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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2019-06-10

UN 2019/60

Information om resultatet av riskbedömning av Organisatorisk
och Social Arbetsmiljö i förskolor och skolor
Dnr UN 2019/60
Sammanfattning
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och skall se till att det finns ett förebyggande,
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som leder till en bra arbetsmiljö för alla
medarbetare.
Enligt gällande rutiner i SAM har riskbedömningar av den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön genomförts under våren i kommunens förskolor, fritidshem och skolor.
De riskområden som har identifierats är arbetsbelastning och kränkande särbehandling.
På några enheter har även hot och våld lyfts som ett riskområde.
De handlingsplaner som upprättats i anslutning till riskbedömningarna innefattar
insatser för att tydliggöra roller och ansvarsfördelningar i organisationen, att utveckla
rutiner för att bättre hantera perioder med hög sjukfrånvaro och
mottagande/introduktion av vikarier och nya medarbetare. Arbetsgivaren genomför
även informationsinsatser kring hur arbetet med kränkande särbehandling sker i
kommunen.
Beslutsunderlag
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Anders Nordgren
Verksamhetschef
anders.nordgren@lillaedet.se
Telefon
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2019-07-01

UN 2019/98

Tillsyn av förskolan Haegern, Nya skolan
Dnr UN 2019/98
Sammanfattning
I enlighet med skollagen 2010:800 (26 kap 4 §) har kommunen tillsyn över förskolor
med enskild huvudman. Syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamheten utgår
från de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller samt att upptäcka och korrigera
eventuella brister. Enligt Skolinspektionen ska kommunerna bedöma kvaliteten på
verksamheten så att den erbjuder såväl omsorg och fostran som att den stimulerar till
lustfyllt lärande och en allsidig utveckling. Kommunen ska också förvissa sig om att det
bedrivs ett värdegrundsarbete som leder till att barnen har en säker och trygg miljö.
Tillsynen av förskolan Haegern, Nya skolan i Lilla Edets kommun, utfördes den 24 april
2019 av Marit Foss Fredriksson, verksamhetschef förskola och Ester Ivarsbo,
förskolechef. Vid tillsynen framkom att förskolan i huvudsak uppfyller de krav som
kan ställas på en förskola av god kvalitet. Huvudmannen föreslås dock få en
anmärkning inom området:
o Normer och värden
Tilldelad anmärkning föranleder ingen skriftlig redovisning av vidtagna åtgärder då
överträdelsen är mindre allvarlig utan det förutsätts att huvudmannen rättar till bristen
utan dröjsmål.
samt föreläggande inom områdena:
o
o
o
o

Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmen
Systematiskt kvalitetsarbete
Modersmål
Barns inflytande

Skriftliga redovisning av vidtagna åtgärder utifrån meddelat föreläggande ska ha
kommit in till förvaltningen senast 15 september 2019.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen
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Marit Foss Fredriksson
Verksamhetschef
marit.fossfredriksson@lillaedet.se
Telefon
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2019-07-02

UN 2018/210

Behov av förskoleplatser
Dnr UN 2018/210
Sammanfattning
Lilla Edet är en tillväxtkommun och antalet barn i åldern 1 – 5 år kommer enligt
kommunens befolkningsprognos att öka under kommande år. Befolkningsprognosen
sträcker sig fram till år 2030 och under den tiden kommer invånarantalet att öka.
Antalet barn i förskoleålder har ökat de kontinuerligt de senare åren och kommer
fortsätta öka framöver. Lilla Edets kommun har en utmaning i att säkerställa att det
finns tillgång till förskolelokaler i den omfattning som behövs. En extra stor efterfråga
av förskoleplatser är det i orten Lilla Edet och på Ström. Utifrån den
befolkningsprognos som kommunen gjorde under våren 2019 så har
bildningsförvaltningen gjort en analys av lokalbehovet för förskolan. Utifrån analysen
drar förvaltningen slutsatsen att ett antal åtgärder kommer behövas för att säkerställa att
tillräckligt med förskoleplatser finns framöver.
Dessa slutsatser är att kommunen behöver:
• Lokalförändringar för att utöka med platser i befintlig förskola på Ström
(Solgatans förskola)
• Temporära lösningar i centrum och på Ström från 2020 till 2023
• Ny förskola på Ström med plats för 8 - 10 avdelningar bör stå klar i augusti 2023
• Bygga om Tingbergsskolan till en förskola med 8 avdelningar
• Bevaka framtida behov av ny förskola på Gossagårdsområdet
• Räkna på kostnaderna att förändra i befintliga lokaler på Nygård för att avveckla
den temporära modulen som finns där
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Ärendet
Inskrivningsgrad utgår från mätningar den 15 april då 71% av barnen i ålder 1 – 5 år
gick i kommunal förskola. Under vissa perioder på våren är inskrivningsgraden högre
(ca 75%). Vid beräkning av antal avdelningar utgås från ett snittvärde på 16 barn per
avdelning (SCB:s mätning 15/10 2018).
Centrala Lilla Edet
År
Ålder 1-5 år
Prognos (71%)
Bef platser
Behov antal avd
Dif avdelningar

