Utbildningsnämndens protokoll

Datum:

Onsdagen den 26 mars

Tid:

16.00 – 20.00

Plats:

Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Onsdagen den 26 mars, klockan 20.00

Paragrafer:

25, 28 omedelbar justering

Utses att justera:

Lars Ivarsbo (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Erika Bjernhagen Börkén
Ordförande
Leif Håkansson (S)
Justerare
Lars Ivarsbo (C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-03-26, omedelbar justering

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-03-27

2014-04-18

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Erika Bjernhagen Börkén

Utbildningsnämndens protokoll
Beslutande
Leif Håkansson (S), ordförande
Uno Ekberg (S) (§ 25)
Tommy Nilzén (MP), tjänstgör för Uno Ekberg (§ 28)
Dennis Lindberg (S)
Linda Alsing (V)
Bengt-Arne Westerlind (FP)
Fredrik Hermansson (C)
Lars Ivarsbo (C), vice ordförande
Camilla Olofsson (M)
Mikael Grönlund (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Harry Berglund (S)
Tommy Nilzén (MP)
Andreas Nelin (M)
Cecilia Johansson (KD)
Tjänstemän
Maria Andersson, förvaltningschef
Erika Bjernhagen Börkén, nämndsekreterare
Andreas Blixt, ekonom
Anders Nordgren, utvecklingsledare (§ 25)
Personalföreträdare
Anette Smitt-Andersson, LR
Ingvar Ekelund, Lärarförbundet
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§ 25
Revisionsrapport med tillhörande uppdrag – systematiskt
kvalitetsarbete
Dnr 2013/UN209 dpl 600
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av revisorerna i Lilla Edets kommun granskat
utbildningsnämndens arbete med resursstyrning, systematiskt kvalitetsarbete samt
uppföljning/utvärdering av prioriterade insatser. Nämndens beslut och åtgärder följs upp
under våren 2014.
Efter revisorernas kritik gav nämnden omedelbart förvaltningen i uppdrag att se över
rutiner och strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och på
respektive skola. I de fall där rutiner och strukturer saknas har nämnden uppdragit åt
förvaltningen att ta fram förslag på rutiner för systematiskt kvalitetsarbete.
Redovisning sker av bildningsförvaltningens förslag på åtgärder utifrån revisorernas
kritik. Redovisningen gäller även det uppdrag som bildningsförvaltningen fick av
utbildningsnämnden, med anledning av revisorernas kritik.
Bildningsförvaltningen arbetar nu med att skapa strukturer och rutiner för det
systematiska kvalitetsabetet på alla nivåer i verksamheten, i enlighet med Deminghjulet.
Bildningsförvaltningens arbete har nått fram till ett läge då det nu är dags att börja
praktisera arbetet. Strukturer och rutiner finns beskrivna, hållpunkter för uppföljning
och utvärdering av mål och processer är tidssatta i bildningsförvaltningens förslag.
Strukturerna i förslaget bygger på fyra avstämningspunkter under verksamhetsåret,
vilka vid ett tillfälle sammanställs till en årlig beskrivning av verksamhetens
måluppfyllelse, kvalitet och förutsättningar. Den årliga sammanställningen ska vara
möjlig för nämnden att använda som underlag för beslut om verksamhetsplan och
budget för kommande verksamhetsår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-12 med bilagan systematiskt kvalitetsarbete i
skolväsendet i Lilla Edets kommun
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Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner svaret till revisionen. Tjänsteskrivelsen sänds
som svar.
2. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av det uppdrag som gavs till
bildningsförvaltningen 2013-11-11 med anledning av kritik i samband med
särskild granskning, samt ger bildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta enligt
föreslagen systematik.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet expedieras till
Revisionen
Förvaltningen
Kommunstyrelsen

Utbildningsnämndens protokoll
§ 28
Ersättningsmodell för fristående skolor
Dnr 2013/UN013 dpl 606
Sammanfattning
Utbildningsnämnden fattade 2013-01-31 beslut om att under en omställningsperiod
ersätta Nya Skolans grundskole- och fritidshemsverksamhet med faktisk lokalkostnad så
länge denna anses skälig.
Huvudregeln för ersättning till fristående skolor är att dessa ska ersättas motsvarande
kommunens genomsnittliga lokalkostnader per elev. I beräkningsunderlaget till Måloch resursplan 2013 antas utbilningsnämnden kunna minska sina kostnader genom att
frångå huvudregeln att ersätta den fristående skolan utifrån kommunens snittkostnad
och istället lämna ersättning för faktisk lokalkostnad.
Vid redovisning framkom att Nya Skolans lokalkostnader för läsåret 2013/14 har ökat
betydligt sedan läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-18

Beslut
Utbildningsnämndens beslut § 7/2013 upphävs. Nya Skolans grundskole- och
fritidshemsverksamhet ersätts med skolpeng 2014-04-01, där lokalersättning inräknas.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Ekonomiavdelningen
Kansliavdelningen
Nya Skolan

