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§ 10
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Inga förändringar av dagordningen anmälda.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 11
Drogvaneundersökningen
Sammanfattning
Folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin och kommunpolis Jack Lennartsson informerar
om drogvaneundersökningen.
Eftersom undersökningsmaterialet är relativt litet, måste skillnaderna mellan kommuner
och över tid tolkas försiktigt. Mindre förändringar och skillnader kan bero på
tillfälligheter. Undersökningen ska också ses som ett komplement till andra
undersökningar och är viktiga i det förebyggande arbete som ständigt pågår. Vid
undersökningen var de flesta av gymnasieeleverna inte myndiga. Ändå får många tag på
tobak, alkohol och narkotika. Tobak köper de flesta själva eller genom kompisar,
kompisars syskon eller andra vuxna, men också i olika omfattning genom sina föräldrar.
Det har skett en minskning från 46% till 23% bland Lilla Edets 17-åringar som uppger
att de en eller flera gånger blivit serverad alkohol på restaurang/pub i Sverige före sin
18-årsdag. Statistiken visar att ungdomars möjligheter att få tag på narkotiska preparat
har ökat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott § 25/2016
Undersökning om elevers drogvanor
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 12
Uppföljningsbeslut tillsyn Atlantis förskola
Dnr 2016/UN071
Sammanfattning
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2016-09-01 beslutade nämnden att enligt
Skollagen 26 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 inkom med en redovisning av vidtagna åtgärder. Utifrån
inlämnad redovisning har förvaltningen genomfört ett besök vid förskolan Atlantis i
Lödöse, för att följa upp de vidtagna åtgärderna. Efter mötet har huvudmannen för
förskolan Atlantis, Naturmontessori Väst AB, inkommit med ytterligare kompletterande
dokumentation.
Förvaltningen bedömer att Naturmontessori Väst AB vidtagit tillräckliga åtgärder i de
delar som rör modersmål, forum för samråd med vårdnadshavare, systematiskt
kvalitetsarbete på enhetsnivå (4 kap. 4 § Skollagen) samt matematik.
I de delar som rör huvudmannens systematiska kvalitetsarbete bedömer förvaltningen
att bristen kvarstår. Den dokumentation som Naturmontessori Väst AB har redovisat
gällande huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är en beskrivning av hur det
systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas av huvudmannen. Naturmontessori Väst AB
redovisar inte på huvudmannanivå genomförda och dokumenterade uppföljningar,
analyser och fattade beslut om åtgärder för att utveckla verksamheten utifrån nationella
styrdokument.
Kvarstående brister:
 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt följa upp och utveckla utbildningen. (4 kap. 3 § Skollagen)
 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 § ska vara att de mål
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål)
uppfylls. (4 kap. 5 § Skollagen)
 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 § ska dokumenteras. (4 kap. 6 §
Skollagen)
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 24 februari 2017
Inkommen redovisning av åtgärder vid Atlantis förskola, 2016/UN071-22,
2016/UN071-25, 2016/UN071-26
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att enligt Skollagen 26 kap. 10 § förelägga
Naturmontessori Väst AB att snarast vidta åtgärder för att avhjälpa kvarstående brister
inom huvudmannen systematiska kvalitetsarbete. Naturmontessori Väst AB ska till Lilla
Edets kommun redovisa vidtagna åtgärder senast 21 april, 2017.

På grund av jäv deltar inte Ann-Christine Johansson (SD) i handläggningen av ärendet.