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

230

234

256

267

283

294

301

307

311

315

318

321

163

166

182

190

201

209

214

218

221

224

226

228

172

172

172

172

135*

135*

135*

135*

135*

135*

135*

135*

9*

9

11

12

12

12

13

14

14

14

14

14

-2

-3

-5

-5

-6

-6

-6

-6

-6

-6

0
0
* antal avdelningar 2019 är 9,
*2023 bygglov Ekaråsvägen upphör

I centrum finns i dag 3 förskolor med 9 avdelningar. År 2021 behövds det att utökas
med 2 avdelning och 2022 med ännu 1 avdelning. 2023 går bygglovet för Ekaråsvägen
ut och då behövs 5 fler avdelningar än i dag. En fortsatt volymökning i centrum sker
fram till 2030.
Fram till 2023 kan situationen lösas med temporära lösningar. År 2023/2024 behövs en
ny förskola stå klar.
Ström
År

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ålder 1-5 år

188

190

199

195

192

191

191

191

190

190

189

188

Prognos (71%)

133

135

141

138

136

136

136

136

135

135

134

133

Bef platser

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

Behov antal avd

8*

8

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

Dif avdelningar

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

*antal avd 2019 är 4

Nuvarande förskola kan inte erbjuda plats för alla som söker till Solgatans förskola,
utan hänvisas till andra förskolor i kommunen. Förändringar i befintliga lokaler kan
göras vilket innebär att antal platser kan utökas för ca 15 barn. Däröver behövs
temporära lösningar tas fram.
En långsiktig lösning behövs och en ny förskola med 8 – 10 avdelningar behövs byggas
för att täcka behovet på Ström och i centrala Lilla Edet.
Västerlanda
År

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ålder 1-5 år

90

91

89

92

95

97

98

100

103

105

107

109

Prognos (71%)

64

65

63

65

67

69

70

71

73

75

76

77

bef platser

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

Behov antal avd

4*

4

4

4

4

4

4

4

4,5

4,5

4,5

4,5

Dif avdelningar

0

0

0

0

0

0

0

0

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

*antal avd 2019 är 4

Nuvarande förskola tillgodoser behovet. Med justeringar i lokalerna kan antal platser
utökas
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Hjärtum
År

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ålder 1-5 år

82

82

82

87

87

93

96

99

103

105

108

111

Prognos (65%)

53

53

53

57

57

60

62

64

67

68

70

72

Bef platser

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Behov antal avd

3*

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

Dif avdelningar

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

*antal avd 2019 är 3

Eftersom lokalerna har utrymme till fler barn per avdelning (i snitt 18 barn per
avdelning) är bedömningen att nuvarande förskola klarar behovet fram till 2025.
Möjligheter till förändringar i lokalerna finns vilket innebär en utökning med 5 – 6
platser.
Inskrivningsgraden är ngt lägre (65%) än i övriga kommunen eftersom många p.g.a. det
geografiska läget väljer förskola i Trollhättans kommun.

Göta
År

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ålder 1-5 år

79

105

106

106

100

99

95

94

91

89

88

87

Prognos (71%)

56

75

75

75

71

70

67

67

65

63

62

62

Bef platser

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Behov antal avd

3,5*

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Dif avdelningar

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* antal avd 2019 är 4

Nuvarande förskola tillgodoser behovet i Göta
Lödöse
År

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ålder 1-5 år

201

209

205

223

237

238

252

254

288

319

352

381

Prognos (71%)

143

148

146

158

168

169

179

180

204

226

250

271

Bef platser

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

88*

Behov antal avd

9*

9

9

10

10

10

10

11

13

14

15,5

17

Dif avdelningar

1

1

1

0

0

0

0

-1

-3

-4

-5,5

-7

* antal avd 2019 är 10

Analysen och slutsatserna i Lödöse utgår ifrån det som i befolkningsprognosen benämns
som scenario 1, dvs. genomförande av samtliga exploateringsplaner i Lödöse fram till år
2030. Det finns en avsevärd skillnad mellan scenario 1 och 2 i befolkningsprognosen.
Skillnaden mellan de olika scenarierna när det gäller antal barn i åldrarna 1 - 5 år i
Lödöse år 2025 är drygt 40 och år 2030 ca 170. Förskolorna i Lödöse täcker behovet
fram till 2025. Ett alternativ är att Tingbergsskolan byggs om till förskola med 8
avdelningar. Då kan man avveckla Gossagårdens förskola innan bygglovet går ut 2030.
År 2028 behövs ytterligare förskoleplatser i området. Ett alternativ är att bygga en ny
förskola på Gossagårdsområdet. Antingen en förskola med 4 avdelningar eller en större
förskola på 8 – 10 avdelningar och därmed avveckla Klosterängens förskola.
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Nygård
År

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ålder 1-5 år

93

93

91

92

94

93

97

98

101

102

104

105

Prognos (71%)

70

70

68

69

71

70

73

74

76

77

78

79

Bef platser

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Behov antal avd

4,5*

4,5

4

4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5

5

5

Dif avdelningar

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

0

* antal avd 2019 är 5

Nuvarande förskola tillgodoser behovet
Sammanfattning Lilla Edets kommun
År

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ålder 1-5 år

963

1004

1028

1062

1088

1105

1130

1143

1187

1225

1266

1302

Prognos (71%)

684

713

730

754

772

785

802

812

843

870

899

924

Bef platser

720

720

720

720

683*

683

683

683

683

683

683

591*

Behov antal avd

43*

45

46

47

49

49

50

51

53

54

56

58

Dif antal avd enligt
uträkning ovan*

-3

-4

-5

-6

-9

-9

-10

-11

-11

-12

-12

-12

Dif avdelningar snitt
16 barn per avd

-5

-7

8

-9

-11

-11

-12

-13

-15

-16

-18

-20

*Antal avd 2019 är 38.

