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Beslutande
Kamilla Nilsson (M), ordförande
Carin Thorén-Hansson (S), vice ordförande
Fredrik Hermansson (C) §§ 1-3
Markus Hallman (C) ersättare för Fredrik Hermansson (C) §§ 4-8
Kimmo Tuomaala (L)
Tommy Nilzén (MP)
Ann-Katrin Johansson (S) ersättare för Martina Freiholtz (S)
Karl Jändel (V)
Johan Johansson (SD) §§ 3-8
Anders Willgard (SD) ersättare för Johan Johansson (SD) §§ 1-2
Jonna Ternehäll (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Markus Hallman (C) §§ 1-3
Anna Chorell (M) §§ 1-3
Jonas Hilmersson (KD)
Anders Willgard (SD) §§ 3-8

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Leif Gardtman, förvaltningschef
Anders Nordgren, verksamhetschef skola
Marit Foss Fredriksson, verksamhetschef förskola
Henrik Boqvist, ekonom § 4
Jörgen Karlsson, ekonomichef § 4
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§1
Godkännande av dagordningen
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§2
Information om utbildningsförvaltningens organisation,
sekretess mm
Sammanfattning
Förvaltningschef informerar om utbildningsförvaltningens organisation och sekretess.
Skollagen 2010:800 återfinns på Riksdagen.se. Kolada finns på www.kolada.se.

Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§3
Skolverkets beslut om nya avgiftsnivåer för förskola och
fritidshem 2019
Dnr UN 2018/292
Sammanfattning
Skrivelse om beslut om maxtaxa och kvalitetssäkrande daterad Skolverket 2018-11-29
diariefördes i Lilla Edets kommun 2018-12-06 med diarienummer 2018 UN 2018/473.
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskolan och fritidshemmet
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 30
december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer
villkoren i förordningen
De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2019.
Hur beräkningen görs framgår av 3 och 5 §§ i förordningen (2001:160) om statsbidrag
till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.
Förskola*
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak
3%
2%
1%

Dock högst….
1 425 kr
950 kr
475 kr

Avgiftstak
2%
1%
1%

Dock högst….
950 kr
475 kr
475 kr

Fritidshem*
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är förnärvarande 47 490 kr.
*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller
fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds. Förordning (2011:678).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-19
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Ej aktuellt
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Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Ekonomichef
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§4
Verksamhetsplan 2019 för utbildningsnämnden
Dnr UN 2018/494
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ska fatta beslut om verksamhetsplan 2019. Utgångspunkten för
nämndens verksamhetsplan är kommunfullmäktiges Mål- och Resursplan 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-24
Utkast till Verksamhetsplan 2019-01-21
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Verksamhetsplanen innehåller Utbildningsnämndens budget, som sätter de ekonomiska
ramarna för nämndens verksamheter 2019.
Tilläggsyrkanden
Kamilla Nilsson (M): Följande inledande text i verksamhetsplanen läggs till:
Verksamhetsplanen för utbildningsnämnden 2019 baseras i huvudsak på tre delar:
- I uppdraget ingår att följa och förhålla oss till Skollagen, förordningar, läroplaner och
kursplaner.
I Skollagen står det bland annat att ”barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt”.
I övrigt hänvisas till originaltexter i dess helhet.
- De av Kommunfullmäktige beslutade inriktningsmål och uppdrag.
Dessa redogörs för på sida...
- Utbildningsnämndens egna mål och fokusområden.
Kamilla Nilsson (M): Under rubriken Nulägesbeskrivning ändras till:

Nuläge
I Lilla Edet finns 10 kommunala förskolor. De kommunala förskolorna består av två till
fem avdelningar. Det finns i nuläget inga familjedaghem i kommunal verksamhet.
Totalt är ca 625 barn inskrivna i kommunal förskola i Lilla Edets kommun (egen
mätning per 201810-15). Förskoleverksamhet är en dynamisk verksamhet där barnantal och bemanning
förändras löpandeunder läsåret.
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Indikatorer1

