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Beslutande
Anna Chorell (M), ordförande
Martin Rapp (S)
Johanna Mörk (C)
Paulina Svenungsson (C)
Kimmo Tuomaala (L)
Mats Trolin (MP)
Harry Berglund (S) ersättare för Kristian Hermansson (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Johan Sösaeter Johansson (SD)
Frej Dristig (SD) ersättare för Michael Rosvall (SD)
Anders Willgard (SD)
Övriga närvarande
Annika Liljemark, Lärarförbundet
Ersättare
Agneta Ahlblom (V)
Andreas Freiholtz (SD)
Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Leif Gardtman, sektorchef
Erik Svanström, controller
Lars Bengtsson, lokalsamordnare § 3
Mattias Bengtsson, mark- och exploateringsingenjör § 3
Anna Lundin Jonsson, rektor § 3
Marit Foss Fredriksson, kulturchef § 9
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§1
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§2
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.
Beslut
Bildningsnämnden antecknar informationen.
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§3
Tillvalslista för ny förskola på Ström och byggnation av ny
förskola på Ström
Dnr BIN 2021/323
Sammanfattning
Under hösten 2020 aktualiserades behovet om att behov av utökade platser i förskola för
områdena Ström/Lilla Edet kopplat till befolkningsprognos och förväntat ökat
barnantal.
Två alternativ undersöktes. Alternativ ett var att utforska möjligheterna att nyttja SKR:s
upphandlade ramavtal för förskolebyggnader. Alternativ två var att uppföra förskola i
egen regi genom Edethus AB. Behov fanns från kommunens sida att undvika egen
investering. Det innebar att alternativ ett prioriterades framför alternativ två förutsatt att
kravspecifikation inte ändrades.
Vid undersökningen av alternativ ett så framkom att samtliga av SKR undersökta
aktörer motsvarar kommunens kravspecifikation. Det som skiljer aktörerna åt är
prisbilden. Valet föll därför på Skanska, som hade lägst prisbild.
På Bildningsnämndens sammanträde i april 2021 redovisades de båda olika alternativen
samt för- och nackdelar med de olika alternativen. Beslut fattades om att förorda
alternativ ett och använda SKR:s upphandlade ramavtal för förskolebyggnader samt att
Bildningsnämndens arbetsutskott (AU) fick i uppdrag att fatta beslut om tillvalslistan
för förskolebyggnaden.
Tillvalslistan är olika tillval till det konceptbygge Lilla Edets kommun planerar att
beställa av Skanska. Tillvalslistan består av tre områden: Tillval/optioner,
Mark/Pålning/Betong och kostnader för Fas 1.
Tillval/Optioner
Mark/Pålning/Betong
Fas 1 (projekteringskostn.)