Prognosen utgår från en beläggningsgrad på 71%, vilket är det antal barn vi historiskt
har haft vid mätning 15 april. Under vissa perioder på våren kan beläggningsgraden
uppgå till ca 75%. Detta innebär att vi har små marginaler på platser när vi har ”toppar”.
Därför behövs temporära lokaler där vi under våren kan ha verksamhet.
Uträkningen av antal avdelningar baseras på SCB:s statistik från 15 oktober 2018 som
visar att antal inskrivna barn är 16 per avdelning i LE. Under våren är den siffran högre,
ca 18 barn per avdelning.
Detta innebär att i befintliga lokaler finns inte utrymme att ta emot fler barn när behovet
är som störst. På kort sikt behövs temporära lösningar under vissa tider på året i söder,
centrum och på Ström. På lång sikt behövs fler förskoleplatser i områdena centrum,
Ström och Lödöse
Beslutsunderlag
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Informationen medför inga ekonomiska följder. Däremot kommer lösningar i spåren av
ökade behov av förskoleplatser medföra betydande kostnadsökningar för
utbildningsnämnden. Det gäller såväl temporära lösningar som ombyggnation av
nuvarande Tingbergsskolan till förskola och byggnation av en ny förskola på Ström.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ger nämndens ordförande i uppdrag att i samråd med vice
ordförande initiera en bred politiskt sammansatt arbetsgrupp för beredning av
tillskapandet av förskole- och skollokaler som möter kommunens framtida behov.
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Marit Foss Fredriksson
Verksamhetschef
marit.fossfredriksson@lillaedet.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2019-06-27

UN 2019/278

Behov av skollokaler
Dnr UN 2019/278
Sammanfattning
Lilla Edets kommuns invånarantal har ökat de senaste åren och enligt kommunens
befolkningsprognos så kommer ökningen att fortsätta. Befolkningsprognosen sträcker
sig fram till år 2030 och under hela den tiden sker en årlig ökning i invånarantal.
Antalet barn och unga i skolålder har ökat och kommer att öka år för år, vilket ställer
krav på Lilla Edets kommun att erbjuda utbildningsplatser i förskoleklass, fritidshem,
grundskola och grundsärskola. En av utmaningarna för Lilla Edets kommun är att
säkerställa att det finns tillgång till skollokaler i den omfattning som behövs.
Bildningsförvaltningen har utifrån kommunens befolkningsprognos 2019 gjort en
analys av lokalbehoven för skolan. Utifrån analysen drar förvaltningen slutsatsen att ett
antal åtgärder kommer att behövas för att säkerställa att tillräckligt med skollokaler
finns framöver.
Dessa slutsatser är att kommunen behöver:
- begränsa antalet elever vid Ryrsjöskolan i förhållande till det antal som söker sig
till den skolan,
- bygga en ny F-6-skola i Lödöse,
- ta fram en lösning för att hantera volymökningen i årskurs 7-9,
- följa utvecklingen av elevantalet på Strömsskolan.
Ärendet
Fuxernaskolan F-6
I det geografiska område där kommunen anvisar eleverna till Fuxernaskolan F-6 brukar
ca 80 % av eleverna välja just Fuxernaskolan F-6.

Nuvarande befolkningsprognos skiljer sig inte nämnvärt från föregående prognos.
Precis som då visar prognosen att antalet elever vid Fuxernaskolan F-6 inte kommer att
förändras nämnvärt de närmsta 10 åren.
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Om prognosen håller betyder det att Fuxernaskolan F-6 kommer att klara av framtida
behov med de lokaler som skolan idag har tillgång till. Utmaningen som redan i dag
finns, kopplat till elevantalet, är tillgång till idrottshall. Fuxernaskolan F-6 delar
Fuxernahallen med Fuxernaskolan 7-9. Hallen har under föregående läsår varit
fullbelagd. När nu utökad timplan i ämnet idrott och hälsa införs, ökar trycket
ytterligare på Fuxernahallen.
Ryrsjöskolan F-6
I det geografiska område där kommunen anvisar eleverna till Ryrsjöskolan brukar 135
% av eleverna välja just Ryrsjöskolan. Det betyder att det är ett positivt söktryck på
Ryrsjöskolan och att 25 % av eleverna som går på Ryrsjöskolan bor i andra delar av
kommunen.

