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Beslutande
Carin Thorén-Hansson (S), ordförande
Martina Freiholtz (S) ersättare för Dennis Lindberg (S)
Sara Liljeros (S) ersättare för Carl-Christian Trönnberg (S)
Karl Jändel (V)
Ulf Wetterlund (L)
Fredrik Hermansson (C)
Camilla Olofsson (M) vice ordförande
Stephan Gyllenhammar (MP) ersättare för Kenny Stolpe (MP)
Lars Ivarsbo (C) ersättare för Ann-Christine Johansson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Lisbeth Granberg (L)
Carl-Axel Carlstein (M)
Tjänstemän
Leif Gardtman. tf förvaltningschef
Marit Foss Fredriksson, verksamhetschef
Ingela Flodin, nämndsekreterare
Personalföreträdare
Annika Liljemark, Lärarförbundet
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§ 75
Godkännande av dagordning
Utgående ärende
 Information om Pulsträning i skolan
Tillkommande ärenden
 Val av kontaktpolitiker efter Carin Thorén-Hansson (Dnr 2016/UN034)
 Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2018 (Dnr
2017/UN380)
 Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2018
(Dnr 2017/UN380)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 76
Redovisning av uppdrag gällande Allmän förskola
Dnr 2017/UN355
Sammanfattning
Allmän förskola är en del av förskolans verksamhet. Den allmänna förskolan ska
omfatta minst 525 timmar om året. Detta motsvarar i princip tre timmar om dagen under
skolans terminer och är densamma som den minsta garanterade vistelsetiden i
förskoleklassen.
Skollagen garanterar alla barn minst 525 avgiftsfria timmar om året i förskola fr.o.m. 1
augusti det år de fyller tre år, vilket motsvarar 35 veckor á 15h.
Lilla Edets kommun garanterar 780 avgiftsfria timmar om året i förskola fr.o.m. 1
augusti det år de fyller tre år, vilket motsvarar 52 veckor á 15h. Skolskjuts erbjuds inte.
Den lagreglerade tid som förskolan för tre, fyra- och femåringar ska omfatta bör
betraktas som en minsta garanterad vistelsetid. Inget hindrar att kommunerna generellt
utökar denna tid. Det är kommunerna själva som beslutar om en organisation av
verksamheten utifrån lokala förutsättningar och barnets bästa.
För en del barn kan tre timmar per dag vara för kort tid att tillbringa i en förskolegrupp.
Det kan till exempel röra sig om barn som behöver mer tid för att utveckla
kamratrelationer eller barn med annat modersmål än svenska och som behöver lära sig
det svenska språket. Den dagliga vistelsetidens längd bör i sådana fall bestämmas
utifrån barnets och familjens behov och förutsättningar i övrigt (prop. 1999/2000:129 s.
19). Det är förskolechef som fattar beslut om barnets behov.
För de tre, fyra- och femåringar som har föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar är
kommunen skyldig att tillhandahålla förskoleverksamhet med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 11 september 2017
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att från och med höstterminen det året barnet fyller tre år
erbjuds allmän förskola under 525 timmar om året i enlighet med minimumkraven i
Skollagen (2010:800) kapitel 8, 4§. Det innebär att det är förskolechef på respektive
förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna per vecka läggs ut utifrån kvalité och
organisation.
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§ 77
Taxor och avgifter 2018
Dnr 2017/UN356
Sammanfattning
Utbildningsnämnden lämnar förslag till kommunstyrelsen om vilka taxor och avgifter
som ska gälla i nämndens verksamheter år 2018.
Ärendet
Enligt Skolverket ändras avgiftsnivåerna för maxtaxan inom förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg 1 januari 2018. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Ett inkomstindex = högsta
inkomst, ligger till grund för beräkning av maxavgifterna inom barnomsorgen.
Pensionsmyndigheten som beräknar inkomstindex har fått ett ändrat uppdrag som
innebär att inkomstindex kommer att beslutas i november.
I de fall en kommun väljer att höja avgiftsnivåerna enligt Skolverkets redovisning,
kommer kommunens avgiftsintäkter att öka. Som en följd av det har Skolverket
fastslagit nya minskade ramar för statsbidraget till kommuner som tillämpar maxtaxan
inom förskolan och fritidshemmet. Skolverkets beslut gäller från och med 1 januari
2018.
Utbildningsnämnden ska även lämna förslag till avgifter för lokalhyra av skollokaler
samt måltider i skola och förskola. I redovisningen är avgifterna för lokalhyra och
måltider oförändrade jämfört med 2017 års nivåer.
Taxor barnomsorg
Förskola och pedagogisk omsorg
Första barnet