ca 9,7 mnkr
ca 12,5 mnkr
ca 0,85 mnkr

Totalt landar tillvalslistan på ca 23 mnkr. För exakta siffror, se Tillvalslista Stallgärdets
förskola 2021-12-16.
Tillval som är påverkbara har uppstått i samverkan med flera personalgrupper,
fackföreningar, kostchef och städchef.
Kostnader som inte är påverkbara är pålning och Fas 1.
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På uppdrag av kommunfullmäktige har bildningsnämnden fått i uppdrag att starta
byggnation av ny förskola på Ström. Byggnationen ska ske i samarbete med part utanför
(kommun-) koncernen. Byggnaden ska stå klar under 2023.
Hyreskostnader för byggnaden redovisas i särskilt dokument.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott § 3/2022
Tjänsteskrivelse Ny förskola på Ström, Stallgärdets förskola
Särskild Entreprenadnyckel
Bilaga 1 Tillvalslista Stallgärdets förskola 2021-12-16
Bilaga 2 Checklista projektering Stallgärdet FSK 2021-12-16
Bilaga 3 Tidplan STALLGÄRDETS FSK KONCEPT D2 (med pålning och löslagd
matta)
Fasad A B
Fasad C D
Förråd
Inplaceringsförslag
Rambeskrivning SKR fsk lilla edet_GH
Ritning plan 1
Ritning plan 2
Skanska Anbud Fas 2 FSK Stallgärdet 2021-12-16
ABCD antagna leverantörer Västra Sverige
Ekonomiska konsekvenser
Tillval är kostnadsdrivande, men har hållits på en så låg nivå som möjligt utan att
samtidigt tappa kvalité, samt för att minska risk för att tillägg ska tillkomma senare.
Hyreskostnaden för förskolan kommer belasta bildningsnämndens driftskostnad från
2023. Beroende på tid för pålning kan kostnaden komma att flyttas fram till 2024.
Om bygget/avtalet avbryts så kvarstår kostnader för FAS 1 att regleras (0,85 mnkr)
Yrkanden
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Bildningsnämnden fattar, på kommunfullmäktiges uppdrag, beslut om att en förskola
med 8 avdelningar ska uppföras på fastighet Ström 1:196. Uppdraget går till Skanska
genom SKR:s upphandlade ramavtal för förskolebyggnader.
Sektorchef ges i uppdrag att underteckna erforderliga avtal.
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§4
Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden
Dnr BIN 2022/3
Sammanfattning
Nämnderna har enligt internkontrollreglementet en skyldighet att upprätthålla ett system
för tillsynen av den interna kontrollen, vilket ligger i linje med kommunallagens
bestämmelse om nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Ett lämpligt sätt är att
varje nämnd upprättar en internkontrollplan som anger hur tillsynen skall bedrivas.
Under 2021 så har sektorn konstaterat att det finns anledning att fokusera
internkontrollen 2022 på två processer. Därför föreslår sektorn att de båda processerna
blir delar av 2022 års internkontrollplan.
Process 1: Investeringar
Ett förbättringsarbete för hur investeringar redovisas framöver i tertialrapporterna. En
redovisning med fokus på långsiktighet, tydligare uppställning av nuläget och struktur.
Process 2: Transportkostnader
Då det historiskt uppkommit svagheter i prognoser kring transportkostnader så vill
förvaltningen öka prognoskvalitén och säkerställa kostnader rörande transporter från
leverantörer, främst Västtrafik. Det kommer ske igenom nya samarbeten och
arbetsprocesser.
Process
(rutin/system)
Redovisning av
investeringar.

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Tydligare
uppställning och
struktur inför
Tertialrapporterna.

Verksamhetscontroller

Ökad
prognoskvalité för
transportkostnade
r.

Säkerställa
Verksamhetskostnader rörande
controller
transporter från
leverantörer via
nya samarbeten och
arbetsprocesser.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott § 4/2022
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04
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Uppföljning/
utförd
Tertialrapport
1, 2 och 3.

Del av
prognosarbetet
inför
tertialrapporter
na.

Metod
Uppföljning
med
administratörer
och högre
chefer
Uppföljning
med
administratörer
och högre
chefer

Rapport
till
Bildnings
nämnden

Sektorchef
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Beslut
Bildningsnämnden antecknar informationen.

