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Beslutande
Leif Håkansson (S), ordförande
Dennis Lindberg (S)
Carin Thorén-Hansson (S)
Linda Alsing (V)
Camilla Fjellheim (FP)
Fredrik Hermansson (C)
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Ersättare
Harry Berglund (S)
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Ingela Flodin, nämndsekreterare
Personalföreträdare
Anette Smitt-Andersson, LR
Ingvar Ekelund, Lärarförbundet
Annika Liljemark, Lärarförbundet
Övriga
Julia Färjhage, kommunalråd
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§ 22
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 23
Kvalitetshöjning i Lilla Edets kommuns utbildningsverksamhet
Dnr 2015/UN087
Sammanfattning
Under lång tid har kunskapsresultaten i Lilla Edets kommunala skolor varit låga. Lilla
Edets kommun lever inte upp till de krav som Skollagen ställer på skolans huvudman.
Barn och unga i Lilla Edets kommun har inte de förutsättningar till fortsatta studier och
ett framtida yrkesliv som de har rätt till. Nu måste Lilla Edets kommun, som huvudman
för skolan och därmed ytterst ansvarig för det statliga utbildningsuppdraget i Lilla Edet,
ta sitt ansvar och skapa goda förutsättningar för barns och elevers lärande. Lilla Edets
kommun ska på allvar satsa på att bli en riktigt bra skolkommun.
Kvalitet och förutsättningar för barns och elevers lärande ska sättas i centrum. För att
detta ska möjliggöras måste Lilla Edets kommun förändra skolorganisationen, detta
innebär också möjlighet att öka utbildningsresurserna inom elevpengen.
Omstruktureringen av skolorganisationen ska ta sin utgångspunkt i goda lärmiljöer och
goda förutsättningar för rektorer och lärare att genomföra utbildningsuppdraget med
hög kvalitet, där fokus sätts på barns och elevers lärande. Lilla Edets kommun ska också
satsa på en kvalitativ studie- och yrkesvägledning för att minska risken för avhopp från
och felval till gymnasieskolan.
Nedan föreslagen omstrukturering innebär att Lilla Edets Kommun satsar på fyra
skolområden. I kommunens södra delar ska ny förskola och senare ny grundskola för
årskurs F-6-skola byggas för elever boende i dagens upptagningsområde för
Nygårdsskolan och Tingbergsskolan. Skolområdet vid Ryrsjön fortsätter sin verksamhet
som idag. I kommunens centrala delar ska en satsning göras på Fuxernaskolan som
kommunens enda F-9-skola, där alla kommunens elever i årskurs 7-9 ska samlas.När
upptagningsområdet i Lödöse åter har en långsiktig bärkraft av elevunderlag till
högstadiet kommer det att planeras för ett nytt högstadium i Lödöse. I kommunens
västra delar ska Strömskolan utvecklas till en samlad grundskola för alla elever i dagens
upptagningsområde för Hjärtumsskolans, Västerlandaskolans och Strömskolans årskurs
F-6. En satsning på färre skolenheter ger också möjligheter att optimera klasstorlekarna.
Förskoleverksamheten ska bedrivas på samma geografiska platser som idag.
Förskolorna i Lilla Edets kommun ska hålla hög kvalitet. Verksamheten ska vara rolig,
trygg och lärorik för alla barn. I Lilla Edets förskolor ska barnens utveckling och
lärande stimuleras samtidigt som trygghet och omsorg prioriteras.
Befolkningsutvecklingen i Lilla Edet är mycket positiv och behovet av förskoleplatser
behöver följas noga så att dagens förskolor anpassas och nya förskolor ska skapas i de
områden där behoven finns. I de områden där elever överförs till andra skolenheter
skapas förutsättningar för förskolans expansion. För elever i gymnasieskolan ska Lilla
Edets kommun satsa på att vägleda eleverna till rätt utbildningar i dialog med eleverna.