Lilla Edet 2017

Riket 2017

Antal barn per avdelning
Antal barn per årsarbetare

17,9
5,5

15,3
5,1

Vårdnadshavares upplevelse av Lilla Edets kommunala
förskolor
Årligen genomförs en undersökning om vad vårdnadshavare tycker om den förskola
som deras barn går på. Inom vissa områden gör även pedagogerna en självskattning.
Delar i denna undersökning redovisar deras upplevelser av trygghet, studiero och
undervisning. Svarsfrekvens för 2018 var 316 vårdnadshavare av 494 vilket motsvarar
64% vilket är en ökning från 2017 då svarsfrekvensen var 48,2%
Indikatorer2

Lilla Edet 2018

Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever förskolan som rolig, trygg
och lärorik för barnen,
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att personalen tar väl hand
om deras barn,
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen har möjlighet att
ingå i större och mindre grupper,
Andelen vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet
att utveckla språket
Andelen vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet
att utveckla förståelse för matematik
Andelen vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet
att utveckla förståelse för naturvetenskap
Andelen pedagoger i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att
utveckla språket
Andelen pedagoger i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att
utveckla förståelse för matematik
Andelen pedagoger i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att
utveckla förståelse för naturvetenskap

92%
88%
77%
83 %
69%
66%
5,73
4,94
4,55

Uppgifterna är hämtade från Skolverkets kommunblad 2018
Uppgifterna är hämtade ur GR:s förskoleenkät 2018
3 Resultatet visar ett genomsnittsvärde genom självskattning och bedömningen har gjorts på en sjugradig
skala där 1 betyder “otillräcklig”och 7 betyder “utmärkt”.
4 Resultatet visar ett genomsnittsvärde genom självskattning och bedömningen har gjorts på en
sjugradig skala där 1 betyder “otillräcklig”och 7 betyder “utmärkt”.
5 Resultatet visar ett genomsnittsvärde genom självskattning och bedömningen har gjorts på en
sjugradig skala där 1 betyder “otillräcklig”och 7 betyder “utmärkt”.
1
2
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Skola
Lilla Edets kommun har fyra skolor där förskoleklass, grundskola och
fritidshemsverksamhet bedrivs. Fuxernaskolan är delad i två skolenheter; Fuxernaskolan
F-6 samt Fuxernaskolan 7-9. Totalt går ca 150 elever i förskoleklass och ca 1190 elever
i grundskolan. Av dessa går ca 520 elever i fritidshemsverksamhet.
Utöver de elever som går i kommunens egna skolor går ca 310 elever i skolor med
annan huvudman, dvs. fristående skola eller annan kommun.
Kunskapsresultat 2018, Lilla Edets kommuns kommunala skolor:

Indikator6
Andel elever behöriga till yrkesprogram på
gymnasiet
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i
alla ämnen efter årskurs 9
Genomsnittligt meritvärde åk 9
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen efter årskurs 6

Lilla Edet 2018
80,6 %

Riket 2018
84,4 %

67 %

75,6 %

197,8 p
82,4 %

228,7 p
77,1 %

Elevernas upplevelse av sin skola i Lilla Edets kommun kommunala skolor:

Årligen genomförs en undersökning i samverkan inom GR7 om vad eleverna i årskurs 2,
5 och 9 tycker om sin skolgång. Delar i denna undersökning adresserar elevernas
upplevelser av trygghet, studiero och undervisning.
Nuläge årskurs 28
2018
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 2
92 %
Andel elever som upplever att det är roligt och intressant att
87 %
lära sig nya saker årskurs 2
Andel elever som upplever att det är lugn och ro i klassrummet 69 %
årskurs 2
Andel elever som trivs i fritidshemmet årskurs 2
91 %
Nuläge årskurs 59
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 5
Andel elever som upplever att skolarbetet är intressant
årskurs 5
Andel elever som upplever att det är studiero på lektionerna
årskurs 5

