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§ 63
Godkännande av dagordning
Utgående ärende:
 Taxor och avgifter 2018 (Dnr 2017/UN356)
Tillkommande ärenden:
 Nyval av kontaktpolitiker efter Harry Berglund (S)
 Nyval av kontaktpolitiker efter Martin Björkman (S)
 Nyval av kontaktpolitiker efter Mats Nilsson (V)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 64
Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2018
Dnr 2017/UN290
Sammanfattning
Med hänsyn tagen till när nämnden behöver fatta beslut om ekonomiska rapporter
föreslås nedanstående sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2018.
Utbildningsnämnden sammanträder torsdagar kl. 16.00.
1 februari
8 mars (internkontroll, årsrapport 2017, uppföljningsrapport 2, beslutsuppföljning)
26 april
24 maj (T1, uppföljningsrapport 3, beslutsuppföljning)
23 augusti (taxor och avgifter)
27 september (T2, beslutsuppföljning)
25 oktober (verksamhetsplan 2019, sammanträdesdagar 2019)
13 december (beslutsuppföljning)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsamordnare daterad den 15 augusti 2017
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 2018.

Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare
Förvaltningschefen
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§ 65
Beslutsuppföljning september 2017
Dnr 2017/UN188
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 fram till dagens
datum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsamordnare daterad den 11 november 2017
Beslutsuppföljning
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§ 66
Tillbyggnad av Tingbergskolan - rättelse av beslut
Dnr 2017/UN288
Sammanfattning
Utbildningsnämndens beslut 2017-08-24 § 56 är felaktigt på grund av ett förbiseendefel.
Det ankommer på nämnden att fatta beslut om rättelse av förbiseendefel, om rättelsen
gäller själva beslutet.
Protokollsparagafen med det felaktiga beslutet kryssas över och påförs en anteckning
som hänvisar till denna protokollsparagraf som redovisar det nya och riktiga beslutet.
Detta för att det ska stå helt klart vilket beslut som gäller.
I § 56 är Harry Berglunds yrkande riktigt men har inte blivit rätt överfört till beslutet.

§ 56
Tillbyggnad av Tingbergsskolan
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.
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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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsamordnare daterad den 14 september 2017
UN § 56/2017
Beslut
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.

Beslutet expedieras till
Tf förvaltningschef Leif Gardtman
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§ 67
Tillfällig tillbyggnad Tingberg
Dnr 2017/UN288
Sammanfattning
Beslut (2017/UN288 § 56) fattades om en tillfällig utbyggnad omfattande 2-3 klassrum
på Tingbergskolan. Denna tillfälliga lokal skulle stå klar för användande augusti 2018.
Genom effektivare användande av befintliga lokaler möjliggörs en framflyttning av
tillfällig utbyggnad. Behovet av en tillfällig utbyggnad på 2-3 klassrum bedöms nu vara
augusti 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef daterad den 20 september 2017
Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 16.15-16.25.
Ändringsyrkanden
Fredrik Hermansson (C):Meningen Förvaltningen får i uppdrag att beställa en tillfällig
utbyggnad på Tingbergskolan för att möta den förväntade ökningen av elever utgår
Carin Thorén-Hansson (S): Tillbyggnaden ska vara färdigställd augusti 2019 ändras till
Utbyggnaden ska vara färdigställd senast augusti 2019.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Fredrik Hermanssons (C) förslag.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Carin Thorén-Hanssons (S) förslag.
Beslut
Utbyggnaden ska vara färdigställd senast augusti 2019.