9

Bildningsnämnden protokoll 2022-01-25
§5
Bildningsnämndens underlag till budgetberedningens arbete
med mål- och resursplan 2023
Dnr BIN 2021/322
Sammanfattning
Budgetberedningen är en sammanställning av flertalet dokument och analysunderlag.
Syftet är att lyfta fram verksamheternas nuläge och förutsättningar i form av volymer
och nyckeltal. I denna sammanställning kommer det presenteras förändringar mellan
förra årets rapport samt nya hinder och lösningar ur ett framtidsperspektiv. Uträkningar
och prognoser stödjer sig av senaste befolkningsprognosen. Behov och
kapacitetsförändringar sker de nästkommande åren och är något som behöver pareras,
åtgärdsförslag lyfts fram i lokalförsörjningsplanen.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott § 6/2022
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04
Befolkningsprognos 2021-2030
Investeringsbudget 2023-2025
Underlag till lokalförsörjningsplan 2022 – Bildningsnämnden
Verksamhets- och behovsbeskrivning ver 2
Volymer och nyckeltal bildning
Ekonomiska konsekvenser
Redovisning av rapport medför inga ekonomiska konsekvenser.
Sociala konsekvenser
Redovisning av rapport medför inga sociala konsekvenser.
Beslut
Bildningsnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§6
Information
Sammanfattning
➢ Sektorchef Leif Gardtman informerar om covid-läget i skolan.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§7
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Beslut KF 2021-12-13 - Avsägelse från Marcus Hallman C från uppdraget som
ledamot i bildningsnämnden samt fyllnadsval
2
Beslut KF 2021-12-13 - Avsägelse från Michael Rosvall SD från uppdragen som
ledamot i bildningsnämnden och ersättare i jävsnämnden samt fyllnadsval
3
Beslut KF 2021-12-13 - Svar på motion om att utreda huvudduksförbud i Lilla Edets
skolor och förskolor

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§8
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Bildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till Bildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se
bilaga till § 8).
Beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2022-01-14

Utskriven av:

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-01-25

Ingela Flodin

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori

Delegeringsbeslut om mottagande av elev från
annan kommun

Junita Eklund §3/2021

Beslut om skolplacering

Övriga delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut, inackorderingsbidrag. Ersätter
tidigare beslut

Leif Gardtman §1/2022

2021-11-24
BIN 2021/317

2022-01-10

**personuppgift**

BIN 2021/239

Ansökan om kommunalt inackorderingsbidrag,
samlingsärende 2021

Övriga delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut - årlig plan mot diskriminering och Agneta Johansson §2/2021
kränkande behandling Strömsskolans läsåret 21/22
2021-12-10
BIN 2021/333

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Läsåret: 21/22

Övriga delegeringsbeslut

Ansökan om skolskjuts - Beviljas

Veronika Johansson
§47/2021

2021-12-15

**personuppgift**

BIN 2021/110

Ansökan om skolskjuts samlingsärende 2021/2022

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts - Beviljas

Veronika Johansson
§46/2021

2021-12-15

**personuppgift**Tilda Svensson

BIN 2021/110

Ansökan om skolskjuts samlingsärende 2021/2022

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts- Beviljas

Veronika Johansson
§45/2021

2021-12-15

**personuppgift**

BIN 2021/110

Ansökan om skolskjuts samlingsärende 2021/2022

Skolskjuts
Sidan 1 av 2

Ansökanom skolskjuts - Beviljas

Veronika Johansson
§44/2021

2021-12-15

**personuppgift**

BIN 2021/110

Ansökan om skolskjuts samlingsärende 2021/2022

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts - Beviljas

Veronika Johansson
§43/2021

2021-12-15

**personuppgift**

BIN 2021/110

Ansökan om skolskjuts samlingsärende 2021/2022

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts - Beviljas

Veronika Johansson
§42/2021

2021-12-15

**personuppgift**

BIN 2021/110

Ansökan om skolskjuts samlingsärende 2021/2022

Skolskjuts

Ansökan av skolskjuts

Veronika Johansson
§48/2021

2021-12-15

**personuppgift**

BIN 2021/110

Ansökan om skolskjuts samlingsärende 2021/2022

Skolskjuts

- Skolskjuts särskilda skäl- Avslag

Veronika Johansson
§41/2021

2021-12-15

**personuppgift**

BIN 2021/329

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

Skolskjuts särskilda skäl

Delegeringsbeslut BIN - Tilläggsbelopp

Leif Gardtman §848/2021

2021-12-16

**personuppgift**

BIN 2021/170

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BIN - Tilläggsbelopp

Leif Gardtman §849/2021

2021-12-16

**personuppgift**

BIN 2021/241

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp

Entledigande av dataskyddsombud

Leif Gardtman §850/2021

2021-12-20

Emma Zetterström

BIN 2020/5

Val av dataskyddsombud för Bildningsnämnden

Övriga delegeringsbeslut

Sidan 2 av 2

Kränkningsärenden till anmälan om delegationsbeslut till BIN – Dec 2021

Verksamhet skola
Id
271418
275076
262398
262617
268643
270264
270276
270282
272772
273929
251147
253138
261467
267607
277809
278580