Beslutet expedieras till
Naturmontessori Väst AB
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§ 13
Uppföljningsrapport 2 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 2 kunskapsuppföljningar
utifrån betygssättningen i december 2015 samt uppföljningar av läroplanernas avsnitt
om Förskola-/Skola och hem, Övergång och samverkan, Utbildningsval, skolan och
omvärlden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 10 februari 2017
Uppföljningsrapport 2, daterad 2017-02-16
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2.
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§ 14
Gymnasiealternativ för Lilla Edets kommun
Dnr 2017/UN071
Sammanfattning

Bakgrund
Den övervägande majoriteten av Lilla Edets kommuns ungdomar i gymnasieålder
studerar vid gymnasieskolor som drivs av andra huvudmän än Lilla Edets kommun.
Lilla Edets kommun har en egen gymnasieverksamhet vid Elfhems gymnasium. Vid
den skolan erbjuds yrkesinriktade program i form av lärlingsutbildning. Dessutom
erbjuds introduktionsprogram.
Under ett flertal år har verksamheten vid Elfhems gymnasium varit liten, då volymen
legat på ca 20 elever, ibland färre. Frågan om Lilla Edets kommun på ett
kostnadseffektivt sätt kan bedriva en kvalitativ gymnasieverksamhet med så få elever
har förkommit både inom politiken och i förvaltningen. Under våren 2015 inleddes
kontakt med kommunala huvudmän i Lilla Edets närhet för att undersöka om samarbete
i gymnasiefrågan var av intresse. Även Ale kommun bedrev i det läget en relativt liten
gymnasieverksamhet, där inriktningen främst var introduktionsprogrammen. Våren
2015 visade förvaltningen i Ale kommun ett intresse att fortsätta samtalen om
samarbete i gymnasiefrågan.
I och med flyktingsituationen i Europa under hösten 2015 förändrades förutsättningarna
drastiskt. För kommunerna i Sverige innebar denna förändring bland annat utmaningar
inom utbildningsverksamheten, då en betydande andel av de nyanlända människorna
var i högstadie- och gymnasieålder. Det blev snabbt ont om platser i
gymnasieverksamheterna runt om i landet och så även i t.ex. Ale kommun. Frågan om
samarbete med Ale kommun lades på grund av detta åt sidan. Antalet elever vid
Elfhems gymnasium mångdubblades under ett par terminer. Fokus hamnade då på att
erbjuda utbildningsverksamhet för befintliga elever vid Elfhems gymnasium och för de
nyanlända eleverna. Språkintroduktionen blev snabbt Elfhems största program.

Nuläge
Nu har förutsättningarna åter förändrats. Antalet elever vid språkintroduktionen har
minskat och förvaltningen ser en fortsatt minskning under 2017.
Lilla Edets kommun har vid Skolinspektionens tillsyn 2016 fått kritik för brister i
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete kring gymnasieverksamheten. Vid en riktad
tillsyn vid Elfhems gymnasium, där Skolinspektionen framför allt granskade
lärlingsprogrammen, riktade Skolinspektionen kraftig kritik och förelade Lilla Edets
kommun att åtgärda allvarliga brister i flera delar. Skolinspektionen beslutade om
föreläggande vid vite om 500 000 kr om bristerna inte åtgärdas senast 21 april 2017.
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Volymen som förvaltningen räknar med är:
Lärlingsprogram
Introduktionsprogram exkl. språkintro
Språkintroduktion

9 elever
16 elever
20 elever

Organisation vid Elfhems gymnasium
Förvaltningens bedömning är att den organisation som i dagsläget finns vid Elfhems
gymnasium behövs framgent även när antalet elever vid språkintroduktionen minskar.
Antalet elever vid lärlingsprogrammen och introduktionsprogrammen har legat relativt
stadigt, om man bortser från den situation som uppstod i samband med
migrationsströmmen under 2015-2016.
Organisationen motsvarar ca 14 årsarbetare, fördelat på ca 17 personer. Det är således
ett stort antal personer som arbetar relativt lite tid i verksamheten. Lärarbehörigheten
som krävs är densamma oavsett om det är en elev som studerar ett ämne eller om det
flera. Att hantera behörigheten i en skolverksamhet som är riktigt liten är oerhört svårt.
Kostnader för organisation vid Elfhems gymnasium
Kostnaden för den personalorganisation som i dagsläget finns vid Elfhems gymnasium
är ca 7 000 tkr/år. Sett ur ett kvalitativt perspektiv, med Skolinspektionens kritik i
minnet, ser förvaltningen att en förstärkning inom elevhälsan behöver göras inom
gymnasieverksamheten vid Elfhems gymnasium. Det gör att årskostnaderna kommer att
öka med ca 500 tkr.
Personalkostnader: 7 500 tkr
Lokalhyra: 540 tkr
Övriga kostnader1: 750 tkr
Summa: 8 790 tkr