Beslutet expedieras till
Ekonomichef Jörgen Karlsson
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§ 68
Tertialrapport 2 2017 för utbildningsnämnden
Dnr 2017/UN153
Sammanfattning
Nämndens nettobudget är 307,3 mnkr för verksamhetsåret 2017 efter den extra
tilldelningen på 13 mkr. Den extra tilldelningen på 13 mkr är inte fördelad på
verksamhetsområde utan reglerar det totala underskottet. Barn- och elevantalet i
utbildningsnämndens verksamheter har ökat de senaste åren och denna ökning har det
inte tagits hänsyn till i MoR arbetet och ramen har därmed inte anpassats för att klara av
volymökningen av barn och elever.
Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med -1,4 mnkr och prognosen visar
på ett underskott för året på -9 mnkr. Det ökade kostnaderna som påverkar prognosen
för årets sista månader är kostnader för nedläggning av gymnasiet, lägre
lågstadiesatsning, justering av prisskillnad köpta platser samt volymökning på skola och
särskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef daterad den 20 september 2017
Tertialrapport 2 2017
Tilläggsyrkande
Ulf Wetterlund (L): Utbildningsnämnden noterar att samtliga kommunfullmäktiges mål,
där nämnden kan vara berörd, inte är kommenterade i
delårsrapporten. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta med samtliga
mål resterande del av 2017.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Ulf Wetterlunds (L) förslag.
Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner tertialrapport 2 2017.
2. Utbildningsnämnden noterar att samtliga kommunfullmäktiges mål, där
nämnden kan vara berörd, inte är kommenterade i
delårsrapporten. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta med
samtliga mål resterande del av 2017.
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jörgen Karlsson
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§ 69
Ansökan integrationsmedel
Dnr 2017/UN364
Sammanfattning
Det finns ett stort behov av pedagogiska verktyg och kompetens för våra nyanlända
elever för att möjliggöra för dessa att nå kunskapskraven i läroplanen. En digital
plattform i form av en läsplatta skapar förutsättningar för ett modernt och effektivt sätt
att arbeta med den språkliga utvecklingen och därmed öka möjligheterna för en snabb
integration. Kopplat till en digital plattform behövs lärarkompetens i form av en lärare
som kan arbeta över hela kommunen utifrån ämnet svenska som andraspråk (SVA).
För en kostnad av ca 800 kkr/år kan förvaltningen anställa en lärare med behörighet i
SVA och anskaffa 90 lärplattor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef daterad den 20 september 2017
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att söka integrationsmedel inom kommunen för att kunna
genomföra en satsning på språkutveckling inom ämnet SVA (Svenska som andraspråk).

Beslutet expedieras till
Ekonomichef Jörgen Karlsson
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§ 70
Resultatuppföljning grundskola
Dnr 2016/UN434
Sammanfattning
Resultat för grundskola läsåret 2016/17 redovisas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef daterad den 20 september 2017
Resultatuppföljning för grundskola
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Ekonomichef Jörgen Karlsson
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§ 71
Nyval av kontaktpolitiker efter Harry Berglund (S)
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.
Harry Berglund (S) har avsagt sig sitt uppdrag i utbildningsnämnden och därmed också
sitt uppdrag som kontaktpolitiker.
Carl-Christian Trönnberg (S) ersätter Harry Berglund (S) som ledamot i
utbildningsnämnden och föreslås också ersätta Harry Berglund (S) som kontaktpolitiker
för Fuxernaskolan, Ryrsjöskolan, Nya skolan samt grundsärskolan.
Beslut
Carl-Christian Trönnberg (S) utses till kontaktpolitiker för Fuxernaskolan,
Ryrsjöskolan, Nya skolan samt grundsärskolan

Beslutet expedieras till
Carl-Christian Trönnberg (S)
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§ 72
Nyval av kontaktpolitiker efter Martin Björkman (S)
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.
Martin Björkman (S) har avsagt sig sitt uppdrag i utbildningsnämnden och därmed
också sitt uppdrag som kontaktpolitiker.
Martina Freiholtz (S) ersätter Martin Björkman (S) som ledamot i utbildningsnämnden
och föreslås också ersätta Martin Björkman (S) som kontaktpolitiker för Klosterängens
förskola, Nygårds förskola, Tingbergs förskola, pedagogisk omsorg och Atlantis Lödöse
Natur-Montessoriförskola.
Beslut
Martina Freiholtz (S) utses till kontaktpolitiker för Klosterängens förskola, Nygårds
förskola, Tingbergs förskola, pedagogisk omsorg och Atlantis Lödöse NaturMontessoriförskola

Beslutet expedieras till
Martina Freiholtz (S)
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§ 73
Nyval av kontaktpolitiker efter Mats Nilsson (V)
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.
Mats Nilsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag i utbildningsnämnden och därmed också
sitt uppdrag som kontaktpolitiker.
Karl Jändel (V) ersätter Mats Nilsson (V) som ledamot i utbildningsnämnden och
föreslås också ersätta Mats Nilsson (V) som kontaktpolitiker för Ströms Slotts förskola,
Hjärtums förskola, Solgatans förskola och Västerlanda förskola.
Beslut
Karl Jändel (V) utses till kontaktpolitiker för Ströms Slotts förskola, Hjärtums förskola,
Solgatans förskola och Västerlanda förskola.