2018
85 %
87 %
65 %

Uppgifterna är hämtade ur Skolverkets statistik och gäller läsåret 2017/2018
Göteborgs kommunalförbund
8 Uppgifterna gällande årskurs 2, 5 och 9 hämtas ur GR:s elevenkät 2018. Uppgifterna gällande förskolan
hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.
9 Uppgifterna gällande årskurs 2, 5 och 9 hämtas ur GR:s elevenkät 2018. Uppgifterna gällande förskolan
hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.
6
7
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Nuläge årskurs 910
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 9
Andel elever som upplever att skolarbetet är intressant
årskurs 9
Andel elever som upplever att det är studiero på lektionerna
årskurs 9

2018
67 %
49 %
45 %

Grundsärskola och träningsskola
Lilla Edets kommun har en grundsärskola där även träningsskola bedrivs. Det går ca 20
elever i grundsärskolan. Elevernas kunskapsresultat är väldigt individuella och
elevgruppen har en stor variation. Undersökningar på gruppnivå vad gäller elevernas
upplevelse av sin skolgång är också svåra att göra. Vid utvecklingssamtal samlar
personalen upp vårdnadshavares och elevers upplevelse av skolgången. I uppföljningar
som rektor och huvudman gör så framkommer bilden att eleverna upplever
grundsärskolan som trygg och att eleverna trivs.

Gymnasieskola
Lilla Edets kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola. Samtliga ungdomar
som läser på gymnasiet studerar antingen på friskolor eller hos andra kommunala
huvudmän.
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år 2018 var 65,3 % (Riket: 71,5 %)
.

Uppgifterna gällande årskurs 2, 5 och 9 hämtas ur GR:s elevenkät 2018. Uppgifterna gällande
förskolan hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.
10
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Carin Thorén-Hansson (S): Skiss av skolornas organisation tas med i
Nulägesbeskrivningen.
Karl Jändel (V): Under rubrik Utbildningsnämndens mål ändras texten till:
Utbildningsnämndens mål är att kunskapsresultaten ska förbättras genom att
Barn och elever ska uppleva trygghet i förskola och skola
Barn och elever ska uppleva studiero i förskola och skola
Barn och elever ska uppleva undervisningen som stimulerande
Carin Thorén-Hansson (S): Indikatorerna bryts ut och placeras under respektive mål.
Karl Jändel (V): Källhänvisning skrivs till alla indikatorer.
Kamilla Nilsson (M): Utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktige flyttas
till över rubriken Utbildningsnämndens mål.
Carin Thorén-Hansson (S): Under Utbildningsnämndens fokusområden under 2019
skrivs:
Utbildningsnämndens ledamöter har som ambition att årligen genomföra minst ett
besök på varje förskola och skola i kommunen. Syftet är att nämndens politiker ska
kunna hålla sig informerade om verksamheterna och var väl insatt i verksamhetens
arbetssätt och förutsättningar.
Strävan ska vara att verksamheten och nämndens politiker upplever att de har en
utvecklande dialog. Det ska ge kunskap och insyn (inte syfta till tillsyn och kontroll).
För att ytterligare stimulera till en miljö med ökat fokus på att dela erfarenheter och att
jobba med bästa förfarande, har nämnden beslutat om sju fokusområden.
Vart och ett skall under året redovisas av förvaltningen och lyfta exempel på goda
initiativ från verksamheterna.
Fritidshem
Förskola
Grundskola
Grundsärskola

