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§ 32

Godkännande av dagordning

Sammanfattning
Utgående ärenden:
 Jämställdhetsstrategi
 Information från polisen ang. ungdomar och droger
Tillkommande ärende:
 Punkten ”Yttrande till förvaltningsrätten” delas upp i två punkter

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 33

Energiplan, internremiss
Dnr 2015 UN 111
Sammanfattning
Förslag på energiplan för Lilla Edets kommun 2015-2020 finns framtagen och omfattar
förutom beskrivning och analys av de områden där stor energiförbrukning sker även
förslag på mål och åtgärder.
Kommunstyrelsen har beslutat att sända utkastet på energiplan 2015-2020 på
remiss.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-01 § 43, dnr 2015 UN 111.
Följebrev till Energiplan, dnr 2015 UN 111.
Förslag på energiplan för Lilla Edets kommun 2015-2020, dnr 2015 UN 111.
Muntlig föredragning av miljöplanerare Helena Grimm.
Beslut
Utbildningsnämnden anser att de mål som är framskrivna i energiplan 2015-2020 är
relevanta och rimliga och ser inte anledning att komplettera med något ytterligare.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
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§ 34

Yttrande till förvaltningsrätten
Dnr 2015 UN 087

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.
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§ 35

Yttrande till förvaltningsrätten
Dnr 2015 UN 088

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.
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§ 36

Tertialrapport 1 2015
Dnr 2015 UN 153

Sammanfattning
Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla barnomsorg och utbildning av god
kvalitet.
Under perioden har ett fåtal mål delvis uppnåtts. Flertalet mål är ännu inte uppnådda
eller ännu inte uppföljningsbara, t.ex. meritvärde som mäts i juni.
Periodens utfall visar på ett positivt resultat, som till största delen beror på
felperiodiseringar inom förskoleverksamheten och gymnasieverksamheten.
Prognosen för 2015 visar på ett negativt resultat på 4,4 mkr.
Fokus under våren har varit att skapa en ny ledningsorganisation och att förbereda
sammanslagning av högstadieskolorna och att förbereda öppnandet av en ny förskola i
Lödöse. Nämnden har över tid inte lyckats uppnå de mål som gäller utifrån skollagen,
vilket kräver insatser i många led i kommunen. Under våren 2015 har nämnden därför
fattat ett beslut om skolstrukturen för Lilla Edets kommunala grundskolor.
Bildningsförvaltningen har initierat ett flertal processer som ska leda till kontinuitet och
bättre förutsättningar för rektorer, förskolechefer och pedagoger i verksamheterna att
lyckas med det statliga utbildningsuppdraget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, dnr 2015 UN 153.
Tertialrapport 1 2015 för utbildningsnämnden, dnr 2015 UN 153.
Muntlig föredragning av utvecklingsledare Anders Nordgren, ekonom Anna Ernhede
och förvaltningschef Olle Isaksson.
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Beslut
Under 3.3. Övrigt prioriterat arbete ska sista punkten ändras till:
 Allt förbrukningsmaterial som inhandlas till förskolan ska vara giftfritt. Vid
framtida investeringar samt vid ny- och ombyggnationer ska giftfria alternativa
material användas där sådana finnes.
Uppföljning: Kompetens att arbeta med frågan finns i nuläget inte i förvaltningen.
Tertialrapport 1 2015 godkänns i övrigt.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
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§ 37

Internkontroll 2014, uppföljning
Dnr 2014 UN 079

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.
Utbildningsnämndens internkontrollsplan beslutades 2014-02-27. Uppföljning av
internkontrollplanen har inte skett under 2014. Punkterna i 2014 års internkontrollplan är
fortfarande relevanta och föreslås därför föras över i 2015 års internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, dnr 2014 UN 079.
Internkontrollplan 2014, dnr 2014 UN 079.
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Administrativa avdelningen
Ekonomiavdelningen
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§ 38

Internkontroll 2015
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 2015 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
2015-08-31
och
2015-12-31

Metod

Ekonom

2015-08-31
och
2015-12-31

Stickprov

Utbildnings
nämnden

Insamling
och
granskning
av samtliga
enheters
planer.
Uppföljnings
möten med
ansvarig
rektor.
Uppföljnings
möte med
ansvarig
rektor.

Utbildnings
nämnden

Enhetschef
Barn- och
Elevhälsa

1. 201509-30

201512.31

2. 201509-30
och
201512-31

Stickprov

Rapport
till
Utbildnings
nämnden
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Beslut
Utbildningsnämnden antar ovan föreslagna kontrollmoment.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Administrativa avdelningen
Ekonomiavdelningen
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§ 39

Fördelning kontaktpolitiker
Dnr 2011 UN 264
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.
Nu är det ny mandatperiod och många nya ledamöter och nämnden ska nu fördela
kontaktpolitiker. Fördelningen ska även innefatta kontaktpolitiker för de fristående
verksamheterna Nya Skolan, Nya Skolans förskola, Ströms Slotts förskola och Atlantis
Lödöse Naturmontessoriförskola.
Beslutsunderlag
Förslag till fördelning av kontaktpolitiker:
Område Väster
Hjärtumskolan

Tommy Nilzén (MP), Karin Hedborg (FP),
Karl Jändel (V), Anders Johansson (SD)

Strömskolan

Tommy Nilzén (MP), Karin Hedborg (FP),
Karl Jändel (V), Anders Johansson (SD)

Västerlandaskolan

Tommy Nilzén (MP), Karin Hedborg (FP),
Karl Jändel (V), Anders Johansson (SD)

Ströms Slotts förskola

Lars Ivarsbo (C), Linda Alsing (V),
Anders Johansson (SD)
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Hjärtums förskola

