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§ 13
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 14
Information om KAKADUA
Sammanfattning
KAKADUA är ett samarbete mellan Lilla Edets kommun och arbetsförmedlingen i Ale,
i syfte att få fler unga mellan16-24 år i studier, arbete eller annan sysselsättning. Det
handlar om ungdomar och unga vuxna utan fullgjord gymnasiekompetens och som
saknar arbete eller annan sysselsättning.
Skola, arbetsmarknad och socialtjänst genomför 2016 ett övergripande strategiskt
samarbete som ett led i att motverka utanförskapet. Kommunen saknar idag ett
övergripande strategiskt samarbete kring målgruppen, ungdomar 16-24 år som saknar
gymnasiestudier och arbete. Samarbetet kommer på sikt att inkludera fler parter, t.ex.
kultur och fritid, näringslivet och psykiatrin.
KAKADUA består av två formella projekt KAA och DUA. (KAA = Kommunens
aktivitetsansvar och DUA = Delegationen för unga till arbete). Via dessa projekt får
kommunen medel i form av processtöd och visst ekonomiskt stöd.
I praktiken innebär arbetet att vi inom kommunen, i samarbete med arbetsförmedlingen,
skall utarbeta samverkansformer för att få fler ungdomar mellan 16-24 år åter till
studier, arbete och sysselsättning. Detta arbete skall samlokaliseras och personalresurser
skall finnas under samma tak, som ett stöd för ungdomarna som deltar i KAKADUA.
Aktuella personalresurser kommer vara socialpedagog, ungdomsvägledare,
socialsekreterare, studie och yrkesvägledare, arbetsmarknadshandläggare, med flera.
Projektet kartlägger antal ungdomar/unga vuxna och deras behov.
Efter projekttidens slut är tanken att implementera verksamheten som en del av
kommunens ordinarie basverksamhet.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 15
Information från rektorerna på Fuxernaskolan 7-9
Sammanfattning
Rektorerna beskriver hur Fuxernaskolan arbetar med att förebygga hot, våld och droger.
Hur det ser ut just nu, långsiktigt och önskat läge.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 16
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
Dnr 2016/KS0045
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. Kommunstyrelsen i Lilla
Edets kommun har begärt att utbildningsnämnden yttrar sig över planen.
Planen innehåller insatser inom många olika delar i en kommuns verksamhet. Den del
som handlar om skola och därmed hanteras inom utbildningsnämndens ansvarsområde
lyder enligt följande,

”Hur bör kommunerna se på barns möjligheter till skola?
Även om barn som vistas tillfälligt i Sverige varken har skolplikt eller rätt enligt lag till
skola, ger skolförordningen kommunen möjlighet att erbjuda skolgång.
Barnkonventionen stadgar att alla barn utan åtskillnad har rätt att få sina mänskliga
rättigheter tillgodosedda. Utbildning är en sådan mänsklig rättighet. Forskning visar att
skolan kan innebära en skyddsfaktor för barn i utsatta situationer. 59 Några kommuner i
Göteborgsregionen har uttalat att alla barn ska ha möjlighet till utbildning med
hänvisning till Barnkonventionen.
Handlingsvägar och förhållningssätt



Det konstateras att när det gäller barns skolgång finns ett tolkningsutrymme i
regelverken som kommunerna har att hantera.



Varje kommun måste ha en beredskap för att hantera information om eleverna i
dokumentationssystemen. En följd av att barnen inte har personnummer eller
inte kan uppge någon adress kan vara att ansökningar till en skola inte kommer
att vara fullständiga. Det innebär att kommuner och skolor kan behöva göra
vissa avsteg från sedvanliga rutiner vid bedömningen av sådana ansökningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 9 februari 2016
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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
Leif Håkansson (S) - Utbildningsnämnden återremitterar ärendet för förtydligande av
vad yttrandet avser.
Camilla Olofsson (M), Fredrik Hermansson (C) och Mattias Ternehäll (SD) tillstyrker
Leif Håkanssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
ärendet ska återremitteras.
Beslut
Utbildningsnämnden återremitterar ärendet för förtydligande av vad yttrandet avser.
Reservation
Kenny Stolpe (MP) reserverar sig till förmån för tjänsteskrivelsens förlag.