Ett möjligt alternativ
Förvaltningen har räknat på kostnaderna vid ett alternativ där Lilla Edets kommun
köper platser inom lärlingsprogrammen, introduktionsprogrammen inkl.
språkintroduktion hos andra huvudmän i direkt närhet till Lilla Edets kommun.
Vid förvaltningens beräkningar har antagande om volym, dvs. antal elever inom de
aktuella programmen gjorts. Antagandet bygger på de senaste årens volym vid Elfhems
gymnasium samt kontakter med socialförvaltningen gällande troliga volymer inom
målgruppen för språkintroduktion.

1

Material, läromedel, måltidsersättning, reseersättning, mm.
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Priser hos andra huvudmän som förvaltningen räknar med:
Lärlingsprogram, ett ungefärligt genomsnitt
Introduktionsprogram exkl. språkintro
Språkintroduktion

100 tkr/år2
140 tkr/år3
135 tkr/år4

Detta alternativ skulle utifrån ovan beskrivna volym och priser medföra kostnader på 5
600 tkr/år.
Vid detta alternativ kommer Lilla Edets kommun fortsatt ha hemkommunens ansvar för
ungdomarna i gymnasieålder. Där ingår att hantera administration, ekonomihantering
och det kommunala aktivitetsansvaret. Detta hanteras i dagsläget delvis av personal som
inte belastar Elfhems gymnasiums kostnader, dvs. de ingår inte i de ca 7 000 tkr som
anges ovan. Vissa kostnader för administration kommer att kvarstå hos kommunen i ett
alternativ då ingen egen gymnasieverksamhet bedrivs av Lilla Edets kommun

Förvaltningens bedömning
Alla Lilla Edets kommuns ungdomar ska erbjudas kvalitativ gymnasieutbildning.
Frågan som sätts på sin spets i utredningen ovan är om Lilla Edets kommun i egen regi
klarar av att erbjuda kvalitativ gymnasieutbildning med acceptabla kostnader.
Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt. Därför bedömer förvaltningen att
utbildningsnämnden bör hitta överenskommelser med huvudmän i Lilla Edets kommuns
närhet, där Lilla Edets kommuns ungdomar kan erbjudas plats inom lärlingsprogram,
introduktionsprogram och språkintroduktion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 14 februari 2017
Yrkanden
Leif Håkansson (S): Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
att avveckla verksamheten vid Elfhems gymnasium.
Utbildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att hitta överenskommelser
med andra huvudmän för att erbjuda Lilla Edets ungdomar gymnasiealternativ inom
introduktionsprogram och lärlingsutbildning.
Ann-Christine Johansson (SD): Bifall till Leif Håkanssons (S) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Leif Håkanssons (S) förslag.

2

Utgår från GR:s prislista för interkommunala ersättningar inom gymnasiet 2017
Utgår från uppgifter om elevpeng i Kungälvs och Stenungssunds kommuner 2016
4
Utgår från Kunskapsförbundet Västs priser 2016, med viss uppräkning.
3
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Beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att avveckla
verksamheten vid Elfhems gymnasium.
2. Utbildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att hitta
överenskommelser med andra huvudmän för att erbjuda Lilla Edets ungdomar
gymnasiealternativ inom introduktionsprogram och lärlingsutbildning.