3 % av inkomst

Andra barnet

2 % av inkomst

Tredje barnet

1 % av inkomst

Allmän förskola
Första barnet

1,88 % av inkomst vid vistelse över 15 tim/v

Andra barnet

1,25 % av inkomst vid vistelse över 15 tim/v

Tredje barnet

0,63 % av inkomst vid vistelse över 15 tim/v
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Fritidshem/pedagogisk omsorg
Första barnet

2 % av inkomst

Andra barnet

1 % av inkomst

Tredje barnet

1 % av inkomst

Taxor fritids- och kulturaktiviteter
Skollokaler
Lokal

Taxa 1

Taxa 2

Klassrum

100 kr

150 kr

Aulan

100 kr

500 kr

Specialsalar
- Upp till tre timmar
- Heldag

150 kr
300 kr

300 kr
500 kr

Stora matsalen

300 kr

500 kr

Lilla matsalen
- Upp till tre timmar
- Heldag

150 kr
300 kr

300 kr
500 kr

Taxa 1 gäller föreningar och organisationer som har sitt säte inom Lilla Edets kommun
samt ungdomsföreningars arrangemang och läger.
Taxa 2 gäller företag, enskilda och övriga, även vid entrébelagda arrangemang och
fester för föreningar.
Måltider i skola och förskola
För måltider tillverkade för verksamheten skola eller förskola baseras priset på
självkostnaden, undantaget måltid i schemalagt pedagogiskt syfte. Priserna är inklusive
moms 12 %.
Måltid
Frukost
Lunch
Mellanmål

Pedagogisk Ordinarie pris
måltid*
9 kr
17 kr
53 kr
9 kr
-

* I förskolan är en pedagogisk måltid per dag kostnadsfri.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 10 oktober 2017
Tilläggsyrkande
Carin Thorén-Hansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att se över regler och taxor för
fritids- och kulturaktiviteter i kommunens lokaler.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Carin Thorén-Hanssons (S) förslag.
Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att lämna förslag på att barnomsorgsavgifter
fortsättningsvis indexeras enligt inkomstindex och att ovanstående % satser
gäller för 2018. Taxor och avgifter för 2018 enligt beslutsunderlaget ovan.
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över regler och taxor för fritids- och
kulturaktiviteter i kommunens lokaler.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
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§ 78
Likabehandlingsplaner och utvecklingsplaner
Dnr 2017/UN389
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar om Lilla Edets grundskolors
Utvecklingsplaner samt Likabehandlingsplaner/Planer mot diskriminering och
kränkande behandling.
Utbildningsnämndens uppdrag som huvudman är att kontrollera att planerna finns. De
ska vara levande dokument och finnas lättillgängliga för allmänheten på Lilla Edets
kommuns hemsida.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef daterad den 11 oktober 2017
Fuxernaskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2047-2018
Fuxernaskolan F-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling
Grundsärskolan Fuxerna Likabehandlingsplan 2017-2018
Tingbergskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Ryrsjöns Montessoriskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Fuxernaskolan F-6 Utvecklingsplan 2017-2018
Ryrsjöns Montessoriskola Utvecklingsplan 2017-2018
Fuxernaskolan 7-9 Utvecklingsplan
Tingbergskolan Utvecklingsplan 2017-2018
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§ 79
Antagande av förslag från skolstrukturgruppen
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.
Utbildningsnämnden tog därefter beslut om att bjuda in alla partier som är
representerade i kommunfullmäktige att med två representanter delta i en
skolstrukturgrupp.
Beslutsunderlag
Förslag från skolstrukturgruppen

Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 17.00-17.15.

Yrkanden
Karl Jändel (V): Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Att kommunfullmäktige upphäver tidigare skolstrukturbeslut antagna i
kommunfullmäktige.
2. Att kommunfullmäktige godkänner skrivelse från skolstrukturgruppen, dnr
2017/UN030.
Fredrik Hermansson (C): Avslag till punkt 1. Bifall till punkt 2.
Lars Ivarsbo (C): Bifall till Fredrik Hermanssons (C) förslag
Ulf Wetterlund (L): Bifall till Karl Jändels (V) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 1 och finner att
utbildningsnämnden bifaller Karl Jändels (V) förslag i punkt 1.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Karl Jändels (V) förslag.
Nej-röst för Fredrik Hermanssons (C) förslag.
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Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Karl Jändels (V)förslag och 2 nej-röster för Fredrik Hermanssons
(C) förslag beslutar utbildningsnämnden bifalla Karl Jändels (V)förslag.
Ledamot/tjänstgörande
Ja-röst
Nej-röst
Avstår från
ersättare
att rösta
Carin Thorén-Hansson (S)
X
Camilla Olofsson (M)
X
Martina Freiholtz (S)
X
Fredrik Hermansson (C)
X
Stephan Gyllenhammar (MP)
X
Lars Ivarsbo (C)
X
Karl Jändel (V)
X
Ulf Wetterlund (L)
X
Sara Liljeros (S)
X
Summa
7
2

Beslutsgång
Därefter finner ordföranden att utbildningsnämnden bifaller Karl Jändels (V) förslag
punkt 2.
Beslut
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Att kommunfullmäktige upphäver tidigare skolstrukturbeslut antagna i
kommunfullmäktige.
2. Att kommunfullmäktige godkänner skrivelse från skolstrukturgruppen, dnr
2017/UN030.