Enhet
Ryrsjöskolan
Ryrsjöskolan
Strömsskolan
Strömsskolan
Strömsskolan
Strömsskolan
Strömsskolan
Strömsskolan
Strömsskolan
Strömsskolan
Fuxernaskolan 7-9
Fuxernaskolan 7-9
Fuxernaskolan 7-9
Fuxernaskolan 7-9
Ryrsjöskolan
Ryrsjöskolan

Avslutat
2021-12-07
2021-12-07
2021-12-09
2021-12-09
2021-12-09
2021-12-09
2021-12-09
2021-12-09
2021-12-09
2021-12-09
2021-12-13
2021-12-13
2021-12-13
2021-12-13
2021-12-15
2021-12-15
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§9
Kulturstrategiplan 2022-2026
Dnr BIN 2021/285
Sammanfattning
Sektorn har fått i uppdrag att ta fram en Kulturstrategiplan. Att skapa en Kulturstrategi
är ett prioriterad mål i Bildningsnämndens Mål och Resursplan för 2021. Syftet är att
skapa en kommunövergripande strategi för att stödja samhällsutvecklingen. Avsikten
med kulturstrategin är också att synliggöra kommunens förhållningssätt i kulturfrågor
samt att prioritera viktiga områden i kulturutvecklingen och i Lilla Edets kulturpolitik.
Genom att skapa en sådan strategi ökar möjlighet för att ha en tydlig riktning för
beslutsfattare på alla nivåer.
Kulturstrategin ska ses som ett styrdokument för kommunens kulturverksamheter.
Kulturstrategin innehåller ett fåtal övergripande strategiskt viktiga mål. Kultur ska vara
en självklar del av medborgarnas vardag, genom att finnas med i all kommunal
verksamhet såväl på landsbygd som i tätort. Därför är kulturstrategin ett dokument för
alla kommunens sektorer och bolag med intentionen att påverka föreningslivet, det fria
kulturlivet och den enskilde invånaren. Förvaltningen föreslår därför kulturstrategin bör
lyftas vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Kulturstrategin är ett långsiktigt och övergripande styrdokument för kultur fram till
2026. Strategin kommer uppdateras och ändras vid behov. Tanken med kulturstrategins
delstrategier är att dessa förverkligas och följs upp genom kommunens ordinarie
verksamhets- och styrningsprocesser.
Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott § 5/2022
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26
Förslag till Kulturstrategiplan daterad 2021-11-15
Sociala konsekvenser
Strategin ska leda till följande effekter:
• Skapa goda förutsättningar för gestaltad livsmiljö i kommunen.
• Utveckla förutsättningar för eget kulturutövande för barn och unga i kommunen
enligt barnkonventionen.
• Skapa förutsättningar för integration av nyanlända
Yrkanden
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar
Att på sida 3, under rubriken bärande principer stryka följande;
”Den andra principen handlar om armlängds avstånd. Den bygger på idén av tillit. Där politiska
beslut verkar för att ge förutsättningar och bistå med medel, medan konst- och kulturområdenas
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utveckling sker hos professionen. Det är kulturens utövare som driver den konstnärliga
utvecklingen.”