Beslutet expedieras till
Karl Jändel (V)
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§ 74
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.
Inga rapporter är anmälda.
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§ 75
Information
Sammanfattning
 Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar om läget för
gymnasieungdomarna från Elfhemsgymnasiet.
 Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar om KLARA-verksamheten.
 Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar om utbyggnad av Strömskolan.
 Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar om öppna förskolan i Lödöse.
 Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar om antalet nya förskoleplatser.
 Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar om inställda lektioner på
högstadiet.
 Carin Thorén-Hansson och Carlos Rebelo da Silva har besökt alla skolor,
förskolor, kostenheten och städ/vaktmästeri –
o Information om Fritidshemmen: För många barn i förhållande till lokalernas
storlek på Fuxerna och Ström.
o Underhållsplaner efterfrågas av personalen på förskolor/skolor från Leifab.
 Tf förvaltningschef informerar om uppsägning av Elfhemsgymnasiets lokaler.
 Dennis Lindberg Briddgård informerar om att han numera arbetar på individoch familjeomsorgen men avser att vara kvar i utbildningsnämnden då ingen ser
någon jävssituation.
Tilläggsyrkanden
Carin Thorén-Hansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att beskriva nuläget och behovet
av lokaler och ytterligare personal för förskolorna.
Carin Thorén-Hansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rapport om antal
inställda lektioner per termin samt förslag på åtgärder. Detta förs in i årshjulet så att det
följer redovisningen av elevresultat.
Carin Thorén-Hansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att beskriva nuläget och behovet
av lokaler och ytterligare personal för fritidshemmen.
Carin Thorén-Hansson (S): Till nästa möte bjuds Leifab in för att få uppdatering kring
underhållsplaner, gränsdragningslista och hyreskontrakt.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Carin Thorén-Hanssons (S) förslag.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Carin Thorén-Hanssons (S) förslag.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Carin Thorén-Hanssons (S) förslag.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Carin Thorén-Hanssons (S) förslag.
Beslut
1. Informationen antecknas till protokollet.
2. Förvaltningen får i uppdrag att beskriva nuläget och behovet av lokaler och
ytterligare personal för förskolorna.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rapport om antal inställda lektioner per
termin samt förslag på åtgärder. Detta förs in i årshjulet så att det följer
redovisningen av elevresultat.
4. Förvaltningen får i uppdrag att beskriva nuläget och behovet av lokaler och
ytterligare personal för fritidshemmen.
5. Till nästa möte bjuds Leifab in för att få uppdatering kring underhållsplaner,
gränsdragningslista och hyreskontrakt.

Beslutet expedieras till
Tf förvaltningschef Leif Gardtman
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§ 76
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 99/2017 – Avsägelse från Mats Nilsson (V) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen och ledamot i utbildningsnämnden, samt fyllnadsval
2
KF § 102/2017 – Avsägelse från Harry Berglund (S) från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden, samt fyllnadsval
3
KF § 104/2017 - Fyllnadsval av ledamot och ersättare i utbildningsnämnden
4
Svar på återremiss avseende begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 77
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.
Diarieår Diarienummer Rubrik

Datum

2017

UN301

2017-08-23

2017
2017

UN303
UN304

2017

UN305

2017

UN306

2017

UN307

2017
2017
2017
2017

UN308
UN309
UN310
UN311

2017

UN323

2017

UN324

2017
2017
2017
2017
2017

UN325
UN329
UN340
UN341
UN342

Tjänstetillsättning lärare i fritidshem/fritidspedagog
Tjänstetillsättning fritidspedagoger/lärare för
fritidshem
Tjänstetillsättning grundskollärare till Fuxernaskolan
Tjänstetillsättning modersmålslärare inom albanska
och dari
Tjänstetillsättning fritidspedagoger/lärare för
fritidshem
Tjänstetillsättning fritidspedagoger/lärare för
fritidshem
Tjänstetillsättning fritidspedagoger/lärare för
fritidshem
Tjänstetillsättning grundskollärare till åk 4-6
Tjänstetillsättning Skolledare
Tjänstetillsättning grundskollärare till åk 1-3
Tjänst som Trä- och metallslöjdslärare tillsatt,
A641415
Tjänst som grundskollärare årskurs 1-3 tillsatt,
A639231
Tjänst som skolsköterska i elevhälsan tillsatt,
A635992
Tjänstetillsättning Förskollärare i område Centrum
Tjänstetillsättning Grundskollärare i slöjd F-6
Tjänstetillsättning Grundskollärare idrott och hälsa F-6
Tjänstetillsättning Grundskollärare

2017-08-24
2017-08-24
2017-08-24
2017-08-24
2017-08-24
2017-08-24
2017-08-24
2017-08-24
2017-08-25
2017-08-31
2017-08-31
2017-08-31
2017-09-04
2017-09-05
2017-09-05
2017-09-05

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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