Nuvarande befolkningsprognos skiljer sig från den föregående på så sätt att
elevökningen sker tidigare än vad som prognostiserades 2018. Elevantalet i
Ryrsjöskolans anvisningsområde ökar omkring år 2020.
Ryrsjöskolan är dimensionerad för att kunna hantera den volym som kommer att finnas
i anvisningsområdet. Däremot kommer Ryrsjöskolan inte att kunna ta emot lika många
elever från andra delar av kommunen framöver. I skollagen regleras det fria skolvalet
och i händelse av att en skola inte kan ta emot fler elever utan att det uppstår betydande
ekonomiska eller organisatoriska svårigheter, kan en kommun hänvisa elever till en
annan skola. Då gäller en form av närhetsprincip. Utbildningsnämnden behöver ta fram
rutiner för hur en möjlig situation ska hanteras, då elever inte får placering vid den skola
de i första hand önskar.
Tingbergsskolan
I det geografiska område där kommunen anvisar eleverna till Tingbergsskolan brukar 95
% av eleverna välja just Tingbergsskolan. Analysen och slutsatserna nedan utgår ifrån
det som i befolkningsprognosen benämns som scenario 1, dvs. genomförande av
samtliga exploateringsplaner i Lödöse fram till år 2030. Det finns en avsevärd skillnad
mellan scenario 1 och 2 i befolkningsprognosen. Skillnaden mellan de olika scenarierna
när det gäller antal barn i åldrarna 6-12 år i Lödöse år 2025 är ca 35 och år 2030 drygt
150.

I Tingbergsskolans anvisningsområde ökar elevantalet stadigt. I nuvarande
befolkningsprognos har den större elevökningen som väntas senarelagts något jämfört
med föregående prognos. Trycket på lokalerna vid Tingbergsskolan har ökat i och med
att grundsärskolan vuxit och flyttat in på Tingbergsskolan.
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Förvaltningen bedömer att nuvarande lokaler vid Tingbergsskolan kommer att möta
behoven fram till några år in på 2020-talet. Därefter kommer elevantalet kräva
ytterligare utrymme. Med anledning av detta bör en ny F-6-skola byggas för att kunna
inrymma förskoleklass, fritidshem, grundskola 1-6 samt grundsärskola. Målsättningen
bör vara att den nya skolan kan tas i bruk 2022, för att möta behoven av förskoleplatser
i området. Förskoleplatser som då kan skapas på nuvarande Tingbergsskolan efter
ombyggnation och anpassning av lokaler och utemiljöer. Arbete med att planera för en
ny F-6-skola pågår.
Strömsskolan
I det geografiska område där kommunen anvisar eleverna till Strömsskolan brukar 80 %
av eleverna välja just Strömsskolan.

I Strömsskolans anvisningsområde ökar elevantalet stadigt. Nuvarande
befolkningsprognos skiljer sig inte nämnvärt jämfört med föregående. Utifrån tidigare
prognoser byggdes en ny huskropp på Strömsskolan, vilken togs i bruk hösten 2018.
Med den byggnaden på plats ska elevökningen kunna hanteras i de lokaler som i nuläget
finns på Strömsskolan. Det finns dock ytterligare utmaningar på Strömsskolan. De äldre
skolbyggnaderna ger inte möjlighet till flexibla lösningar och grupperingar av eleverna i
undervisningssituationerna. Det saknas helt enkelt smårum och grupprum. Byggnaden
har nästan enbart stora rum, som lämpar sig väl till helklassundervisning och större
elevgrupper. Dessa stora rum kommer att behöva användas för helklassundervisning i
framtiden, om elevprognosen stämmer. Det gör att Strömsskolan kommer att ha svårt att
skapa undervisningssituationer utifrån elevers behov, om behoven är att arbeta i lugna
miljöer i mindre sammanhang.
Nuvarande lokaler bör kunna hantera den prognostiserade elevökningen, men kvaliteten
i undervisningen kan komma att påverkas om inte smårum kan skapas av de befintliga
större rummen. Nämnden bör följa utvecklingen på Strömsskolan för att årligen ta
ställning till om Strömsskolan behöver anpassas ytterligare.
Högstadium
Av kommunens ungdomar i högstadieålder brukar 75 % välja Fuxernaskolan 7-9.

Elevantalet i högstadieåldrar ökar stadigt. Nuvarande skolbyggnad klarar inte den
prognostiserade volymökningen. Elevökningarna kan medföra utmaningar redan inom
något eller några år.
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Vid en fortsatt relativt låg andel som söker kommunens högstadieskola behöver
ytterligare skollokaler tillföras högstadiet snarast. Vid en ökad andel elever som söker
kommunens högstadieskola blir förstås behovet ännu större.
Beslutsunderlag
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Informationen medför inga ekonomiska följder. Däremot kommer lösningar i spåren av
ökade behov av skollokaler att medföra betydande kostnadsökningar för
Utbildningsnämnden. Det gäller såväl byggandet av en ny F-6-skola som tillskapandet
av fler undervisningsplatser för elever i högstadieålder.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ger nämndens ordförande i uppdrag att i samråd med vice
ordförande initiera en bred politiskt sammansatt arbetsgrupp för beredning av
tillskapandet av förskole- och skollokaler som möter kommunens framtida behov.
Utbildningsnämnden ger även förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för hur
skolplacering ska genomföras i händelse av att alla elever inte kan erbjudas plats på den
skola de väljer.