Frej Dristig (SD) yrkar bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Kimmo Tuomaala (L) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Martin Rapp (S) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller Johan Sösaeter Johanssons
yrkande och finner att bildningsnämnden avslår Johan Sösaeter Johanssons (SD)
förslag.
Omröstning begärs.
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Nej-röst för avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag och 8 nej-röster mot Johan
Sösaeter Johanssons (SD) förslag beslutar bildningsnämnden avslå Johan Sösaeter
Johanssons förslag.
Ledamot/tjänstgörande
Ja-röst
Nej-röst
Avstår från
ersättare
att rösta
Anna Chorell (M)
X
Martin Rapp (S)
X
Johanna Mörk (C)
X
Paulina Svenungsson (C)
X
Kimmo Tuomaala (L)
X
Mats Trolin (MP)
X
Harry Berglund (S)
X
Linda Holmer Nordlund (V)
X
Johan Sösaeter Johansson (SD)
X
Per Anders Sturk (SD)
X
Frej Dristig (SD)
X
Summa
3
8
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Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar att
Sektorn får i uppdrag att, innan kulturstrategiplanen skickas vidare, lägga till "kulturarvet
skall ges en särskilt framträdande plats i den offentliga konsten." Detta skrivs in under
rubriken "Kultur i horisontellt perspektiv som ger möjlighet till kommunikation, tillgänglighet och
medskapande". enligt tidigare beslut fattat av kultur- och fritidsnämnden.
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Kimmo Tuomaala (L) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Martin Rapp (S) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller Johan Sösaeter Johanssons
yrkande och finner att bildningsnämnden avslår Johan Sösaeter Johanssons (SD)
förslag.
Omröstning begärs.
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Nej-röst för avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag och 8 nej-röster mot Johan
Sösaeter Johanssons (SD) förslag beslutar bildningsnämnden avslå Johan Sösaeter
Johanssons förslag.
Ledamot/tjänstgörande
Ja-röst
Nej-röst
Avstår från
ersättare
att rösta
Anna Chorell (M)
X
Martin Rapp (S)
X
Johanna Mörk (C)
X
Paulina Svenungsson (C)
X
Kimmo Tuomaala (L)
X
Mats Trolin (MP)
X
Harry Berglund (S)
X
Linda Holmer Nordlund (V)
X
Johan Sösaeter Johansson (SD)
X
Per Anders Sturk (SD)
X
Frej Dristig (SD)
X
Summa
3
8
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Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar
Att stycket; ”När konst köps in av kommunen ska tidlös och klassisk konst som ger uttryck för
och harmoniserar med kommunens historia, lokala identitet och fysiskt bebyggd miljö, sättas
framför utmanande samtidskonst." skrivs in under rubriken "Medskapande"

Frej Dristig (SD) yrkar bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Kimmo Tuomaala (L) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Martin Rapp (S) yrkar avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller Johan Sösaeter Johanssons
yrkande och finner att bildningsnämnden avslår Johan Sösaeter Johanssons (SD)
förslag.
Omröstning begärs.
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Nej-röst för avslag till Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag.
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för Johan Sösaeter Johanssons (SD) förslag och 8 nej-röster mot Johan
Sösaeter Johanssons (SD) förslag beslutar bildningsnämnden avslå Johan Sösaeter
Johanssons förslag.
Ledamot/tjänstgörande
Ja-röst
Nej-röst
Avstår från
ersättare
att rösta
Anna Chorell (M)
X
Martin Rapp (S)
X
Johanna Mörk (C)
X
Paulina Svenungsson (C)
X
Kimmo Tuomaala (L)
X
Mats Trolin (MP)
X
Harry Berglund (S)
X
Linda Holmer Nordlund (V)
X
Johan Sösaeter Johansson (SD)
X
Per Anders Sturk (SD)
X
Frej Dristig (SD)
X
Summa
3
8
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Bildningsnämnden protokoll 2022-01-25
Beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Kulturstrategiplan
2022 – 2026.
Reservation
Johan Sösaeter Johansson (SD), Per Anders Sturk (SD) och Frej Dristig (SD) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till
Kulturchef
Kommunfullmäktige
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