Lars Ivarsbo (C), Linda Alsing (V),
Anders Johansson (SD)

Solgatans förskola

Lars Ivarsbo (C), Linda Alsing (V)
Anders Johansson (SD)

Västerlanda förskola

Lars Ivarsbo (C), Linda Alsing (V),
Anders Johansson (SD)

Område Centrum
Fuxernaskolan

Carin Thorén-Hansson (S), Camilla
Olofsson (M), Harry Berglund (S),
Anders Johansson (SD)

Ryrsjöskolan

Carin Thorén-Hansson (S), Camilla
Olofsson (M), Harry Berglund (S),
Anders Johansson (SD)

Nya skolan (inkl. förskola)

Carin Thorén-Hansson (S), Camilla
Olofsson (M), Harry Berglund (S),
Anders Johansson (SD)

Ekaråsvägens förskola
(MP)

Camilla Fjellheim (FP), Kenny Stolpe
Anders Johansson (SD)

Fuxerna förskola
(MP)

Camilla Fjellheim (FP), Kenny Stolpe
Anders Johansson (SD)

Fågelstigens förskola
(MP)

Camilla Fjellheim (FP), Kenny Stolpe
Anders Johansson (SD)

14

Utbildningsnämndens protokoll 2015-05-28
Ryrsjöns förskola
(MP)

Camilla Fjellheim (FP), Kenny Stolpe
Anders Johansson (SD)

Område Söder
Tingbergsskolan

Dennis Lindberg (S), Fredrik Hermansson
(C), Anders Johansson (SD)

Nygårdsskolan

Dennis Lindberg (S), Fredrik Hermansson
(C), Anders Johansson (SD)

Elfhems Gymnasium

Dennis Lindberg (S), Fredrik Hermansson
(C), Anders Johansson (SD)

Klosterängens förskola

Martin Björkman (S), Tommy Nilzén (MP),
Anders Johansson (SD)

Nygårds förskola

Martin Björkman (S), Tommy Nilzén (MP)
Anders Johansson (SD)

Tingbergs förskola

Martin Björkman (S), Tommy Nilzén (MP)
Anders Johansson (SD)

Pedagogisk omsorg

Martin Björkman (S), Tommy Nilzén (MP)
Anders Johansson (SD)

Atlantis Lödöse Natur-

Martin Björkman (S), Tommy Nilzén (MP)

Montessoriförskola

Anders Johansson (SD)

Beslut
Nämnden fördelar kontaktpolitiker enligt ovan.
Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Nämndens ledamöter
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§ 40

Rapport från kontaktpolitiker

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.
Inga rapporter anmäls och ärendet utgår.
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§ 41

Förskola i Lödöse
Dnr 2015 UN 015

Sammanfattning
Förvaltningschef Olle Isaksson redogör för tankarna kring en ny förskola i Lödöse.
Det är mycket planeringsarbete och mycket som ska klaffa i samarbetet med främst
Mark- och exploateringsavdelningen. Lokalsituationen måste lösas tills dess att en ny
förskola står klar och därför får man under tiden hitta en tillfällig lösning. Arbetet med
att starta upp byggnationen av en permanent förskola kommer att påbörjas parallellt
medan man arbetar med den tillfälliga lösningen.
Den 1 oktober uppskattar förvaltningen att det är möjligt att öppna upp en
förskoleverksamhet för 4-5 åringar i anslutning till Tingbergsskolan. De yngre
förskolebarnen går då på Klosterängens förskola. Information till vårdnadshavare ska gå
ut under nästa vecka.
Beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 42

Information från förvaltning och presidium

Sammanfattning
 Anders Nordgren, utvecklingsledare, informerar om att det är en
kompetensutvecklingsinsats på gång inom förskolan. All personal som
arbetar i den pedagogiska verksamheten ska läsa en högskoleutbildning
inom ramen för Förskolelyftet. Förskollärare ska läsa pedagogisk
dokumentation, barnskötare ska läsa natur och teknik. Båda
utbildningarna omfattar 7,5 högskolepoäng.
 Anders Nordgren informerar kring 7-9 skolan i Fuxernaskolan. Där
arbetar man nu på klasskonstellationerna. För de elever som ska upp i
årskurs nio kommer klasserna att hållas intakta. Årskurs 7-8 till hösten
kommer att bestå av elever som nu går både på Fuxernaskolan och
Tingbergsskolan. Det kommer att bli 4 klasser per årskurs 7-8. Arbetet
ska vara klart innan sommaren och information till vårdnadshavare ska
skickas ut så fort arbetet är klart. Arbete med schemaläggning och
skolskjutsplanering pågår också.
 Ett stort arbete med att fräscha till innemiljön i Fuxernaskolan pågår.
Man arbetar också för att få en bättre ljudbild. Det finns även tankar på
att göra i ordning huvudentrén.
 Alla rektorstjänster är nu tillsatta och den nya chefsorganisationen klar.
De nya cheferna kommer till första nämndmötet efter sommaren för att
presentera sig.
 En biträdande förvaltningschef, Anders Nordgren, tillträder 1 juni.

Beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 43

Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas följande inkomna skrivelser:
 Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-06, § 60. Uppföljning samtliga nämnders
internkontrollplaner 2014.
 2 st. skrivelser från en kommuninvånare ang. trafiken

Beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 44

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:

1
Dnr 2014 UN 025
Kränkande behandling mellan elev och pedagog.

2
Dnr 2015 UN 016
Utredning med anledning av anmälan om kränkande behandling.

3
Dnr 2014 UN 201
Kränkande behandling mellan elev och pedagog.
4
Dnr 2014 UN 275
Kränkande behandling mellan elev och pedagog.

Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen på förvaltningens initiativ.
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