Anders Nordgren
Verksamhetschef
anders.nordgren@lillaedet.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2019-03-13

UN 2018/469

Kartläggning av behov av barnomsorg på obekväma arbetstider
Dnr UN 2018/469
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en kartläggning av behovet av
Barnomsorg på Obekväma Arbetstider (BOA) för att skaffa sig en uppfattning av hur
stort behovet är i Lilla Edets kommun. Kartläggningen gjordes genom
enkätundersökning till vårdnadshavare i behov av barnomsorg i Lilla Edets kommun.
Verksamhetschef för förskola gjorde också verksamhetsbesök i två olika kommuner för
att få mer kunskap kring hur de har organiserat verksamheten i den aktuella frågan. På
ett nätverksmöte med Göteborgsregionen (GR) kommuner ställdes frågan vilka
kommuner som erbjuder BOA och i vilken omfattning.
Beslutsunderlag
Sammanställning av kartläggningen, Verksamhetschef förskola i Lilla Edets kommun
daterad 2019-04-25.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Kostnad för BOA beräknas till ca 2500tkr per år. I huvudsak kommer kostnaden att gå
till att täcka personalkostnader. I beräkningen ingår inte kostnaden för eventuella
tillkommande lokalkostnader eller taxiresor för barn i fritidshem.
Uppskattat kostnad för att starta upp verksamheten uppgår till ca 300tkr. Detta för att
täcka kostnader för lokalförändringar, investeringar i form av sängar, möbler etc. samt
förbrukning.
Om BOA ska bekostas inom befintlig ram kommer det att innebära att nuvarande
verksamhet kommer få dra ner på sina kostnader vilket innebär en personalminskning
på ca 5,0 tjänst.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att inte erbjuda Barnomsorg på Obekväma Arbetstider.

Marit Foss Fredriksson
Verksamhetschef
marit.fossfredriksson@lillaedet.se
0520-65 99 12
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Lilla Edet 2019-04-25

Sammanställning av kartläggningen om behov av Barnomsorg på
Obekväma Arbetstider (BOA)
Uppdrag
Utbildningsnämnden har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning av
barnomsorg på obekväma arbetstider (BOA)

Metod
För att kartlägga behovet så skickades en enkät ut via mail med en svarslänk till vårdnadshavare som
har mailadresser registrerat i Procapita. Där vi saknade uppgifter om mailadresser skickades
informationen om enkäten ut via brev, där vårdnadshavare uppmanades gå in på kommunens
hemsida och svara på enkäten via en länk som fanns där. Totalt skickades enkäten ut till 1 314
vårdnadshavare.
Verksamhetschef för förskola har gjort studiebesök i två olika kommuner för att få mer kunskap kring
hur verksamheten är organiserat och utifrån det skapa en kostnadsbild för BOA.
Genom GR:s förskolenätverk i har frågan ställts vilka kommuner som anordnar BOA och i vilken
omfattning detta sker.

Resultat
Enkät till vårdnadshavare
Svarsfrekvens på enkät till vårdnadshavare
Antal utskick
13141

Antal svar
272

Andel svar
21%

Urval
Enkäten riktar sig till vårdnadshavare, vars barn är folkbokförda i Lilla Edets kommun, som har behov
av barnomsorg (förskola) och/eller skolbarnomsorg (fritidshem) på grund av förvärvsarbete eller
studier. Enkäten vänder sig till vårdnadshavare som har barnomsorg i kommunal- eller fristående
verksamhet.

1

Enkäten skickades ut till 1 198 vårdnadshavare via mail och till 126 vårdnadshavare via brev
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Resultat
Enkäten till vårdnadshavare
1. Andel vårdnadshavare som är i behov av barnomsorg på andra tider än nuvarande
öppettider (vardagar mellan kl. 6-18)

Ja
Nej

antal
80
192

andel i %
29
71

Ja

Nej

2. Andel vårdnadshavare som är i behov av barnomsorg på vardagar innan kl. 06:00

Ja
Nej

antal2
40
40

andel i %
50
50

Ja

Nej

3. Andel vårdnadshavare som är i behov av barnomsorg på vardagar efter kl. 18:00

Ja
Nej

antal3
68
12

andel i %
85
15

Ja

2
3

Utav 80 vårdnadshavare som svarat ”ja” på fråga 1
Utav 80 vårdnadshavare som svarat ”ja” på fråga 1
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Nej

4. Andel vårdnadshavare som är i behov av barnomsorg nattetid mellan kl. 22:00 – 06:00
(nattomsorg)

Ja
Nej

antal4
29
51

andel i %
36
64

Ja

Nej

5. Andel vårdnadshavare som är i behov av barnomsorg under dag- och kvällstid
helger/helgdagar

Ja
Nej

antal5
52
28

andel i %
65
35

Ja

Nej

6. Andel vårdnadshavare som är i behov av barnomsorg nattetid under helger/helgdagar

Ja
Nej

antal6
22
58

andel i %
28
72

Ja

Nej

7. Andel vårdnadshavare som kan tänka sig att byta förskola till den förskola där BOA
verksamheten äger rum

Ja
Nej

antal7
38
34

andel i %
53
47

Ja

4

Nej

Utav 80 vårdnadshavare som svarat att de är i behov av barnomsorg på andra tider än det som erbjuds i dag
Utav 80 vårdnadshavare som svarat att de är i behov av barnomsorg på andra tider än det som erbjuds i dag
6 Utav 80 vårdnadshavare som svarat att de är i behov av barnomsorg på andra tider än det som erbjuds i dag
7 Utav 72 vårdnadshavare som har svarat att de har barn i förskola
5
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8. Antal barn i behov per förskola och fritidshem