Lärmiljöer och digitalisering
Delaktighet
Rörelse, kost och miljö

Ann-Katrin Johannsson (S): Under Inriktningsmål från kommunfullmäktige läggs till:
Utbildningsnämndens mål samt det gemensamma uppdraget ”lilla edet fritid” är
utbildningsnämndens verktyg för att arbeta med målet.
Jonna Ternehäll (SD): Under rubrik Lilla Edet har fler och växande förtag läggs till:
Entreprenörskap ingår i läroplan för grundskolan, så även PRAO. Förbättrade
skolresultat är en förutsättning för att få kompetent arbetskraft till arbetsmarknaden.
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Kamilla Nilsson (M): Under rubrik Invånarna involveras och inkluderas i kommunens
utveckling läggs till:
Demokratiarbetet finns med i skollag i form av tex. elevråd och föräldramöten.
Karl Jändel (V): Under rubriken Lilla Edet är en ledande miljökommun läggs till:
Miljöarbete ingår i läroplanen. Beslut om att arbeta med miljömedveten upphandling är
taget.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår samtliga yrkanden
och finner att utbildningsnämnden bifaller förslagen.
Beslut
 Verksamhetsplan 2019 för utbildningsnämnden fastställs med nedanstående
tillägg:
Följande inledande text i verksamhetsplanen läggs till:
Verksamhetsplanen för utbildningsnämnden 2019 baseras i huvudsak på tre
delar:
- I uppdraget ingår att följa och förhålla oss till Skollagen, förordningar,
läroplaner och kursplaner.
I Skollagen står det bland annat att ”barn och elever ska ges stöd och
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”.
I övrigt hänvisas till originaltexter i dess helhet.
-

De av Kommunfullmäktige beslutade inriktningsmål och uppdrag.
Dessa redogörs för på sida...

-

Utbildningsnämndens egna mål och fokusområden

 Under rubriken Nulägesbeskrivning ändras till:

Nuläge
I Lilla Edet finns 10 kommunala förskolor. De kommunala förskolorna består av två till
fem avdelningar. Det finns i nuläget inga familjedaghem i kommunal verksamhet.
Totalt är ca 625 barn inskrivna i kommunal förskola i Lilla Edets kommun (egen
mätning per 201810-15). Förskoleverksamhet är en dynamisk verksamhet där barnantal och bemanning
förändras löpandeunder läsåret.
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Indikatorer11

Lilla Edet 2017

Riket 2017

Antal barn per avdelning
Antal barn per årsarbetare

17,9
5,5

15,3
5,1

Vårdnadshavares upplevelse av Lilla Edets kommunala
förskolor
Årligen genomförs en undersökning om vad vårdnadshavare tycker om den förskola
som deras barn går på. Inom vissa områden gör även pedagogerna en självskattning.
Delar i denna undersökning redovisar deras upplevelser av trygghet, studiero och
undervisning. Svarsfrekvens för 2018 var 316 vårdnadshavare av 494 vilket motsvarar
64% vilket är en ökning från 2017 då svarsfrekvensen var 48,2%
Indikatorer12

Lilla Edet 2018

Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever förskolan som rolig, trygg
och lärorik för barnen,
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att personalen tar väl hand
om deras barn,
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen har möjlighet att
ingå i större och mindre grupper,
Andelen vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet
att utveckla språket
Andelen vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet
att utveckla förståelse för matematik
Andelen vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet
att utveckla förståelse för naturvetenskap
Andelen pedagoger i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att
utveckla språket
Andelen pedagoger i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att
utveckla förståelse för matematik
Andelen pedagoger i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att
utveckla förståelse för naturvetenskap

