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§ 37
Godkännande av dagordning
Utgående ärende
 Anmälan om inkomna skrivelser
Tillkommande ärende
 Information om Tingbergsskolan
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 38
Information om Tingbergsskolan
Sammanfattning
Mi visar hur en mattelektion går till med hjälp av smartboard och i-pad.
Marit Foss Fredriksson berättar om Tingbergsskolan. Hon har varit rektor på Tingberg
sedan hösten 2015. Under den tiden har hon arbetat mycket med att förbättra
arbetsmiljön, bland annat har skolan rensat och flera containrar skräp slängts.
Nästa läsår klarar skolan det ökande elevantalet men frågan är om det kommer att bli
trångt från och med läsår 2017/2018. Detta är beroende på antalet barn som flyttar in
och var de söker förskola och skola.

Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 39
Ansökan till folkhälsoutskottet
Dnr 2016/UN187
Sammanfattning
Fuxernaskolan har för avsikt att genomföra ett projekt, Toleransprojektet. Syftet med
projektet är att motverka intolerans och främlingsfientlighet och att med en riktad insats
möta de ungdomar i skolan som är bärare av rasistiska strukturer.
Projektets upplägg är att genom utbildning förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på; människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värden, jämställdhet mellan kvinnor och män samt
solidaritet med svaga och utsatta.
Då projektet ligger i linje med folkhälsoarbetet i kommunen med fokus på en god hälsa
på lika villkor för alla i Lilla Edets kommun, föreslår förvaltningen att
utbildningsnämnden ansöker om 100 000 kr hos kommunens folkhälsoutskott, för att
finansiera Toleransprojektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningschef daterad den 29 april 2016
Ansökan till folkhälsoutskottet, dnr 2016/UN187-2
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att lämna en ansökan till folkhälsoutskottet om 100 000 kr
till Toleransprojektet, enligt förvaltningens förslag.

Beslutet expedieras till
Bildningsförvaltningen
Folkhälsosamordnare
Beslutet skickas för kännedom till
Rektor Fuxernaskolan
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§ 40
Svar på motion om giftfri kommun
Dnr 2016/UN055
Dnr 2013/KS0306
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen gör ett omtag med motionen från 2013.
Utbildningsnämnden förväntas inkomma med svar till kommunledningsförvaltningen på
hur nämnden arbetar med frågan idag och hur nämnden planerar/skulle kunna arbeta
med den i framtiden. Vad krävs för att uppnå motionens intentioner? Vilka resurser
krävs?
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 15 april 2016
Motion från Centerpartiet till kommunfullmäktige, daterad 2013-12-09
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016/UN0552 ska gälla som svar på kommunledningsförvaltningens remiss.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 41
Fråga om skolpeng för studier utomlands
Dnr 2016/UN174
Sammanfattning
Vårdnadshavare till elev i grundskolan har inkommit med en förfrågan till
Utbildningsnämnden om hur nämnden ställer sig till att skicka med skolpeng med
eleven till skolgång i ett annat land.
I Skollagen (2010:800) regleras uttömmande de situationer då en kommun är skyldig att
finansiera en elevs skolgång, till exempel skolgång i annan kommun eller i fristående
skola. Finansiering av skolgång utomlands finns inte uppräknat i skollagen så en
kommun behöver aldrig stå för den kostnaden. Det står därmed helt klart att en kommun
alltid kan avslå en sådan ansökan (om man inte har antagit riktlinjer som innebär att
skolpengen får tas med, Lilla Edets kommun har inte antagit sådana riktlinjer).
Det finns dock inte något uttryckligt förbud utan frågan om det är möjligt för en
kommun att på frivillig väg besluta om detta får bedömas mot kommunallagens
(1991:900), KL, 2 kap. 1 §:
Kommuner om landsting får själva ha hand om sådna angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras
medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett
annat landsting eller någon annan.
Förvaltningens bedömning är att en förutsättning för att skicka med skolpengen till
studier i utlandet är att kommunen antar riktlinjer för detta. Sådana riktlinjer kan
utformas på olika vis och omfatta alla skolformer eller endast vissa skolformer.
Frågan som Utbildningsnämnden har att ta ställning till är om man anta riktlinjer i
frågan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningschef daterad den 19 april 2016
Inkommen handling om skolpeng till utlandet, 2016/UN174-1
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att inte införa riktlinjer för att ta med skolpeng utomlands.

