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§ 44
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 45
Information från ungdomsgruppen (UMO)
Sammanfattning
Elisabeth Persson, gruppledare , Emma Hinnersson, kurator och Sabina Vebahovic,
socialsekreterare informerar om arbetet med ungdomsgruppen.
Målgruppen är ungdomar mellan 13-21 och arbetar förebyggande med teman som berör
åldersgruppen. Styrgruppen består av personal från bildningsförvaltningen,
socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Det här året har gruppen
fokuserat på våldsförebyggande arbete och genomfört flera aktiviteter som syftar till att
motverkar fördomar, våld och könsstereotypa beteenden. Under 2020 kommer psykisk
ohälsa att vara i fokus.
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§ 46
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
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
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

6

Utbildningsnämnden protokoll 2019-08-22
§ 47
Tillsyn 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 Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmen
o Systematiskt kvalitetsarbete
o Modersmål
o Barns inflytande
Skriftliga redovisning av vidtagna åtgärder utifrån meddelat föreläggande ska ha
kommit in till förvaltningen senast 15 september 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 48
Behov av fler förskoleplatser i Lilla Edets kommun
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 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
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-02
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.
Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 18:10-18:20.
Tilläggsyrkande
Kamilla Nilsson (M): Gruppen ska ha mandat från kommunfullmäktige att arbeta fram
förslag till kommunens framtida förskole- och skollokaler.
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Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Kamilla Nilssons
yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller Kamilla Nilssons (M) förslag.
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.
Gruppen ska ha mandat från kommunfullmäktige att arbeta fram förslag till kommunens
framtida förskole- och skollokaler

Beslutet skickas för kännedom till
Kommunstyrelsen
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§ 49
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-27
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.
Tilläggsyrkande
Kamilla Nilsson (M): Gruppen ska ha mandat från kommunfullmäktige att arbeta fram
förslag till kommunens framtida förskole- och skollokaler.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Kamilla Nilssons
yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller Kamilla Nilssons (M) förslag.
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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.
Gruppen ska ha mandat från kommunfullmäktige att arbeta fram förslag till kommunens
framtida förskole- och skollokaler.
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.

Beslutet skickas för kännedom till
Kommunstyrelsen
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§ 50
Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid
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
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-13
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.
Utbildningsnämnden ajournerar sig kl. 19:42-19:55.
Yrkanden
Carin Thorén-Hansson (S): Det saknas budgetutrymme inom ram för att starta upp
Barnomsorg på obekväm arbetstid 2020. Utbildningsnämnden ska verka för att behovet
av BOA ska tas med i kommande budgetförhandlingar. Vid byggnation av ny förskola
ska yta för BOA räknas in.
Kamilla Nilsson (M): Utbildningsnämndens intention är att sträva efter att i framtiden
erbjuda BOA alternativt förlängda öppettider när ekonomiska förutsättningar finns.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden bifaller
Kamilla Nilssons (M) förslag.
Tilläggsyrkande
Carin Thorén-Hansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att
erbjuda förlängda öppettider på förskola/fritids samt ungefärlig kostnadsberäkning.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Carin ThorénHanssons yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller Carin Thorén-Hanssons
(S) förslag.
Beslut
Utbildningsnämndens intention är att sträva efter att i framtiden erbjuda BOA alternativt
förlängda öppettider när ekonomiska förutsättningar finns.
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda förlängda öppettider
på förskola/fritids samt ungefärlig kostnadsberäkning
Carin Thorén-Hansson (S), Martina Freiholtz (S) och Karl Jändel (V) reserverar sig till
förmån för eget förslag.

Beslutet expedieras till
Marit Foss Fredriksson, verksamhetschef förskola
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§ 51
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.
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-02
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.
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för
uthyrning av lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter samt taxor för måltider enligt ovan.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
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§ 52
Rapport från kontaktpolitiker
Dnr UN 2019/56
Sammanfattning
Kamilla Nilsson, Carin Thorén-Hansson och Tommy Nilzén rapporterar från
kontaktpolitikerbesök på Fuxerna förskola, Ekaråsvägens förskola och Fågelstigens
förskola den 12 juni 2019.
Beslutsunderlag
Rapport från kontaktpolitikerbesök
Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§ 53
Information
Sammanfattning
 Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om kommande tillsyn från
Skolinspektionen.
 Verksamhetschef Anders Nordgren lämnar statusrapport ny skola Lödöse.
 Verksamhetschef Marit Foss Fredriksson informerar om Pluttra.
 Kamilla Nilsson informerar om flytt av nämndsmöten i november och december.

Beslut
Utbildningsnämnden antecknar informationen.
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§ 54
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
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

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 55
Anmälan 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 § 55).
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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