92%
88%
77%
83 %
69%
66%
5,713
4,914
4,515

Uppgifterna är hämtade från Skolverkets kommunblad 2018
Uppgifterna är hämtade ur GR:s förskoleenkät 2018
13 Resultatet visar ett genomsnittsvärde genom självskattning och bedömningen har gjorts på en sjugradig
skala där 1 betyder “otillräcklig”och 7 betyder “utmärkt”.
14 Resultatet visar ett genomsnittsvärde genom självskattning och bedömningen har gjorts på en
sjugradig skala där 1 betyder “otillräcklig”och 7 betyder “utmärkt”.
15 Resultatet visar ett genomsnittsvärde genom självskattning och bedömningen har gjorts på en
sjugradig skala där 1 betyder “otillräcklig”och 7 betyder “utmärkt”.
11
12
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Skola
Lilla Edets kommun har fyra skolor där förskoleklass, grundskola och
fritidshemsverksamhet bedrivs. Fuxernaskolan är delad i två skolenheter; Fuxernaskolan
F-6 samt Fuxernaskolan 7-9. Totalt går ca 150 elever i förskoleklass och ca 1190 elever
i grundskolan. Av dessa går ca 520 elever i fritidshemsverksamhet.
Utöver de elever som går i kommunens egna skolor går ca 310 elever i skolor med
annan huvudman, dvs. fristående skola eller annan kommun.
Kunskapsresultat 2018, Lilla Edets kommuns kommunala skolor:

Indikator16
Andel elever behöriga till yrkesprogram på
gymnasiet
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i
alla ämnen efter årskurs 9
Genomsnittligt meritvärde åk 9
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen efter årskurs 6

Lilla Edet 2018
80,6 %

Riket 2018
84,4 %

67 %

75,6 %

197,8 p
82,4 %

228,7 p
77,1 %

Elevernas upplevelse av sin skola i Lilla Edets kommun kommunala skolor:

Årligen genomförs en undersökning i samverkan inom GR17 om vad eleverna i årskurs
2, 5 och 9 tycker om sin skolgång. Delar i denna undersökning adresserar elevernas
upplevelser av trygghet, studiero och undervisning.
Nuläge årskurs 218
2018
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 2
92 %
Andel elever som upplever att det är roligt och intressant att
87 %
lära sig nya saker årskurs 2
Andel elever som upplever att det är lugn och ro i klassrummet 69 %
årskurs 2
Andel elever som trivs i fritidshemmet årskurs 2
91 %
Nuläge årskurs 519
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 5
Andel elever som upplever att skolarbetet är intressant
årskurs 5
Andel elever som upplever att det är studiero på lektionerna
årskurs 5

2018
85 %
87 %
65 %

Uppgifterna är hämtade ur Skolverkets statistik och gäller läsåret 2017/2018
Göteborgs kommunalförbund
18 Uppgifterna gällande årskurs 2, 5 och 9 hämtas ur GR:s elevenkät 2018. Uppgifterna gällande
förskolan hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.
19 Uppgifterna gällande årskurs 2, 5 och 9 hämtas ur GR:s elevenkät 2018. Uppgifterna gällande
förskolan hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.
16
17
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Nuläge årskurs 920
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 9
Andel elever som upplever att skolarbetet är intressant
årskurs 9
Andel elever som upplever att det är studiero på lektionerna
årskurs 9

2018
67 %
49 %
45 %

Grundsärskola och träningsskola
Lilla Edets kommun har en grundsärskola där även träningsskola bedrivs. Det går ca 20
elever i grundsärskolan. Elevernas kunskapsresultat är väldigt individuella och
elevgruppen har en stor variation. Undersökningar på gruppnivå vad gäller elevernas
upplevelse av sin skolgång är också svåra att göra. Vid utvecklingssamtal samlar
personalen upp vårdnadshavares och elevers upplevelse av skolgången. I uppföljningar
som rektor och huvudman gör så framkommer bilden att eleverna upplever
grundsärskolan som trygg och att eleverna trivs.

Gymnasieskola
Lilla Edets kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola. Samtliga ungdomar
som läser på gymnasiet studerar antingen på friskolor eller hos andra kommunala
huvudmän.
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år 2018 var 65,3 % (Riket: 71,5 %)
 Skiss av skolornas organisation tas med i Nulägesbeskrivningen.
 Under rubrik Utbildningsnämndens mål ändras texten till:
Utbildningsnämndens mål är att kunskapsresultaten ska förbättras genom att
Barn och elever ska uppleva trygghet i förskola och skola
Barn och elever ska uppleva studiero i förskola och skola
Barn och elever ska uppleva undervisningen som stimulerande
 Indikatorerna bryts ut och placeras under respektive mål.
 Källhänvisning skrivs till alla indikatorer.

 Utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktige flyttas till över rubriken
Utbildningsnämndens mål.

Uppgifterna gällande årskurs 2, 5 och 9 hämtas ur GR:s elevenkät 2018. Uppgifterna gällande
förskolan hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.
20

16

Utbildningsnämnden protokoll 2019-01-31
 Under Utbildningsnämndens fokusområden under 2019 skrivs:
Utbildningsnämndens ledamöter har som ambition att årligen genomföra minst ett
besök på varje förskola och skola i kommunen. Syftet är att nämndens politiker ska
kunna hålla sig informerade om verksamheterna och var väl insatt i verksamhetens
arbetssätt och förutsättningar.
Strävan ska vara att verksamheten och nämndens politiker upplever att de har en
utvecklande dialog. Det ska ge kunskap och insyn (inte syfta till tillsyn och kontroll).
För att ytterligare stimulera till en miljö med ökat fokus på att dela erfarenheter och att
jobba med bästa förfarande, har nämnden beslutat om sju fokusområden.
Vart och ett skall under året redovisas av förvaltningen och lyfta exempel på goda
initiativ från verksamheterna.
Fritidshem
Förskola
Grundskola
Grundsärskola

Lärmiljöer och digitalisering
Delaktighet
Rörelse, kost och miljö

 Under Inriktningsmål från kommunfullmäktige läggs till:
Utbildningsnämndens mål samt det gemensamma uppdraget ”lilla edet fritid” är
utbildningsnämndens verktyg för att arbeta med målet.
 Under rubrik Lilla Edet har fler och växande förtag läggs till:
Entreprenörskap ingår i läroplan för grundskolan, så även PRAO. Förbättrade
skolresultat är en förutsättning för att få kompetent arbetskraft till
arbetsmarknaden.
 Under rubrik Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling
läggs till:
Demokratiarbetet finns med i skollag i form av tex. elevråd och föräldramöten.
 Under rubriken Lilla Edet är en ledande miljökommun läggs till:
Miljöarbete ingår i läroplanen. Beslut om att arbeta med miljömedveten
upphandling är taget.

Johan Johansson (SD) och Jonna Ternehäll (SD) lämnar följande anteckning till
protokollet:
Protokollsanteckning verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2019
I verksamhetsplanen finns under mål från kommunfullmäktige att läsa:
”Genomföra en förstudie för en ny högstadieskola i kommunen som ersätter Fuxernas
högstadium.”
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Sverigedemokraterna har tidigare lagt ett tilläggsyrkande i kommunfullmäktige om att inte göra
en förstudie för en ny högstadieskola som ersätter Fuxernas högstadium, som vi inte fick gehör
för från övriga partier. Vi anser att det finns viktigare områden att satsa pengar på än ett nytt
högstadium. Barnomsorgen är bland annat ett område där vi ser behov av framtida satsningar.
Vi väljer dock ändå att bifalla verksamhetsplanen som alla partier tillsammans på sammanträdet
arbetat fram förändringar i. Anledningen till att vi väljer att bifalla den trots förstudien är att vi
respekterar fullmäktiges vilja och arbetar utifrån det i nämnden.
Sverigedemokraterna kommer fortsatt driva frågan om att inte bygga ett nytt högstadium.
Johan Johansson (SD)
Jonna Ternehäll (SD)

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§5
Rapport från kontaktpolitiker
Dnr UN 2019/56
Sammanfattning
Carin Thoren-Hansson (S) informerar om arbetet som kontaktpolitiker.

Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§6
Information
Sammanfattning
 Förvaltningschef Leif Gardtman informerar kort om ungdomscoacherna. Den
13:e februari är det invigning av fritidsgården.
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§7
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
1
KF § 154 – Mål och resursplan 2019, samt flerårsplan 2020-2021
2

UN 2018/192

KS § 15 – Tidplan för arbete med införande av ny styrmodell

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§8
Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut (se
bilaga till § 8).
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2019-01-21

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-01-31

Sekretess:

Visas ej

Ingela Flodin

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2018.2542

Delegationsbeslut

2018-11-16
UN 2018/402

Marit Foss Fredriksson
§9/2018
Marit Foss Fredriksson

Anmälan om kännedom om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Marit Foss Fredriksson

2018.2544

Elevassistent Lilla Edets Kommun A823956

2018-11-16
UN 2018/452

Marie Hagman §3/2018
Marie Hagman

Elevassistent, Lilla Edets Kommun A823956

Tjänstetillsättning
Marie Hagman

2018.2571

Skolskjuts särskilda skäl

2018-11-20
UN 2018/181

Leif Gardtman §89/2018
Leif Gardtman

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Skolskjuts särskilda skäl
Leif Gardtman

2018.2573

Delegeringsbeslut - Skolskjuts av särskilda skäl

2018-11-20
UN 2018/417

Leif Gardtman §90/2018
Leif Gardtman

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Skolskjuts särskilda skäl
Leif Gardtman

2018.2574

Skolskjuts av särskilda skäl

2018-11-20
UN 2018/416

Leif Gardtman §91/2018
Leif Gardtman

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Skolskjuts särskilda skäl
Leif Gardtman

2018.2575

Skolskjuts av särskilda skäl

2018-11-20
UN 2018/351

Leif Gardtman §92/2018
Leif Gardtman

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

Skolskjuts särskilda skäl
Leif Gardtman

2018.2653
2018-11-27

Skolskjuts av särskilda skäl

Leif Gardtman §80/2018
Leif Gardtman
Sidan 1 av 5

UN 2018/441

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Skolskjuts särskilda skäl
Leif Gardtman

2018.2654

Skolskjuts av särskilda skäl

2018-11-27
UN 2018/457

Leif Gardtman §81/2018
Leif Gardtman

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
Leif Gardtman

2018.2655

Tilläggsbelopp för Fuxerna förskola Droppen

2018-11-27
UN 2018/433

Leif Gardtman §82/2018
Leif Gardtman

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp
Leif Gardtman

2018.2656

Tilläggsbelopp för Fuxerna förskola

2018-11-27
UN 2018/432

Leif Gardtman §83/2018
Leif Gardtman

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp
Leif Gardtman

2018.2657

Tilläggsbelopp för Fågelstigens förskola

2018-11-27
UN 2018/431

Leif Gardtman §84/2018
Leif Gardtman

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp
Leif Gardtman

2018.2658

Tilläggsbelopp för Fuxerna förskola

2018-11-27
UN 2018/450

Leif Gardtman §85/2018
Leif Gardtman

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp
Leif Gardtman

2018.2672

Skolskjuts av särskilda skäl

2018-11-29
UN 2018/395

Leif Gardtman §86/2018
Leif Gardtman

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Skolskjuts särskilda skäl
Leif Gardtman

2018.2673

Skolskjuts av särskilda skäl

2018-11-29
UN 2018/394

Leif Gardtman §87/2018
Leif Gardtman

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Skolskjuts särskilda skäl
Leif Gardtman

2018.2675

Skolskjuts av särskilda skäl

2018-11-29
UN 2018/458

Leif Gardtman §88/2018
Leif Gardtman

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

Skolskjuts särskilda skäl
Leif Gardtman

2018.2677

Anmälan om kränkande behandling

2018-11-29
UN 2018/446

Junita Eklund §14/2018
Junita Eklund

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2679

Anmälan om kränkande behandling

2018-11-30
UN 2018/470

Anneli Eriksson §23/2018
Anneli Eriksson

Anmälan om kränkning

Anmälan kränkande
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behandling
Ewa Abrahamsson
2018.2680