Beslutet skickas för kännedom till
Avsändaren till handling 2016/UN174-1
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§ 42
Revidering av delegationsordning
Dnr 2012/UN158
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Efter mindre förändring inom bildningsförvaltningens ledningsorganisation behöver
Utbildningsnämndens delegeringsordning ändras.
Förvaltningen föreslår följande förändringar:
1) Kap nr 1.4.6 – Lägsta beslutsnivå för beslut om skolskjuts enligt 11 kap. 31, 32
§ Skollagen ändras till Verksamhetschef med ansvar för elevhälsan.
2) Kap nr 1.5.3 – Lägsta beslutsnivå ändras till Verksamhetschef med ansvar för
elevhälsan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningschef daterad den 25 maj 2016
Delegationsordning för utbildningsnämnden, Dnr 2012/UN158-15
Beslut
Delegationsordning för utbildningsnämnden ändras i kap 1.4.6 samt 1.5.3 enligt
förvaltningens förslag.
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§ 43
Tertialrapport 1 2016
Dnr 2016/UN213
Sammanfattning
Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla barnomsorg och utbildning av god
kvalitet.
Målen som nämnden formulerat i verksamhetsplan 2016 har processfokus.
Uppföljningarna visar att de allra flesta målen kommer att nås under 2016.
Periodens ekonomiska utfall visa på ett negativt resultat på 2,3 mkr.
Prognosen för 2016 visar på ett negativt resultat på 8,6 mkr.
Under våren har nämndens verksamheter inspekterats av arbetsmiljöverket. De brister
som arbetsmiljöverket påpekade var inte av akut karaktär. Förvaltningen har i
samverkan med fackliga organisationer förberett redovisning av åtgärder.
Arbetsmiljöverket följer upp inspektionen i september 2016.
Under våren har arbete pågått med att förbereda sammanslagning av Hjärtumsskolan
och Strömsskolan, samt Nygårdsskolan och Tingbergsskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningschef daterad den 30 maj 2016
Tertialrapport 1, Dnr 2016/UN213-2
Yrkande
Leif Håkansson (S): Redovisningen av Tertialrapport 1 godkänns förutom punkt 5.4.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för en budget i
balans.
Lars Ivarsbo (C): Bifall till Leif Håkanssons förslag.
Camilla Olofsson (M): Bifall till Leif Håkanssons förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden bifaller
Leif Håkanssons (S) förslag.
Beslut
Redovisningen av Tertialrapport 1 godkänns förutom punkt 5.4. Förvaltningen får i
uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för en budget i balans.
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 44
Uppföljningsrapport 3
Dnr 2015/UN493
Sammanfattning
Förvaltningen presenterar uppföljningsrapport 3 från förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete.
Uppföljningsrapport 3 fokuserar på att systematiken i sig fungerar samt på utvalda
uppdragsområden från läroplanerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningschef daterad den 18 maj 2016
Bildningsförvaltningens uppföljningsrapport 3 som bilaga till tjänsteskrivelsen
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 45
Ryrsjöskolan och Ryrsjöns förskola
Dnr 2016/UN165
Sammanfattning
Lokalerna som idag inrymmer Ryrsjöskolan och Ryrsjöns förskola är inte
dimensionerade för det antal elever och barn som idag går i dessa verksamheter,
samtidigt som intresset för skolan och förskolan är relativt stort även framgent. Någon
form av anpassning behöver därför genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningschef daterad den 24 maj 2016
Karta över området, 2016/UN165-3
Hyreskalkyl, 2016/UN165-6
Exempel på byggnad, 2016/UN165-7
Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 19.25-19.30.
Yrkanden
Leif Håkansson (S): Utbildningsnämnden beslutar att bygga ny förskola i Ryrsjön enligt
förvaltningens förslag. Kostnaderna i hyreskalkyl 2016/UN165-6 får inte överskridas.
Förvaltningen får i uppdrag att uppdra åt Leifab att upphandla och bygga en ny förskola
samt undersöka åtgärder som till exempel förlängd kontraktstid för att få lägre
kostnader.
Camilla Olofsson (M): Bifall till Leif Håkanssons (S) förslag.
Fredrik Hermansson (C): Återremiss, med begäran om att beslutsunderlaget utökas att
innehålla alternativa förslag till föreslagen byggnation.
Carin Thorén-Hansson (S): Bifall till Fredrik Hermanssons (C) förslag.
Lars Ivarsbo (C): Bifall till Fredrik Hermanssons (C) förslag.
Beslutsgång
Leif Håkansson föreslår följande beslutsordning: Avgöres idag ställs mot avgöres
senare. Om nämnden beslutar att ärendet avgörs idag innebär det att
Utbildningsnämnden beslutar att bygga ny förskola i Ryrsjön enligt förvaltningens
förslag. Kostnaderna i hyreskalkyl 2016/UN165-6 får inte överskridas. Förvaltningen
får i uppdrag att uppdra åt Leifab att upphandla och bygga en ny förskola samt
undersöka åtgärder som till exempel förlängd kontraktstid för att få lägre kostnader.
Om nämnden beslutar att frågan ska avgöras senare återremitteras den.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden finner att
ärendet ska avgöras idag.
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Omröstning är begärd och ska verkställas.
Beslutsgång
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Leif Håkanssons (S) förslag
Nej-röst för Fredrik Hermanssons (C) förslag
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Leif Håkanssons förslag och 3 nej-röster för Fredrik Hermanssons
(C) förslag beslutar utbildningsnämnden bifalla Leif Håkanssons (S) förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Leif Håkansson (S)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Martin Björkman (S)