Fredrik Hermansson (C), Lars Ivarsbo (C), Camilla Olofsson (M) och Carl-Axel
Carlstein (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Baserat på de förutsättningar som idag 2017-03-09 presenterats för nämnden, där det
prognosticeras relativt lågt elevantal och höga personalkostnader, och där kommunen
dessutom står inför en hel del utmaningar för att kunna erbjuda en kvalitativ god
undervisning, lägger vi inget eget yrkande i sakfrågan.
Det är dock anmärkningsvärt att kommunen inte har längre framförhållning än att
bara 11 månader efter köpet av Klostret 4:1 (Lödöse varv) föreslås börja avveckla en
väl etablerad verksamhet på detta område. Ett motiv till köpet av Klostret 4:1 var just att
"kommunen sökte byggnader för att utveckla den kommunala verksamhet som finns i
området".
Vad hände med planerna på att stärka Elfhems gymnasium och att vidareutveckla ett
Lärcentrum på Lödöse varvsområdet?”

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 15
Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
Dnr 2012/UN158
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Bildningsförvaltningen föreslår en ändring av delegationsordningen. Ändringen gäller
felaktiga beslutsnivåer. Nämnden är enligt reglemente beslutande, detta behöver inte stå
med i delegationsordningen. Följande punkter föreslås utgå ur delegationsordningen:
1.2.8

Beslut om föreläggande vid
vite mot elevs
vårdnadshavare att fullgöra
sina skyldigheter att se till att
eleven fullgör sin skolgång

7 kap. 23 §
SL

Nämnden

Beslutet får överklagas
hos Förvaltningsrätten.

1.5.1

Godkännande av enskild som
huvudman för
förskola/friliggande
fritidshem och rätt till bidrag
samt återkallelse av
godkännande och rätt till
bidrag

2 kap.5 § SL Nämnden
8 kap 21 § SL
14 kap 15 §
SL
26 kap 13 §
SL

Beslutet får överklagas
hos Förvaltningsrätten.

1.5.2

Beslut om bidrag till annan
pedagogisk omsorg samt
återkallelse av bidrag

25 kap.10 och Nämnden
11 § SL
26 kap 13 §
SL

Beslutet får överklagas
hos Förvaltningsrätten.
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1.5.5

1.5.6

Beslut om
anmärkning/föreläggande mot
fristående verksamhet
Beslut om tillfälligt
verksamhetsförbud för
fristående verksamhet
Beslut om föreläggande vid
vite mot fristående
verksamhet

2017-03-09

26 kap 10, 11
§ SL

Nämnden

26 kap. 18 §
SL

Nämnden

Beslutet får överklagas
hos Förvaltningsrätten.

26 kap. 27 §
SL

Nämnden

Beslutet får överklagas
hos Förvaltningsrätten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 9 februari 2017
Delegationsordning för utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner ovanstående ändringar i delegationsordningen.
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§ 16
Uppföljning av internkontrollplan 2016
Dnr 2016/UN066
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.

Beställning/inköp:
Samtliga chefer inom Utbildningsnämndens verksamheter har av kommunens
upphandlare fått en uppdatering på vad som gäller vid beställning och inköp. Varje chef
och/eller beställare måste från och med 2016 få en utbildning i det beställningsverktyg
som ska användas vid avrop, för att få åtkomst till systemet.
Representation:
Rutiner för redovisning av representation har förtydligats och innan beslutsattesterande
chef godkänner en betalning av faktura så säkerställs att det framgår vilka personer som
deltagit vid representationstillfället.
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling:
Alla förskole- och grundskoleenheter har upprättat planer mot diskriminering och
kränkande behandling 2016. Planerna är upprätte i enlighet med Skolverkets allmänna
råd. Vid uppföljningstillfällena inom ramen för nämndens systematiska kvalitetsarbete
har nämnden även följt upp att enheterna följer sina planer.
Elfhems gymnasium har inte upprättat någon plan mot diskriminering och annan
kränkande behandling under 2016.
Arbete med stödinsatser:
Vid Skolinspektionens tillsyn av Lilla Edets kommun riktades ingen kritik mot hur
kommunen arbetare md extra anpassningar och särskilt stöd. Under året har en anmälan
till Skolinspektionen lett till föreläggande inom arbetet med stödinsatser. Bristerna i det
fallet åtgärdades omgående.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 16 februari 2017
Internkontrollplan 2016, dnr 2016/UN066-2
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Beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2016.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 17
Internkontrollplan 2017
Dnr 2017/UN073
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.
Utbildningsnämnden har ansvar för att kommunfullmäktiges prioriterade mål 9 uppnås.
Uppdraget är att stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå.
För att alla elever ska lyckas nå gymnasiebehörighet är det viktigt att de upplever
trygghet och välbefinnande i skolan, samt att de elever som behöver stödinsatser för att
nå kunskapskrav får det.

