 5-10 år. Gossagårdens förskola är tillfällig och permanent förskola behöver
färdigställas. Samtidigt är Tingbergskolan inte dimensionerad för att kunna ta hand om
den förväntade elevökningen då den redan idag är full. Större skola behöver därför
byggas om inte framtida elever i årskurserna F-6 ska hänvisas till annan skola.
Om arbetet med nybyggnation beslutas under tidig höst 2017, beräknas enligt byggplan
nya skolan kunna vara klar för inflyttning 2020-2021. Beroende på renoveringens
omfattning beräknas Tingbergskolan vara klar för nyttjande som förskola januari 20212022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf bildningschef daterad den 10 augusti 2017
Senaste befolkningsprognos (Dnr 2016/KS0475)
Yrkanden
Kenny Stolpe (MP): Förvaltningen får i uppdrag att inleda processen för att möjliggöra
byggnation av en ny F-6 skola på Norra Gossagården. Målet är att ny skola för ca 600
elever i årskurserna F-6 står klar 2020-2021 på Norra Gossagården.
Camilla Olofsson (M): Bifall till Kenny Stolpes (MP) yrkande.
Mats Nilsson (V): Bifall till Kenny Stolpes (MP) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden att utbildningsnämnden bifaller Kenny Stolpes (MP) förslag.
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att inleda processen för att möjliggöra byggnation av en ny
F-6 skola på Norra Gossagården. Målet är att ny skola för ca 600 elever i årskurserna F6 står klar 2020-2021 på Norra Gossagården.

Beslutet expedieras till
Tf förvaltningschef Leif Gardtman
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§ 56
Tillbyggnad av Tingbergsskolan
Dnr 2017/UN288
Sammanfattning
Lödöse är en tillväxtort och antalet barn och elever växer. Tingbergskolan är idag nära
full. Endast enstaka platser i några klasser kan erbjudas. Om inte utbyggnad sker i närtid
så tvingas vårdnadshavare bli hänvisade till annan skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf bildningschef daterad den 10 augusti 2017
Senaste befolkningsprognos (Dnr 2016/KS0475 )
Yrkande
Fredrik Hermansson (C): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda fler
alternativ.
Ulf Wetterlund (L): Bifall till förvaltningens förslag.
Harry Berglund (S): Förvaltningen får i uppdrag att beställa en tillfällig utbyggnad på
Tingbergskolan för att möta den förväntade ökningen av elever. Tillbyggnaden ska vara
färdigställd augusti 2018.
Camilla Olofsson (M): Bifall till Harry Berglunds (S) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag om återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden bifaller
Harry Berglunds (S) förslag.
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en tillfällig utbyggnad på Tingbergskolan för
att möta den förväntade ökningen av elever. Tillbyggnaden ska vara färdigställd augusti
2018.
Fredrik Hermansson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Beslutet expedieras till
Tf förvaltningschef Leif Gardtman
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§ 57
Information om utbildningsnämndens ekonomiska situation
Dnr 2017/UN289
Sammanfattning
Tf bildningschef beskriver den ekonomiska situation som förvaltningen befinner sig i
och konsekvenser för olika nivåer på budgetram inför 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf bildningschef daterad den 10 augusti 2017
Tilläggsyrkande
Carin Thorén-Hansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att se över kostnaderna för barn
som går i förskola i annan kommun.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Carin Thorén-Hanssons (S) förslag.
Beslut
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över kostnaderna för barn som går i förskola i
annan kommun.

Beslutet expedieras till
Tf förvaltningschef Leif Gardtman
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§ 58
Ekonom för bildningsförvaltningen?
Dnr 2017/UN289
Sammanfattning
Ordförande Carin Thorén-Hansson informerar om att en ny ekonomichef börjar nästa
vecka. Förhoppning finns att situationen med ekonom för bildningsförvaltningen då
kommer att bli bättre.
Yrkande
Camilla Olofsson (M): Utbildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att
hos kommunchefen begära att få de personalresurser som krävs för att kunna bedriva en
effektiv ekonomisk styrning med täta ekonomiska uppföljningar kontinuerligt till
nämnd och skolledning.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Camilla Olofssons (M) förslag.
Beslut
Utbildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att hos kommunchefen
begära att få de personalresurser som krävs för att kunna bedriva en effektiv ekonomisk
styrning med täta ekonomiska uppföljningar kontinuerligt till nämnd och skolledning.

Beslutet expedieras till
Tf förvaltningschef Leif Gardtman
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§ 59
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.
Beslut
Inga rapporter anmälda.
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§ 60
Information
Sammanfattning
 Tf bildningschef Leif Gardtman informerar om skadegörelse på Fuxernaskolan.
 Tf bildningschef Leif Gardtman informerar om gränsdragningslistan
Leifab/vaktmästeri.
 Tf bildningschef Leif Gardtman informerar om uppföljning kunskapsresultat
vårterminen 2017.
 Tf bildningschef Leif Gardtman informerar om Pulsprojektet.
 Tf bildningschef Leif Gardtman informerar om Toleransprojektet.
 Verksamhetschef Marit Foss Fredriksson informerar om öppen förskola i
Lödöse.
 Utbildningsnämnden diskuterar fråga kring barnomsorg efter kl 18.00.
 Utbildningsnämnden diskuterar fråga kring barn som har omsorg i annan
kommun.
 Tf bildningschef Leif Gardtman informerar om särskolan.
 Tf bildningschef Leif Gardtman informerar om rekrytering av rektor till
Tingbergsskolan som nu är klar.
 Tf bildningschef Leif Gardtman informerar om barn som avvikit från fritids.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 61
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 66 – Avsägelse från Leif Håkansson (S) från uppdragen som ledamot i
kommunstyrelsen, ledamot och ordförande i utbildningsnämnden, begravningsombud,
ersättare i folkrörelsernas arkivförening och ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning, samt fyllnadsval
2

2017/UN071

KF § 74 – Gymnasiealternativ för Lilla Edets kommun
3

2016/UN449

KF § 76 - Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017
4

2017/UN153

KS § 94 – Tertialrapport 1, januari – april 2017, Lilla Edets kommun
5
KF § 82 – Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i
utbildningsnämnden, ersättare i folkrörelsernas arkivförening och ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning
6
Avsägelse från Marin Björkman (S) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden,
samt fyllnadsval
7

2017/UN153

KF § 87 - Tertialrapport 1, januari – april 2017, Lilla Edets kommun
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2016/UN449

KF § 88 – Återremiss avseende begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 62
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.
År
2016

Diarienummer
UN076

2016

UN076

2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

UN076
UN103
UN104
UN105
UN122
UN123
UN131
UN136
UN137
UN159
UN193
UN195
UN197
UN199
UN253
UN254
UN279
UN280
UN281
UN284

Rubrik
Utredning med anledning om kränkande behandling i skrift
Utredning med anledning om anonym kränkande
behandling genom text
Utredning med anledning om anonym kränkande
behandling genom text
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Utredning om trakasserier eller kränkande behandling
Utredning om trakasserier eller kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Utredning om trakasserier eller kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Mobbning av enskild elev på Tingbergsskolan
Tjänstetillsättning kostchef
Tjänstetillsättning Två grundskollärare till årskurs 4-6
Tjänst måltidsbiträde tillsatt
Tjänst måltidsbiträde tillsatt
Tjänst måltidsbiträde tillsatt
Tjänsten textilslöjdslärare till Fuxernaskolan tillsatt

Datum
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-21
2017-06-29
2017-06-29
2017-07-26
2017-07-26
2017-07-26
2017-07-27

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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