X

Nej-röst

Carin Thorén-Hansson (S)
Mats Nilsson (V)

X
X

Fredrik Hermansson (C)
Carl-Axel Carlstein (M)

X
X

Lars Ivarsbo (C)
Karin Hedborg (L)

Avstår
från att
rösta

X
X

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit Leif Håkanssons (S) förslag.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bygga ny förskola i Ryrsjön enligt förvaltningens
förslag. Kostnaderna i hyreskalkyl 2016/UN165-6 får inte överskridas. Förvaltningen
får i uppdrag att uppdra åt Leifab att upphandla och bygga en ny förskola samt
undersöka åtgärder som till exempel förlängd kontraktstid för att få lägre kostnader.
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) reserverar sig till förmån för Fredrik
Hermanssons (C) återremiss.
Carin Thorén-Hansson reserverar sig till förmån för eget förslag:
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På dagens utbildningsnämnds möte (2/6-2016) tar vi inte beslut om byggnation av ny
förskola utan vi återremitterar frågan till Förvaltningen. Förvaltningen behöver ta fram
underlag för samtliga alternativ som diskuterats:
1. Samlokalisera SFI, Vuxenskolan och Elfhemsgymnasium. Detta kommer frigöra yta
på Fuxerna och det vore då möjligt att flytta eleverna från Ryrsjöskolan till Fuxerna.
Den skollokal som finns idag i Göta kan då användas som Förskola
2. Flytta årskurs 4-6 från Ryrsjöskolan till Fuxerna fr.o.m HT-17. Då frigörs yta så man
kan bedriva både Förskola och F-3 i nuvarande lokaler
3. Bygga ny förskola i Göta för att frigöra yta till Ryrsjöskolan och fortsätta bedriva F-6
verksamhet
Rektorer och Förvaltning är tydlig med att de skulle föredra alternativ 1. Om detta
skulle bli verklighet i framtiden och vi beslutar att nu bygga en ny Förskola i Göta,
betyder det att Utbildningsnämnden skulle ha kvar kostnaden för en ny förskola plus
nuvarande skollokal.
Vi behöver också få information om den beräknade befolkningsökningen för varje ort i
kommunen. Det är viktigt att vi bygger förskolor och skolor där vi ser en tydlig
befolkningsökning.
Jag vill därför att beslut ska tas i frågan när vi fått mer information om de olika
alternativen.
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§ 46
Information om Gossagården
Sammanfattning
Mark- och exploateringsavdelningen har fått i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för
Gossagårdens utveckling. Den består av personal från de olika förvaltningarna för att få
en samsyn och en bra planering för området.
Det är viktigt med samsyn för att planera områden för att veta när det är dags att bygga
till exempel skola och äldreboende.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 47
Information om Strömsskolans utegård
Sammanfattning
Olle Isaksson informerar om projektet. Projektet är väldigt bra men med den rådande
ekonomiska situationen avvaktar projektet. Förslaget tas med till MoR-beredningen för
2017.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 48
Information om skolstrukturfrågan
Sammanfattning
Olle Isaksson informerar om skolstrukturfrågan.
Processerna med att skapa organisationer på Tingbergsskolan och Strömsskolan är i det
närmaste färdiga. Det är inte genomförbart att starta om verksamhet på Hjärtumsskolan,
Västerlandaskolan och Nygårdsskolan till hösten 2016.
Förvaltningen har tagit fram en konsekvensanalys i frågan.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 49
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.
Ingen kontaktpolitiker har hunnit träffa skolorna. Detta planeras tidigt till hösten 2016.
Beslut
Rapporten godkänns.
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§ 50
Information
Sammanfattning
 Bildningschef Olle Isaksson informerar om förändringar i
ledningsorganisationen för förskolorna.
 Camilla Olofsson informerar om fråga från kommunala handikapprådet, KHR.
Det kommer att föreslås förändring i KHRs reglemente så att
utbildningsnämnden kommer att vara representerad. Fram till
reglementesändringen bjuds representanter in från utbildningsnämnden till
KHRs möten.
 Fredrik Hermanssons (C) frågar om hur pengar från lärarlyftet används. Olle
Isaksson svarar att de kommer att användas from 1 augusti.
 Bildningschef Olle Isaksson informerar om omsättningen på lärare i kommunen.
 Förvaltningen har tittat på möjligheten för utökning av tid på busskort för elever
i Lödöse.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 51
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

Datum

2014
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

UN179
UN513
UN076
UN076
UN076
UN076
UN091
UN152
UN189

2016-05-10
2016-05-02
2016-02-18
2016-02-18
2016-03-23
2016-03-23
2016-04-21
2016-02-26
2016-05-03

Ordförandebeslut - Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens beslut
Ansökan om skolskjuts
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Ansökan om tilläggsbelopp
Anmälan om kännedom om kränkande behandling
Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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