Utifrån Utbildningsnämndens uppdrag föreslår bildningsförvaltningen två
granskningsområden för 2017.
Process
(rutin/system)
Arbete mot
diskriminering
och kränkande
behandling

Kontrollmoment

Arbete med
stödinsatser.

Att Skolverkets
allmänna råd för
arbete med extra
anpassningar,
särskilt stöd och
åtgärdsprogram
följs.

Att årliga planer
mot diskriminering
och kränkande
behandling
upprättas och
efterlevs på
samtliga enheter, i
enlighet med
Skolverkets
allmänna råd.

Kontrollansvar
Verksamhet
schef med
ansvar för
elevhälsa

Uppföljning/
utförd
2017-08-31 och
2017-12-31

Metod

Verksamhet
schef med
ansvar för
elevhälsa

2017-08-31 och
2017-12-31

Uppföljning
smöte med
ansvarig
rektor.

Insamling
och
granskning
av samtliga
enheters
planer.
Uppföljning
smöten med
ansvarig
rektor.

Rapport
till
Utbildnings
nämnden

Utbildnings
nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 16 februari 2017
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Beslut
Utbildningsnämnden antar föreslagna kontrollmoment för 2017.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 18
Årsrapport 2016 för Utbildningsnämnden
Dnr 2017/UN059
Sammanfattning
Utbildningsnämnden ska årligen upprätta en årsrapport, där målen i nämndens
verksamhetsplan följs upp och analyseras.
Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla barnomsorg och utbildning av god
kvalitet. I år är elevernas behörighet till gymnasieprogram högre än vad den varit sedan
nya antagningskrav infördes. Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 är det näst
högsta på 10 år.
Målen som nämnden formulerat i verksamhetsplan 2016 har processfokus. Samtliga
processmål bedöms vara uppnådda.
Under våren har nämndens verksamheter inspekterats av Arbetsmiljöverket och
Skolinspektionen. Samtliga brister som Arbetsmiljöverket påpekade är åtgärdade, med
undantag av ventilationsfrågan på Fuxernaskolan. Samtliga enheter inom grundskola
och särskola som Skolinspektionen inspekterat under 2016 har åtgärdat de brister som
framkom vid inspektionen. Arbete med att åtgärda brister på huvudmannanivå samt på
Elfhems gymnasium återstår.
Under året har stora strukturella förändringar genomförts inom förskolan och skolan.
Utbildningsnämndens verksamheter har haft stora utmaningar utifrån
migrationssituationen, inte minst i gymnasieverksamheten.
Utbildningsnämnden har haft att hantera betydande volymförändringar under 2016.
Inom förskola och pedagogisk omsorg har ökningen varit 12,3 %. Inom fritidshemmen
har ökningen varit 4,7 %, sammantaget förskoleklass och grundskola har ökningen
under 2016 varit 10,1 %.
Det ekonomiska resultatet för 2016 visar ett underskott med -4,4 mnkr men följde
prognosen för året väl. Elevantalet i Utbildningsnämndens samtliga verksamheter har
ökat i större omfattning än vad som beräknades i prognoserna. Verksamheten har använt
sig av sina resurser på ett kostnadseffektivt sätt under året. Inköps- och
anställningsstopp infördes i juni och har varit gällande året ut vilket har motverkat de
ökade kostnaderna.
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Förskolans verksamheter visar ett negativt resultat på -5 mnkr. Ett ökat antal barn i
förskoleålder har medfört behov av fler platser i förskolan. Nya avdelningar har öppnats
i temporära lokaler och mer interkommunal ersättning/köpta platser har lett till högre
kostnader än budgeterat.
Grundskolan visar ett negativt resultat på -0,7 mnkr gentemot budget. Intäkter bestående
av statsbidrag från Skolverket och statlig ersättning från Migrationsverket har ökat
intäkterna kraftigt. De ökade intäkterna från Skolverket är satsningar inom skolan som
genererar motsvarande ökningar av personalkostnader medan ersättningar från
Migrationsverket ger ett överskott till verksamheten. Köpta platser inom skolan och
övriga omkostnader gör att grundskolan visar ett negativt resultat.
Gymnasiet visar ett överskott på sin verksamhet med 1,9 mnkr. Antalet ungdomar i
gymnasieålder i Lilla Edet har ökat under året. Antalet studerande vid Elfhems
gymnasium har flerdubblats till följd av nyanlända elever. Intäkterna har varit större än