Antal barn per förskola
Barnomsorg i annan kommun
Barnomsorg i fristående regi i LE
Västerlanda
Solgatan
Ryrsjön
Nygård
Klosterängen
Hjärtum
Gossagården
Fågelstigen
Fuxerna
Ekaråsvägen
0

2

4

6

8

10

12

14

Antal barn per fritidshem
Tingbergsskolan

Strömskolan

Ryrsjöskolan

Fuxerna
0

2

4

6

8

19

10

12

14

Verksamhetsbesök förskolor i Falköpings- och Skara kommun
Nedan följer en kort sammanfattning från besöken:
Björkbackens förskola i Skara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tar emot barn/elever i åldern 1 – 13 år
Max 25 inskrivna barn
Fritidshemsbarnen åker taxi till olika fritids på morgonen
Erbjuder omsorg under vardagar och helger
Öppet från kl. 17:00 på vardagar
BOA verksamheten är förlagt till en förskola
Alla barn i förskola som har BOA är inskrivna på samma förskola
3,5 tjänst som enbart arbetar med BOA + 1,0 tjänst som arbetar i båda verksamheterna
Lokalernas belägenhet och utformning är viktiga för verksamheten
Verksamheten har en budget på 2,3 miljoner per år

Hästbackens förskola i Falköping
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tar emot barn/elever i åldern 1 – 13 år
Max 60 inskrivna barn med plats för 20 – 25 barn på en gång
Fritidshemsbarnen åker taxi till olika fritids på morgonen
Erbjuder omsorg under vardagar och helger
Öppet från kl. 17:30
Öppet alla veckor under sommaren
Stängt vissa storhelger (ex jul och nyår)
Alla barn i förskola som har BOA är inskrivna på samma förskola
2 pedagoger arbetar endast dagtid
6,0 tjänst
Personalen arbetar ej enbart BOA utan kan ingå i daglig verksamhet också
Fler än 8 barn under natten är de två personal
Lokalernas belägenhet och utformning är viktigt
Verksamheten har en budget på 3 300tkr mesta går till personal

Förfrågan i GR:s förskolenätverk
Det är skiljer i hur stor omfattning man anordnar barnomsorg under kvällar, nätter och helger i de
olika GR kommunerna. De kommuner som har svarat har beskrivit det så här:
•

•
•
•
•
•
•
•

Olika i olika stadsdelar i Göteborgs kommun. Några anordnar omsorg fram tills kl. 23:00 på
kvällen men ej kommunal nattomsorg, i andra stadsdelar dygnet runt. I Göteborg har
fristående verksamheter öppet dygnet runt.
Ale kommun erbjuder omsorg dygnet runt men ej på helger.
Öckerö och Kungälv erbjuder ej BOA.
Stenungsund erbjuder omsorg kväll, natt och helg men ej under storhelger (ex påsklov)
Härryda erbjuder under vardagar tills kl. 24:00
Kungsbacka erbjuder kväll och helg tills 22:30.
Alingsås och Lerum erbjuder omsorg dygnet runt
Mölndal erbjuder omsorg genom pedagogisk omsorg i dagbarnvårdares hem, vardagar tills
kl. 22:00.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2019-07-02

UN 2019/287

Taxor och avgifter 2020
Dnr UN 2019/287
Sammanfattning
Utbildningsnämnden lämnar förslag till kommunstyrelsen om vilka taxor och avgifter
som ska gälla i nämndens verksamheter år 2020. Taxor och avgifter för uthyrning av
lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter samt taxor för måltider, föreslås regleras varje
år. Taxor för fritids- och kulturaktiviteter har höjts med ett snitt på 12,5% från 2019 –
2020.
Lilla Edets kommun har beslutat om barnomsorgsavgifter utifrån Skolverkets beräknade
inkomsttak och maxtaxa. 14 november 2018 fastslog kommunfullmäktige att taxor och
avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg enligt utbildningsnämndens
protokoll 2018-08-30 § 55, ska gälla från och med 1 januari 2019 och tillsvidare.

Ärendet
Taxor för uthyrning av lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter
2019

2019

2020

2020

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 1

Taxa 2

Klassrum

150 kr

200 kr

175

225

Aulan

150 kr

750 kr

175

850

Specialsalar
Upp till tre timmar
Heldag

200 kr
450 kr

450 kr
750 kr

225
500

500
850

Stora matsalen

450 kr

750 kr

500

850

Lilla matsalen
Upp till tre timmar
Heldag

200 kr
450 kr

450 kr
750 kr

225
500

500
850

Lokal
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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 måltider i schemalagt pedagogiskt syfte. Priserna är
inklusive moms 12 %.
Måltid
Frukost
Lunch
Mellanmål

2019
2019
2020
2020
Pedagogisk Ordinarie Pedagogisk Ordinarie
måltid*
pris
måltid*
pris
9 kr
10kr
17 kr
53 kr
21kr
53kr
9 kr
10kr
-

* I förskolan är en pedagogisk måltid per dag kostnadsfri.

Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Lilla Edets kommun har tidigare år valt att besluta om barnomsorgsavgifter utifrån
Skolverkets beräknade inkomsttak och maxtaxa. Att kommunen inte tar ut högre
barnomsorgsavgifter än vad som gäller för maxtaxan är en förutsättning för att
kommunen ska få statsbidrag som kompensation för maxtaxa.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för
uthyrning av lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter samt taxor för måltider enligt ovan.

Leif Gardtman
Förvaltningschef
Leif.gardtman@lillaedet.se
Telefon
Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
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Inkomna skrivelser och rapporter
1
KF § 81 – Reglemente för intern kontroll
2
KF § 73 – Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun
3
KS § 122 – Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019
4
KS § 120 – Uppföljning av nämndernas internkontroll 2018

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2019-08-09

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Ingela Flodin

Sammanträdesdatum: 2019-08-22
Sekretess:

Visas ej

Datum

Beskrivning

Paragraf

Ärendenummer

Avsändare/Mottagare

Kategori

2018-05-16

Ordförandebeslut om yttrande till Skolinspektionen

Carin Thorén-Hansson
§11/2019

UN 2018/193

Skolinspektionen

Ordförandebeslut

2018-09-13

Ordförandebeslut

Carin Thorén-Hansson
§1/2019

UN 2018/125

Skolinspektionen

Ordförandebeslut

2018-11-20

Ordförandebeslut - Yttrande om anmälan om
kränkande behandling vid Fuxernaskolan 7-9

Carin Thorén-Hansson
§12/2019

UN 2018/442

Ordförandebeslut

2018-12-18

Ordförandebeslut - redovisning av åtgärder

Carin Thorén-Hansson
§9/2019

UN 2018/261

Barn- och elevombudet

Ordförandebeslut

2018-08-07

Ordförandebeslut

Carin Thorén-Hansson
§8/2019

UN 2018/261

Barn- och elevombudet

Ordförandebeslut

2018-12-27

Ordförandebeslut - Redovisning av vidtagna
åtgärder

Carin Thorén-Hansson
§10/2019

UN 2018/371

Skolinspektionen

Ordförandebeslut

2019-01-21

Ordförandebeslut

Kamilla Nilsson §1/2019

UN 2018/498

Ordförandebeslut

2019-05-13

Ordförandebeslut - Yttrande till Skolinspektionen

Kamilla Nilsson §3/2019

UN 2019/176

Skolinspektionen

Ordförandebeslut

Sidan 1 av 6
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2019-05-16

Resultat Grundskolelärare F 4-6 Lilla Edets
Kommun A853180

Junita Eklund §9/2019

UN 2019/219
2019-05-20

Tjänstetillsättning
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Junita Eklund §10/2019

UN 2019/145

2019-05-20

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Junita Eklund §11/2019

UN 2019/199

2019-05-20

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Junita Eklund §12/2019

UN 2019/200

2019-05-20

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §25/2019

UN 2019/221

2019-05-20

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §26/2019

UN 2019/222

Anmälan kränkande
behandling

2019-05-21

Delegeringsbeslut - Tilläggsbelopp till Drottning
Blankas Gymnasium

Leif Gardtman §23/2019

UN 2019/171

***Sekretess***

Tilläggsbelopp

2019-05-21

Delegeringsbeslut - Skolskjuts av särskilda skäl

Leif Gardtman §24/2019

UN 2019/190

***Sekretess***

Skolskjuts särskilda skäl

2019-05-21

Anmälan om kränkande behandling

Barbro Petersen §47/2019

UN 2019/182

2019-05-21

Anmälan kränkande
behandling
Anmälan om kränkande behandling

Barbro Petersen §48/2019

UN 2019/186

2019-05-21

Anmälan kränkande
behandling
Anmälan om kränkande behandling

Barbro Petersen §49/2019

UN 2019/120

Anmälan kränkande
behandling

Sidan 2 av 6
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2019-05-22

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §27/2019

UN 2019/236

2019-05-22

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §28/2019

UN 2019/235
2019-05-22

Ordförandebeslut
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §29/2019

UN 2019/234

2019-05-29

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §30/2019

UN 2019/241

2019-05-29

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §31/2019

UN 2019/240

2019-05-29

Anmälan kränkande
behandling
Resultat Träslöjdslärare till Tingbergsskolan Lilla
Edets Kommun A869390

UN 2019/244
2019-05-29

Barbro Petersen §50/2019
Tjänstetillsättning

Resultat Skolbibliotekarie Lilla Edets Kommun
A831112

Junita Eklund §13/2019

UN 2019/245

Tjänstetillsättning

2019-05-29

Beslut - Ansökan om uppskjuten skolplikt (7 kap. 10 Anders Nordgren §5/2019
§ skollagen)