Beslutet expedieras till
Handläggaren
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§ 17
Remissvar angående motion om annonstavlor och
klädbytesskåp på Lilla Edets förskolor.
Dnr 2016/KS0052
Dnr 2016/UN056
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har mottagit en motion om annonstavlor samt klädbyteskåp i Lilla
Edets kommuns förskolor. Ärendet har överlämnats för yttrande till
utbildningsnämnden
I motionen yrkas på att varje föreskola i Lilla Edets kommun utrustas med en
annonstavla för annonsering av köp- och sälj av kläder, ytterkläder och skor, samt ett
skåp för skänkta kläder där föräldrar kan lämna in samt hämta kläder vid behov.
Bildningsförvaltningen föreslår följande yttrande i ärendet:
Kommunstyrelsen lämnar till förskolechef på respektive förskola att besluta om
förskolan ska utrustas med anslagstavlor och skåp för skänkta kläder eller inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetssekreterare daterad den 22 februari 2016
Motion om annonstavlor samt klädbytesskåp i Lilla Edets förskolor, dnr 2016/KS0052
Yrkande
Camilla Olofsson (M) Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att överlåta till Utbildningsnämnden att hantera motionens
intentioner. Motionen anses därmed besvarad.
Kenny Stolpe (MP) och Leif Håkansson (S) tillstyrker Camilla Olofssons yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att
överlåta till Utbildningsnämnden att hantera motionens intentioner. Motionen anses
därmed besvarad.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 18
Årsrapport 2015 för utbildningsnämnden
Dnr 2016/UN059
Sammanfattning
Utbildningsnämnden ska årligen upprätta en årsrapport, där målen i nämndens
verksamhetsplan följs upp och analyseras.
Nämndens huvudsakliga uppdrag är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg och
skola. Med barnomsorg avses förskola 1-5 år, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Kommunen erbjuder förskoleklass samt grundskola år 1-9, gymnasiestudier inom
introduktionsprogram och lärlingsgymnasium.
Nämnden ansvarar också för att gymnasiestudier erbjuds till kommunens ungdomar,
samt har kommunens aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 9 februari 2016
Årsrapport 2015 för Utbildningsnämnden
Yrkande
Mattias Ternehäll (SD):
1. Utbildningsnämnden stryker analysen som avser gymnasiet under punkten 4.2.
2. Utbildningsnämnden stryker första stycket, sista meningen under analysen som
avser grundskolan.
3. Utbildningsnämnden stryker hela stycket 4.3 ”Åtgärder för att uppnå ekonomisk
balans”

Leif Håkansson (S) - Utbildningsnämnden godkänner Årsrapporten 2015 för
Utbildningsnämnden.

Camilla Olofsson (M) yrkar bifall till Mattias Ternehälls yrkande nr 2 och nr 3 och
avslag på Mattias Ternehälls yrkande nr 1 samt i övrigt bifall till årsrapporten.

Fredrik Hermansson (C) tillstyrker Camilla Olofssons yrkande.
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Kenny Stolpe (MP) yrkar bifall till Mattias Ternehälls yrkande nr 3 och avslag på
yrkande nr 1 och nr 2 samt i övrigt bifall till årsrapporten.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att utbildningsnämnden godkänner årsrapporten i de delar
där de inte finns några motförslag.
Därefter ställer ordföranden Mattias Ternehälls yrkande nr 1 mot innehållet i
årsrapporten i den delen som avses. Nämnden godkänner innehållet i årsrapporten.
Ordföranden ställer därefter Mattias Ternehälls yrkande nr 2 mot innehållet i
årsrapporten i den delen som avses. Nämnden godkänner innehållet i årsrapporten.
Till sist ställer ordföranden Mattias Ternehälls yrkande nr 3 mot innehållet i
årsrapporten i den delen som avses. Nämnden godkänner innehållet i årsrapporten.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Årsrapporten 2015 för Utbildningsnämnden.
Reservation
Mattias Terehäll (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Protokollsanteckning
Kenny Stolpe (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”I stycket 4.3 framförs, i min mening, en ensidig analys. Framförallt saknas resonemang om
alternativ och metoder som kan göra det möjligt för byskolorna att finnas kvar inom budget och
med bibehållen eller höjd kvalitet. Sådana alternativ är till exempel IT-lösningar för
fjärrundervisning. De små skolorna på glesbygden i Lilla Edet är inte unika i Sverige och mer
ansträngningar kunde göras för att hitta lyckade exempel och lära sig av orter och skolor med
liknande förutsättningar. Exempelvis finns aktörer som Glesbygdsverket och Hela Sverige ska
leva, som kan bistå med kunskap inom området”.