kostnaderna för den utökade verksamheten och ger därmed gett ett överskott.
De övergripande kostnaderna visar ett underskott på -0,7 mnkr. Underskottet beror
främst på högre tilläggsbelopp och högre kostnader för IT än budgeterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 1 februari 2017
Årsrapport 2016 för Utbildningsnämnden
Beslut
Årsrapporten 2016 för utbildningsnämnden godkänns.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 19
Verksamhetsplan 2017
Dnr 2016/UN449
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ska fatta beslut om verksamhetsplan 2017. I föreslagen
verksamhetsplan är målen och formuleringarna under rubriken Särskilt prioriterat arbete
framtagna i dialog inom Utbildningsnämnden. Dialog har förts vid seminarier där
nämndens ledamöter och ersättare träffats tillsammans med bildningschef och
biträdande förvaltningschef. Intentionerna i den föreslagna verksamhetsplanen är att
över tid arbeta vidare med de processer som nämnden beslutade i verksamhetsplan
2016.
Den tilldelning som Utbildningsnämnden fått i kommunens Mål- och Resursplan 2017
innebär en relativ minskning av barn- och elevpengen för 2017 jämfört med tidigare år.
Sett i relation till barn- och elevpeng i jämförbara kommuner så var barn- och
elevpengen 2015 och 2016 låg, framför allt i förskolan (enligt Kommun- och
landstingsdatabasen). Utbildningsnämndens tilldelade ram för 2017 kommer i första
hand påverka barnpengen, dvs. förskoleverksamheten, i en mycket stor omfattning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 1 mars 2017.
Utkast till verksamhetsplan 2017.
Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 17.50-18.00.
Yrkanden
Leif Håkansson (S):
1. Verksamhetsplan 2017 för utbildningsnämnden antas.
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar på hur
mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets
kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningarna ska ligga
till grund för begäran om utökade anslag hos kommunfullmäktige
3. Under kapitel 4 – särskilt prioriterat arbete punkt g, Politiskt ledarskap, skrivs:
Det politiska ledarskapet ska vara tydligt. Det ska klart framgå att politiken styr
med mål och ekonomiska resurser. I punkt h, Samsyn och kontinuitet om mål
och inriktning för verksamheten, skrivs: De grundläggande målen för
verksamheten bör vara sådana att de är giltiga över tid och avsett majoritet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Leif Håkanssons (S) förslag.
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Beslut
1. Verksamhetsplan 2017 för utbildningsnämnden antas.
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar på hur
mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets
kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningarna ska ligga
till grund för begäran om utökade anslag hos kommunfullmäktige.
3. Under kapitel 4 – särskilt prioriterat arbete punkt g, Politiskt ledarskap, skrivs:
Det politiska ledarskapet ska vara tydligt. Det ska klart framgå att politiken styr
med mål och ekonomiska resurser. I punkt h, Samsyn och kontinuitet om mål
och inriktning för verksamheten, skrivs: De grundläggande målen för
verksamheten bör vara sådana att de är giltiga över tid och avsett majoritet.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 20
Trafiksäkerhetsutvärdering
Dnr 2017/UN087
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ordförande har i augusti 2016 gett bildningsförvaltningen i
uppdrag att göra en trafiksäkerhetsutvärdering på och i anslutning till kommunens
grundskolor, med fokus på där barn i de lägre åldrarna vistas.
Bildningsförvaltningen har undersökt vägar för genomförande av en
trafiksäkerhetsutvärdering och föreslår efter samråd med förvaltningschef på
samhällsbyggnadsförvaltningen att Utbildningsnämnden överlämnar uppdraget till
Tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 24 februari 2017.
Uppdrag till bildningsförvaltningen daterat 2016-08-31, Dnr 2017/UN087-1
Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar uppdraget om att genomföra en
trafiksäkerhetsutvärdering till Tekniska nämnden.