Anmälan om kränkande behandling

2018-11-30
UN 2018/463

Anneli Eriksson §24/2018
Anneli Eriksson

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2681

Anmälan om kränkande behandling

2018-11-30
UN 2018/445

Junita Eklund §15/2018
Junita Eklund

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2682

Anmälan om kränkande behandling

2018-11-30
UN 2018/444

Junita Eklund §16/2018
Junita Eklund

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2713

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

2018-12-04
UN 2018/440

Junita Eklund §17/2018
Junita Eklund

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2762

Resultat Förskollärare till Nygårds förskola Lilla
Edets kommun A820495

2018-12-11
UN 2018/479

Marit Foss Fredriksson
§10/2018
Marit Foss Fredriksson

Avslutad rekrytering: Förskollärare till Nygårds
förskola, Lilla Edets kommun A820495

Tjänstetillsättning
Marit Foss Fredriksson

2018.2788

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

2018-12-12
UN 2018/481

Marie Hagman §4/2018
Marie Hagman

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2791

Resultat Förskollärare Lilla Edets kommun
A789468

2018-12-13
UN 2018/482

Marit Foss Fredriksson
§11/2018
Marit Foss Fredriksson

Avslutad rekrytering: Förskollärare, Lilla Edets
kommun A789468

Tjänstetillsättning
Marit Foss Fredriksson

2018.2836

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

2018-12-18
UN 2018/471

Anneli Eriksson §25/2018
Anneli Eriksson

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2837
2018-12-18

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

Anneli Eriksson §26/2018
Anneli Eriksson
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UN 2018/472

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2838

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

2018-12-18
UN 2018/487

Junita Eklund §18/2018
Junita Eklund

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2847

Skolskjuts av särskilda skäl

2018-12-18
UN 2018/448

Leif Gardtman §93/2018
Leif Gardtman

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

Skolskjuts särskilda skäl
Leif Gardtman

2018.2891

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

2018-12-27
UN 2018/495

Junita Eklund §19/2018
Junita Eklund

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2899

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

2018-12-27
UN 2018/496

Junita Eklund §20/2018
Junita Eklund

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2018.2901

Delegeringsbeslut - kränkande behandling

2018-12-27
UN 2018/497

Junita Eklund §21/2018
Junita Eklund

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Ewa Abrahamsson

2019.44

Resultat Rektor till Strömsskolan Lilla Edets
Kommun A828322

2019-01-07
UN 2019/8

Anders Nordgren §1/2019
Anders Nordgren

Avslutad rekrytering: Rektor till Strömsskolan, Lilla
Edets Kommun A828322

Tjänstetillsättning
Anders Nordgren

2019.46

Delegationsbeslut för elev i särskolan

2018-04-23
UN 2018/176

Monica Vihma §1/2019
Monica Vihma

Delegationbeslut för elev i särskolan

Övriga delegeringsbeslut
Monica Vihma

2019.111

Resultat FritidspedagogFritidslärare Lilla Edets
Kommun A821718

2019-01-16
UN 2019/19

Daniel Magnusson §1/2019
Daniel Magnusson

Avslutad rekrytering: FritidspedagogFritidslärare,
Lilla Edets Kommun A821718

Tjänstetillsättning
Daniel Magnusson

2019.116
2018-12-10

Arbetsåret för uppehållsanställda i kostenheten

Anethe Johansson §1/2019
Anethe Johansson

Sidan 4 av 5

UN 2019/10

Arbetsåret för uppehållsanställda i kostenheten

Övriga delegeringsbeslut
Anethe Johansson

2019.153

Anmälan om kränkande behandling

2019-01-21
UN 2018/195

Barbro Petersen §1/2019
Barbro Petersen

Anmälan om kännedom om kränkande behandling

Anmälan kränkande
behandling
Veronika Johansson
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