Beslutet expedieras till
Ekonomichef
Kommunfullmäktige (inkl årsrapporten)
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§ 19
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.

Beställning/inköp:
15 stickprov bland betalda fakturor har gjorts med avsikt att kontrollera om inköp sker
enligt upphandlade avtal. I 10 fall har inköp gjorts på korrekt vis. I de andra fem fallen
har antingen inköp gjorts av leverantör som inte finns med på kommunens avtal eller så
saknar kommunen avtal och inköparen har då missat att följa inköpspolicyn, så till vida
att man inte gjort någon undersökning bland tre leverantörer före val av leverantör för
inköpet.
Representation:
Den representation som förekommit är internrepresentation. Det handlar i största
utsträckning förtäring till möten, arbetsplatsträffar och avtackningar. Stickprovskontroll
har genomförts under hösten. Genom kontrollen upptäcktes att det fanns brister i hur
representationen redovisades. I vissa fall var redovisningen korrekt, i andra inte.
Resultatet av kontrollen har lett till att rutiner förbättrats och att ansvariga chefer har fått
förnyad information om Lilla Edets kommuns regler för representation.
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling:
Alla enheter förutom en skola har upprättat likabehandlingsplaner. Planerna var
upprättade och beslutade under november-december. Uppföljning planerna har ännu
inte gjorts över allt, då tiden mellan upprättandet av planerna och uppföljningen av
internkontrollplanen är för kort. Föregående läsår upprättade endast ett fåtal enheter
likabehandlingsplaner. Årets internkontrollarbete har lett till tydliga förbättringar.
Arbete med stödinsatser:
Biträdande förvaltningschef tillsammans med chef för barn- och elevhälsan har under
hösten 2015 träffat rektor tillsammans med elevhälsateamet på varje skola, för att följa
upp arbetet med stödinsatser. Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd sker på
alla skolor. Dokumentationen av arbetet måste dock utvecklas, då den inte följer
Skolverkets allmänna råd i nuläget, annat än på någon enstaka enhet.
Biträdande förvaltningschef och chefen för barn – och elevhälsan har bokat in nya
uppföljningar med rektorer och elevhälsateamen under våren 2016 för att följa upp så
att åtgärder genomförs för att allmänna råden följs.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 15 februari 2016
Yrkande
Leif Håkansson (S) – Utbildningsnämnden återremitterar ärendet för klargörande av
belopp och sakfråga vid granskningen av Beställning/inköp.
Kenny Stolpe (MP) – Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av
internkontrollplan 2015.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om frågan ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
ärendet ska återremitteras.
Beslut
Utbildningsnämnden återremitterar ärendet för klargörande av belopp och sakfråga vid
granskningen av Beställning/inköp.
Beslutet expedieras till
Handläggaren
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§ 20
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.

För 2016 föreslås följande kontrollmoment:
Process
(rutin/system)
Beställning/
inköp
Representation

Arbete mot
diskriminering
och kränkande
behandling samt
arbete med
stödinsatser.

Kontrollmoment
Att inköp sker
enligt upphandlade
avtal.
Att redovisning av
kostnader i
samband med
representation är
enligt riktlinjer/
policy
1. Att årliga planer
mot diskriminering
och kränkande
behandling
upprättas och
efterlevs på
samtliga enheter, i
enlighet med
Skolverkets
allmänna råd.
2. Att Skolverkets
allmänna råd för
arbete med extra
anpassningar,
särskilt stöd och
åtgärdsprogram
följs.