Beslutet expedieras till
Tekniska nämnden
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§ 21
Samtal om framtida skolstruktur
Dnr 2017/UN030
Sammanfattning
Lilla Edets kommunfullmäktige fattade 2017-01-11 beslut om att uppdra ”åt
Utbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med ett strukturförslag runt
kommunens skolor efter att breda samtal förts mellan kommunens partier”.
Kommunfullmäktiges beslut innehöll inga direktiv om hur samtalen skulle genomföras
och inte heller om några särskilda frågor eller förutsättningar skulle beaktas. Man får
därför anta att Utbildningsnämnden har ett ganska vitt mandat i frågan om hur samtalen
ska genomföras och vilka frågor som ska ligga till grund för samtalen. Klart är dock att
uppdraget getts till Utbildningsnämnden att genomföra samtalen och att de ska mynna
ut i att Utbildningsnämnden ska återkomma med ett skolstrukturförslag till
kommunfullmäktige.
Att man inte heller pekar ut särskilda åldersgrupper i frågan bör tolkas som att
strukturförslaget bör vara heltäckande över hela kommunen och alla åldersgrupper inom
grundskolan och förskoleklass.
Inget sägs heller om att detta förslag ska vara enhälligt efter det att samtalen genomförts
men man bör givetvis utgå ifrån att det var kommunfullmäktiges avsikt att det ska
finnas en så bred majoritet som möjligt och att Utbildningsnämnden och de som deltar i
samtalen så långt det går ska sträva efter enighet i det slutliga förslaget.
Inte heller preciserade man vad som menades med ”kommunens partier” men när det
gäller begreppet Kommunens partier bör tolkningen av detta begränsas till de partier
som är representerade i Lilla Edets kommunalfullmäktige, det vill säga
Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet,
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
När man kommer till frågan om formerna för samtalens genomförande har
Utbildningsnämnden haft en första sonderande diskussion om detta efter sitt
sammanträde 2017-01-26. Dessutom har diskussioner förts med Kommunchefen Lena
Palm, biträdande förvaltningschefen i Bildningsförvaltningen Anders Nordgren och
inom presidiet. Diskussioner har också förts inom de olika partierna och majoritetsrespektive oppositionsgrupperna. Efter att ha utvärderat dessa diskussioner och samtal
så framgår det ganska tydligt att det får anses vara lagom med två (2) representanter
från varje parti inom Kommunfullmäktiges partigrupp. De breda samtal som ska föras
ska sedan ledas av någon eller några personer. Förslaget är att Utbildningsnämnden
bjuder in de politiska partierna att utse två personer vardera att representera dem vid de
breda samtalen och att Utbildningsnämndens presidium gemensamt leder samtalen.
Presidiet ingår därmed inte i samtalen bland de politiskt tillsatta ledamöterna.
Särskild kompetens bör bjudas in till vissa samtalsträffar för att tillskjuta sakkunskap i
vissa frågor och för att dessa ska ha legitimitet bör gruppen så långt detta är möjligt
enas om vilka detta ska vara inom respektive område. Det finns också förväntningar
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från grupperingar utanför politiken att på ena eller andra sättet få delta med sina
synpunkter, exempel på detta är inte minst föräldrar till de barn som gick/skulle gått på
de skolor där undervisning inte längre bedrivs (Tingbergsskolans högstadium, Nygårds-,
Västerlanda- och Hjärtums-skolan. Dessa bör på utan att vara ledamöter i
samtalsgruppen beredas möjligheter att få delge sina synpunkter och samma möjlighet
bör också ges till föräldrar till de barn på skolor som hittills endast indirekt berörts
(Fuxernas högstadium, Tingbergs-, Ströms-, och Ryrsjö-skolan). Även andra
grupperingar kan komma ifråga men det bör bli upp till samtalsgruppen att besluta.
Samtalsgruppen bör vid sitt första sammanträde formulera de frågeställningar som ska
diskuteras utifrån vad som påverkar förslaget om en framtida skolstruktur i Lilla Edet.
Detta kan göras utifrån nedanstående utgångspunkter.
Vilken skolstruktur bör Lilla Edet ha för:
- att alla elever ska ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar nå målen i sin
utbildning
- att alla elever efter fullgjord grundskola ska vara ska vara behöriga till nationellt
program på gymnasiet och ha minst godkänt i alla ämnen
- att alla elever ska erbjudas en utbildning med hög kvalitet.
- att säkerställa likvärdigheten inom kommunens skolor.
- att skolorna ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer rustade
för framtidens behov.
- att vara långsiktigt ekonomiskt hållbar och där de lärande resurserna prioriteras
- att Lilla Edet ska vara en arbetsgivare som kan rekrytera yrkesskickliga lärare
med rätt behörighet och legitimation genom att erbjuda attraktiva tjänster.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Leif Håkansson (S) daterad den 2 mars 2017.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
-