UN 2019/231

***Sekretess***

Övriga delegeringsbeslut

2019-05-27

Beslut gällande förlängd skolplikt

Anders Nordgren §4/2019

UN 2019/228

***Sekretess***

2019-05-29

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §32/2019

UN 2019/243

2019-06-03

Anmälan kränkande
behandling

Rekrytering, Lärare åk 1-6 Tingbergsskolan Lilla
Edets Kommun A877917

UN 2019/251

Anders Nordgren §6/2019
Tjänstetillsättning

2019-06-03

Beslut

Anders Nordgren §

UN 2019/252

***Sekretess***

Övriga delegeringsbeslut
Sidan 3 av 6
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2019-06-03

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §33/2019

UN 2019/242

2019-06-03

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §34/2019

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §35/2019

UN 2019/250
2019-06-04
UN 2019/255

2019-06-04

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §36/2019

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Agneta Johansson §37/2019

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Junita Eklund §14/2019

UN 2019/256
2019-06-04
UN 2019/257
2019-06-07
UN 2019/198

2019-06-07

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Junita Eklund §15/2019

UN 2019/201

2019-06-07

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Junita Eklund §16/2019

UN 2019/203

2019-06-09

Anmälan kränkande
behandling
Resultat IT-samordnare till Bildningsförvaltningen
Lilla Edets Kommun A870466

UN 2019/263
2019-06-11

Anders Nordgren §7/2019
Tjänstetillsättning

Resultat Grundskolelärare åk F-3 Lilla Edets
Kommun A851974

Junita Eklund §17/2019

UN 2019/273

Tjänstetillsättning

2019-06-13

Tillsynsrapport förskolan Haegern 2019-06-12

Marit Foss Fredriksson
§1/2019

UN 2019/98

Nya Skolan

Övriga delegeringsbeslut

Sidan 4 av 6
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2019-06-14

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Junita Eklund §18/2019

UN 2019/223

2019-06-14

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Junita Eklund §19/2019

UN 2019/144

2019-06-14

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Junita Eklund §20/2019

UN 2019/225

2019-06-14

Anmälan kränkande
behandling
Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Junita Eklund §21/2019

UN 2019/226

Anmälan kränkande
behandling

2019-06-18

Tilläggsbelopp - Fågelstigens förskola

Leif Gardtman §25/2019

UN 2019/227

***Sekretess***

Tilläggsbelopp

2019-06-28

Tilläggsbelopp- LBS Kreativa gymnasiet

Leif Gardtman §26/2019

UN 2019/137

***Sekretess***

Tilläggsbelopp

2019-07-05

Rekrytering Skoladministratör till Tingbergsskolan
Lilla Edets kommun A883156

Veronika Johansson
§1/2019

UN 2019/291
2019-07-05

Tjänstetillsättning
Resultat Textilslöjdslärare till Tingbergsskolan Lilla Barbro Petersen §51/2019
Edets Kommun A869374

UN 2019/292
2019-07-05

Tjänstetillsättning
Delegeringsbeslut - Tilläggsbelopp till Fridaskolan
Trollhättan

UN 2019/270
2019-07-05

Tilläggsbelopp
Delegeringsbeslut - Tilläggsbelopp till Ströms slotts
förskola

UN 2019/285
2019-07-05

Leif Gardtman §28/2019
Tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut - Tilläggsbelopp till Ströms slotts
förskola

UN 2019/284
2019-07-05

Leif Gardtman §27/2019

Leif Gardtman §29/2019
Tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut - Tilläggsbelopp till Fridaskolan
Trollhättan

UN 2019/269

Leif Gardtman §30/2019
Tilläggsbelopp
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2019-07-05

Delegeringsbeslut - Tilläggsbelopp till Fridaskolan
Trollhättan

UN 2019/268
2019-07-05

Tilläggsbelopp
Delegeringsbeslut - Skolskjuts av särskilda skäl

Leif Gardtman §32/2019

UN 2019/282
2019-07-05

Skolskjuts särskilda skäl
Delegeringsbeslut - Skolskjuts av särskilda skäl

Leif Gardtman §33/2019

UN 2019/196
2019-07-05

Skolskjuts särskilda skäl
Delegeringsbeslut - Skolskjuts av särskilda skäl

Leif Gardtman §34/2019

UN 2019/194
2019-07-05

Skolskjuts särskilda skäl
Delegeringsbeslut - Skolskjuts av särskilda skäl

Leif Gardtman §35/2019

UN 2019/197
2019-07-05

Skolskjuts särskilda skäl
Delegeringsbeslut - Skolskjuts av särskilda skäl

Leif Gardtman §36/2019

UN 2019/195
2019-07-05

Skolskjuts särskilda skäl
Delegeringsbeslut - Skolskjuts av särskilda skäl

Leif Gardtman §37/2019

UN 2019/259
2019-07-08

Skolskjuts särskilda skäl
Rekrytering Specialpedagog Lilla Edets Kommun
A850934

UN 2019/296
2019-07-08

Junita Eklund §22/2019
Tjänstetillsättning

Resultat Fritidspedagog Lilla Edets Kommun
A854972

Junita Eklund §23/2019

UN 2019/297
2019-07-08

Leif Gardtman §31/2019

Tjänstetillsättning
Rekrytering Speciallärare Lilla Edets Kommun
A854985

Junita Eklund §24/2019

UN 2019/298

Tjänstetillsättning

Sidan 6 av 6

29