Kontrollansvar
Ekonom

Uppföljning/
utförd
2016-12-31

Metod

Ekonom

2016-12-31

Stickprov

Utbildnings
nämnden

Verksamhet
schef

1. 2016-09-30

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

Utbildnings
nämnden

2016-12-31

2. 2016-09-30 och
2016-12-31

Stickprov

Rapport
till
Utbildnings
nämnden
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 26 februari 2016
Yrkande
Leif Håkansson (S) - Utbildningsnämnden antar föreslagna kontrollmoment.
Beslut
Utbildningsnämnden antar föreslagna kontrollmoment.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 21
Systematiskt kvalitetsarbete - Uppföljningsrapport 2
Dnr 2015/un493
Sammanfattning
Förvaltningen presenterar uppföljningsrapport 2 från förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete.
Uppföljningsrapport 2 fokuserar på att systematiken i sig fungerar samt på utvalda
uppdragsområden från läroplanerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 19 februari 2016
Bildningsförvaltningens uppföljningsrapport 2 som bilaga till tjänsteskrivelsen.
Betygsresultat ht-2015
Yrkande
Leif Håkansson (S) – Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner informationen.
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§ 22
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
Utbildningsnämnden noterar att kontaktpolitikerna inte varit på några besöka sedan
förra sammanträdet.
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§
Nyval av kontaktpolitiker efter Camilla Olofsson (M)
Dnr 2016/UN0034
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.
Camilla Olofsson (M) har valts till vice ordförande i utbildningsnämnden och lämnar
därmed sina uppdrag som kontaktpolitiker.
Yrkande
Leif Håkansson (S) - Utbildningsnämnden utser Carl-Axel Carlstein (M) för Område
centrum; Fuxernaskolan, Ryrsjöskolan, och Nya skolan (inkl förskola).
Beslut
Utbildningsnämnden utser Carl-Axel Carlstein (M) för Område centrum;
Fuxernaskolan, Ryrsjöskolan, och Nya skolan (inkl förskola).
Beslutet expedieras till
Carl-Axel Carlstein
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§ 23
Information
Sammanfattning
Förvaltningen informerar bl a om:


Sverigedemokraterna har stället frågor om bl a hur skolorna arbetar med
demokrati och hur skolorna arbetar med barn med särskilt stöd. Rektor avgör
vilka partier man bjuder in till skolan. Skolverket arbetar med att ta fram en
vägledning i frågan. Det finns inga jämförbara data från andra kommuner om
hur man arbetar med barn med särskilt stöd.



Under våren bör nämnden träffas en halvdag för att fördjupa sig i
verksamhetsplanen. Förvaltningen återkommer med förslag på dag.



Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande hög vilket innebär att alla inte
kan få en plats utifrån närhetsprincipen.



En arbetsgrupp med politiker och tjänstemän arbetar med frågan om
Ryrsjöskolans kapacitet i framtiden.



En fråga att ta ställning till är när den temporära lösningen på Gossagården
behöver vara på plats.



Mark- och exploateringsavdelningen ska göra en analys av lokalbehovet för de
kommunala verksamheterna för perioden 2016-2026 samt att, utifrån analysen,
upprätta en tidplan för investeringar och byggnation för samma tidsperiod.



Arbetsmiljöverket har besökt grundskolorna. En avvikelserapport kommer.



Skolinspektionen kommer att besöka kommunen under våren.

I övrigt ställs frågor om personalomsättningen i förvaltningen, svar från Leifab om
lokalfrågan, lärares behörighet och om det är någon som samordnar
kontaktpolitikeruppdragen.
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Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 24
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

1
KS § 15 2016 – Risk- och sårbarhetsanalys för Lilla Edets kommun 2016-2019
2
KS § 16 2016 – Fritidsgårdsverksamhet i Lilla Edets kommun
3
2016/UN065
MBN § 8 2016 – Klostret 4:1. Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt
4
KF § 5 2016 – Avsägelse från Michael Grönlund (M) från uppdraget som ledamot
tillika vice ordförande i utbildningsnämnden samt uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, samt fyllnadsval

Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§
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.
2015 UN367 Tjänsten ej tillsatt Grundskollärare - yngre åldrar
2016 UN041 Tjänsten tillsatt, grundskollärare
2016 UN042 Tjänsten tillsatt, förskollärare
2016 UN043 Tjänsten tillsatt, grundskollärare
2016 UN044 Tjänsten tillsattes ej med någon sökande, intern förflyttning
2016 UN045 Två tjänster tillsatta, speciallärare
2016 UN060 Tjänstetillsättning, verksamhetschef
2016 UN063 Tjänstetillsättning förskollärare
2016 UN094 Tjänst studie- och yrkesvägledare ej tillsatt
2016 UN105 Tjänstetillsättning kock
2016 UN114 Beslut om avstängning från grundskola (3 skoldagar)

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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