-

bjuda in de partier som finns representerade i Lilla Edets Kommunalfullmäktige
att med två personer vardera delta i de av Kommunalfullmäktige beslutade breda
samtalen om skolstrukturen i Lilla Edets kommun
utbildningsnämndens presidium gemensamt leder samtalen och att presidiet
därmed inte ingår i samtalen bland de politiskt tillsatta ledamöterna.
ovanstående tillämpas som riktlinjer för de av Kommunfullmäktige beslutade
breda samtalen om skolstrukturen i Lilla Edets kommun
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§ 22
Beslutsuppföljning utbildningsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska
vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnden.
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från utbildningsnämnden under 2016 och
fram till dagens datum.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 23
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.
Camilla Olofsson (M) informerar om studiebesök vid Gossagårdens förskola.
Lokalerna är fina för att vara tillfälliga men lite svårjobbat enligt personalen.
Stämningen på förskolan är positiv. Viss oro finns hos personalen eftersom inget datum
är satt för färdigställande av den permanenta förskolan.
Beslut
Rapporten godkänns.

27

Utbildningsnämndens protokoll

2017-03-09

§ 24
Information
Sammanfattning
 Verksamhetschef Leif Gardtman informerar om arbetet med nya
familjecentralen.
 Biträdande förvaltningschef Anders Nordgren informerar om aktuellt läge på
Fuxernaskolan.
 Förvaltningschef Olle Isaksson informerar om ny ledningsorganisation.
 Förvaltningschef Olle Isaksson informerar om arbetet med förändringar av
service- och kostenheter.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 25
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 4 – Avsägelse från Karin Hedborg (L) från uppdragen som ledamot i
omsorgsnämnden och ledamot i utbildningsnämnden, samt fyllnadsval
2
KF § 15 – Upphävande av inköps- och anställningsstopp
3

Dnr 2016/UN482

MBN § 102 – Inbjudan till kommunens skolor att redovisa projekt på Miljö- och
familjedagen

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 26
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 Diarienummer Rubrik
Delegationsbeslut Tilläggsbelopp Fsk Vilda Tilda
2016
UN399
i Ucklum
2017
UN038
Tjänstetillsättning
Ordförandebeslut - Redovisning av utredning och
2017
UN051
beslut om åtgärder

Datum
2017-02-21
2017-01-19
2017-02-03

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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