5

Utbildningsnämndens protokoll

2015-03-24

Kommunen ska även satsa på hög kvalitet i det kommunala aktivitetsansvaret och noga
följa upp gymnasielevernas studier för att säkerställa att alla elever lyckas genomföra
sina gymnasiestudier.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ledamöter från socialdemokraterna, vänsterpartiet och folkpartiet i
utbildningsnämnden.
Utredningar från 2011 och 2013.
Risk- och konsekvensanalyser inklusive åtgärder från 2011 och 2013.
Yrkanden
Leif Håkansson (S): Lilla Edets kommun delar in skolverksamheten i fyra skolområden
från och med höstterminen 2016:
•
•
•
•

Fuxerna F-9
Ryrsjön F-6
Lödöse F-6
Ström F-6

Förslaget innebär en förändring av skolorganisationen enligt följande:
Årskurs F-3, Nygårdsskolan överförs till Tingbergsskolan
Årskurs F-3, Hjärtumsskolan överförs till Strömsskolan
Årskurs F-3, Västerlandaskolan överförs till Strömsskolan
Förskolan ska bedrivas på samma geografiska platser som idag.
En handlingsplan, för att dela in skolverksamheten i fyra skolområden från och med
höstterminen 2016, ska tas fram i samverkan och dialog med de fackliga
organisationerna samt övriga berörda målgrupper.
Michael Grönlund (M): Behålla nuvarande skolområden som är 7 stycken. enligt
struktur beslutad i KF 20090325 enl. paragraf 19t.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden bifaller
Leif Håkanssons (S) förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Leif Håkanssons (S) förslag
Nej-röst för Michael Grönlunds (M) förslag
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Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Leif Håkanssons (S) förslag och 4 nej-röster för Mikael Grönlunds
förslag beslutar utbildningsnämnden bifalla Leif Håkanssons (S) förslag.
Ledamot/tjänstförande ersättare

Ja-röst

Leif Håkansson (S), ordförande

X

Mikael Grönlund (M), vice ordförande

Nej-röst

Avstår från
att rösta

X

Dennis Lindberg Briddgård (S)

X

Carin Thorén Hansson (S)

X

Linda Alsing (V)

X

Camilla Fjellheim (FP)

X

Fredrik Hermansson (C)

X

Tommy Nilzén (MP)

X

Anders Johansson (SD)

X

Beslut i utbildningsnämnden
Lilla Edets kommun delar in skolverksamheten i fyra skolområden från och med
höstterminen 2016:
•
•
•
•

Fuxerna F-9
Ryrsjön F-6
Lödöse F-6
Ström F-6

Förslaget innebär en förändring av skolorganisationen enligt följande:
Årskurs F-3, Nygårdsskolan överförs till Tingbergsskolan
Årskurs F-3, Hjärtumsskolan överförs till Strömsskolan
Årskurs F-3, Västerlandaskolan överförs till Strömsskolan
Förskolan ska bedrivas på samma geografiska platser som idag.
En handlingsplan, för att dela in skolverksamheten i fyra skolområden från och med
höstterminen 2016, ska tas fram i samverkan och dialog med de fackliga
organisationerna samt övriga berörda målgrupper.
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Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter från moderaterna, centerpartiet och miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet.
Anders Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 24
Högstadieorganisation i Lilla Edets kommun
Dnr 2015/UN088
Sammanfattning
Under lång tid har Kunskapsresultaten i Lilla Edets kommunala skolor varit låga. Lilla
Edets kommun lever inte upp till de krav som Skollagen ställer på skolans huvudman.
Barn och unga i Lilla Edets kommun har inte de förutsättningar till fortsatta studier och
ett framtida yrkesliv som de har rätt till. Nu måste Lilla Edets kommun, som huvudman
för skolan och därmed ytterst ansvarig för det statliga utbildningsuppdraget i Lilla Edet,
ta sitt ansvar och skapa goda förutsättningar för barns och elevers lärande. Lilla Edets
kommun ska på allvar satsa på att bli en riktigt bra skolkommun.
Kvalitet och förutsättningar för barns och elevers lärande ska sättas i centrum. För att
detta ska möjliggöras måste Lilla Edets kommun förändra skolorganisationen.
Omstruktureringen av skolorganisationen ska ta sin utgångspunkt i goda lärmiljöer och
goda förutsättningar för rektorer och lärare att genomföra utbildningsuppdraget med
hög kvalitet, där fokus sätts på barns och elevers lärande.
Utbildningsnämnden påbörjade 2013 ett utvecklingsarbete där en del av arbetet bestod i
att se över högstadieorganisationen. Utgångspunkten var bland annat ett minskande
elevantal inom högstadiet på Tingbergsskolan och svårigheten att bedriva en kvalitativt
optimal verksamhet både i Tingbergsskolans och Fuxernaskolans högstadium.
Bildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda och konsekvensbeskriva frågan om den
bästa möjliga högstadieorganisationen i Lilla Edets kommun. Dialog om
sammanslagning av högstadierna fördes med personalgrupper, föräldraråd,
vårdnadshavare och elever på Tingbergsskolan och Fuxernaskolan. Dialog och
informationsmöten hölls för intresserade.
Utredningen presenterades för utbildningsnämnden i början av 2014. Utredningen
visade att en sammanslagning var möjlig och skulle ge organisatoriska och pedagogiska
vinster totalt sett för både Tingbergsskolans och Fuxernaskolans elever. Någon
förändring genomfördes inte av utbildningsnämnden vid detta tillfälle.
Utbildningsnämnden har därefter informerats av förvaltningen om de stora
svårigheterna att forma en fortsatt högstadieorganisation på både Tingbergsskolan och
Fuxernaskolan, för Tingbergsskolans del med ett fortsatt vikande elevantal. Skolan
måste kraftsamla, särskilt högstadieorganisationen som är mer komplex och kräver mer
resurser.
Ärendet om kommunens högstadieorganisation ska återupptas. En satsning behöver
göras på Fuxernaskolans om kommunens enda F-9-skola, där alla kommunens elever i
årskurs 7-9 ska samlas. När upptagningsområdet i Lödöse åter haren långsiktig bärkraft
av elevunderlag till högstadiet kommer det att planeras för ett nytt högstadium i Lödöse.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från ledamöter från socialdemokraterna, vänsterpartiet och folkpartiet i
utbildningsnämnden.
Tjänsteskrivelse 2013-12-03.
Tjänsteskrivelse samt utredning 2014-01-23.
Tjänsteskrivelse 2014-03-18.
Fastställd tidplan i utbildningsnämndens presidium 2013/2014.
Utbildningsnämndens beslut 2013/§98.
Utbildningsnämndens beslut 2014/§6.
Utbildningsnämndens beslut 2014/18.
Utbildningsnämndens beslut 2014/§34.
Utbildningsnämndens beslut 2014/§40.

Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 16.45-16.50.
Yrkande
Leif Håkansson (S): Fuxernaskolan blir, från och med höstterminen 2015, kommunens
enda F-9-skola, där alla kommunens elever i årskurs 7-9 samlas.
En handlingsplan, för kommunens enda F-9-skola, där alla kommunens elever i .årskurs
7-9 samlas, ska tas fram i samverkan och dialog med de fackliga organisationerna samt
övriga berörda målgrupper.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Leif Håkanssons (S) förslag.
Beslut i utbildningsnämnden
Fuxernaskolan blir, från och med höstterminen 2015, kommunens enda F-9-skola, där
alla kommunens elever i årskurs 7-9 samlas.
En handlingsplan, för kommunens enda F-9-skola, där alla kommunens elever i .årskurs
7-9 samlas, ska tas fram i samverkan och dialog med de fackliga organisationerna samt
övriga berörda målgrupper.

Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter från moderaterna, centerpartiet, och miljöpartiet deltar
inte i beslutet.
Anders Johansson (SD) deltar inte i beslutet.
Samtliga närvarande ledamöter från moderaterna, centerpartiet och miljöpartiet lämnar
en anteckning till protokollet.
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Protokollsanteckning till Utbildningsnämnden 2015-03-24, punkt 5 "Högstadieorganisationen i Lilla
Edets kommun".
Oppositionen (C, M, Mp) lämnar följande motivering till att inte aktivt deltaga i beslut om förändring
av skolorganisation i kommunen:
De blocköverskridande förhandlingar som förts tidigare i år för att stärka den kommunala skolan
avbröts på initiativ av majoriteten.
Istället har majoriteten lagt fram egna förslag för skolorganisationen i kommunen.
I det läget kan vi inte stå bakom majoritetens förslag om nedläggning eller flytt av delar av skolan i
Lilla Edets kommun.
Majoriteten föreslår den största förändringen av skolstrukturen i Lilla Edets kommun i modern tid.
Ett sådant beslut skall enligt vår mening fattas i Kommunfullmäktige. Utöver det anser vi att det
saknas en helhetssyn när det gäller hur kommunen påverkas av förändringarna.
Fredrik Hermansson (C)
Michael Grönlund (M)
Tommy Nilzen (Mp)