Lars Ivarsbo (C)och Fredrik Hermansson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 80
Nyval av kontaktpolitiker efter Carin Thorén-Hansson (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.
Sara Liljeros (S) föreslås ersätta Carin Thorén-Hansson som kontaktpolitiker för
Fuxernaskolan Nya skolan (inkl förskola) samt Grundsärskolan.
Beslut
Sara Liljeros (S) utses till kontaktpolitiker för Fuxernaskolan Nya skolan (inkl förskola)
samt Grundsärskolan.

Beslutet expedieras till
Sara Liljeros (S)
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§ 81
Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR
kalenderåret 2018
Dnr 2017/UN380
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, lämnar förslag till interkommunal
ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2018. Medlemskommunerna rekommenderas
att fatta beslut enligt det förslag som GR lämnar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef daterad den 26 oktober 2017
Remiss från kommunstyrelsen: förslag till interkommunal ersättning, IKE inom
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och
ISGR år 2018
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta GR:s förslag att, med
avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och
ISGR för kalenderåret 2018

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

13

Utbildningsnämndens protokoll

2017-10-26

§ 82
Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan år 2018
Dnr 2017/UN380
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, lämnar förslag till interkommunal
ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2018.
Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut enligt det förslag som GR lämnar
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef daterad den 26 oktober 2017
Remiss från kommunstyrelsen: förslag till interkommunal ersättning, IKE inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2018
Sammanställning avseende pris för 2018 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i
Göteborgsregionen
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta GR:s förslag till interkommunal
ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner
kalenderåret 2018.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

14

Utbildningsnämndens protokoll

2017-10-26

§ 83
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.
Carl-Axel Carlstein (M), Ann-Christine Johansson (SD) och Carin Thorén-Hansson (S)
har besökt Nya skolan den 2 oktober.
Nya skolan har skola både i Trollhättan och Lilla Edet, meritvärdet i år var 224,8 i Lilla
Edet och 241 i Trollhättan. Man följer samma elever genom alla klasser så man kan se
och följa inlärningen, kontrollen är särskilt skarp i årskurs 3, 6 och 9 när nationella prov
görs.
I Trollhättan är alla lärare behöriga, vilket det de inte är i Lilla Edet. Det är svårt att få
vikarier till Lilla Edet, i Trollhättan har man däremot en vikariepool.
Från årskiftet 2017/2018 kommer Nya skolan att starta upp förskoleverksamhet i
Hägerska villan.
Beslut
Rapporten godkänns.
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§ 84
Information
Sammanfattning
 Tf förvaltningschef informerar om eventuell flytt av vuxenutbildningen från
individnämnden till utbildningsnämnden.
 På utbildningsnämndens möte den 14 december kommer nämnden att börja kl
13.00 för att diskutera verksamhetsplan 2018.
 Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar att just nu finns ingen finansiering
för Toleransprojektet men det finns förslag på möjlig finansiering.
 Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar om planer på förbättring av
utemiljön på Strömskolan i samband med ombyggnationen.
 Verksamhetschef Marit Foss Fredriksson beskriver nuläget och behovet av
lokaler och ytterligare personal för förskolorna.
 Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar om incidenter på Strömskolan och
Fuxernaskolan.
 Tf förvaltningschef Leif Gardtman informerar om analys av lärarförbundets
ranking.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 85
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
Anmälan om kränkande behandling vid
2017
UN316
Ryrsjöskolan, Dnr 45-2017:7143
Anmälan om kränkande behandling vid
2017
UN316
Ryrsjöskolan, Dnr 45-2017:7196
2017
UN347
Tjänstetillsättning verksamhetschef förskola
2017
UN369
Tjänstetillsättning specialpedagog/speciallärare
2017
UN370
Tjänstetillsättning förskollärare
Tjänsten förskollärare Hjärtums förskola tillsattes
2017
UN371
ej
2017
UN372
Tjänstetillsättning förskollärare
2017
UN373
Tjänstetillsättning förskollärare
2017
UN375
Tjänstetillsättning grundskollärare idrott och hälsa

Datum
2017-08-28
2017-09-05
2017-09-13
2017-09-21
2017-09-21
2017-09-21
2017-09-21
2017-09-21
2017-09-25

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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