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Utbildningsnämnden                                    

                            

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Utbildningsnämnden 
Förvaringsplats:  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 Justeringsdatum: 2018-01-31 

Anslagsdatum: 2018-02-01 Anslagets nedtagande: 2018-02-22 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

Sammanträdestid: 

 

2018-01-24, kl. 14.00 – 16.30 
 
 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils kommun 

 

Ledamöter och tjänstgörande 

ersättare: 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 

 

Kent Olsson (M) ordförande 
Jeanette Janson (LP) vice ordförande 
Anders C Nilsson (S) 
Margareta Carlsson (S)  
Christina Gustafsson (S) ersätter Håkan 

Kindstedt (L) §§ 1-2 
Camilla Carlsson (L) ersätter Håkan  

Kindstedt (L) §§ 3-10  
Tamar Larsson (C)  
Per Tengberg (LP) ersätter Cecilia Saving (LP)  
Catharina Hansson (LP)  
Maria Granberg (MP)  
Lisbeth Lindström (V)  
Ingalena Ivarsson (SD) ersätter Christoffer 

Zakariasson (SD)  
 
Tjänstemän: 

Lennart Olsson, förvaltningschef 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
 

Lena Hammargren (LP) 
Camilla Carlsson (L) § 2 
Christina Gustafsson (S) §§ 3-10 
 
 

 

 

 

Paragrafer: 

 

1-10 
 

Sekreterare: 

 
 

 ....................................................................  
Madelene Johansson 

Ordförande: 

 
 

 ....................................................................  
Kent Olsson  
 

 …………………………………………………………… 
 Justerare: Lisbeth Lindström  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Övriga tjänstemän 
 
Martin Odell, rektor Gullmarsgymnasiet Campus Väst §§ 1-2 
Ann-Charlotte Mellgren Sernemo, rektor Gullmarsskolan 7-9 §§ 1-2 
Daniel Fredriksson, lärare    §§ 1-2 
Maria Lundbom, socialpedagog   §§ 1-2 
Camilla Tinasdotter, skolsköterska   §§ 1-2 
Lena Gotthard, skolsköterska   §§ 1-2 
Hendrik Mattsson, biträdande rektor Gullmarsskolan  § 3 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef  §§ 4-5  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 1 
 
Fastställande av dagordning 
 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 2 
 
Hederskultur och hur eleverna upplever sin situation på 
högstadiet/gymnasiet 
 
Ann-Charlotte Mellgren Sernemo, rektor Gullmarsskolan 7-9, Lena Gotthard 
skolsköterska och Daniel Fredriksson lärare informerade och diskuterade med 
nämnden om klimatet vid högstadiet. Gruppen berättar att det finns en 
likabehandlingsplan på Gullmarsskolan och att man har speciella temadagar för 
eleverna där olika föreläsare bjuds in. Man arbetar med systematiskt kvalitetsarbete 
tillsammans med fältsekreterare.  
 
Gullmarskolan har haft en arbetsam höst med en del elevärenden men vårterminen 
har startat i en positiv anda. Man har problematik kring inkludering, inte enbart bland 
elever med utländsk härkomst utan även elever som inte klarar sin skolgång. 
 
Bra diskussioner har förts i klassrummen om kampanjen #metoo. Elevhälsan har ett 
gott samarbete med pedagogerna där man har återkommande diskussioner och 
träffar. Medarbetarna har fortbildning i hederskultur och man ser, varje vecka, 
hedersproblematik både bland flickor och pojkar.  
 
Svårigheter att tillsätta vakanta tjänster med behörig personal, cirka 30 % av lärarna 
är inte behöriga på högstadiet.   
 
Martin Odell, rektor Gullmarsgymnasiet Campus Väst, Maria Lundbom socialpedagog, 
och Camilla Tinasdotter skolsköterska informerade och diskuterade med nämnden om 
klimatet vid Gullmarsgymnasiet.  Gymnasiet arbetar mycket med trivsel och trygghet 
p.g.a. de nya konstellationerna i årskurs 1, man arbetar även med likabehandlingsplan. 
Elevhälsan håller personalen hela tiden informerad om vad som händer men även 
genom olika föreläsningar.   
 
Ett behov av arbete med integration krävs i gymnasiet. Man behöver skapa fler 
aktiviteter där man blandar elever från olika kulturer och där de måste umgås med 
varandra. Detta är en organisatorisk fråga och inte ekonomiskt, arbetet måste bli en 
del av vardagen.  
 
Språkintroduktionen (Sprint) delar lokaler med vuxenutbildningen och här är det 
främst flickor som man möter i individuella samtal som bär på en stor oro.   
 
Svårigheter att tillsätta vakanta tjänster. De är viktigt med en god arbetsmiljö för att 
kunna behålla personal på skolorna.  
 
Ordförande framför ett stort tack till de inbjudna gästerna.  

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 3 
 
Beslut timplan grundskola 
UBN 2018-012 

 
Regeringen har beslutat, 2017-11-30, om ny stadieindelad timplan för grundskolan 
vilket innebär att benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen för 
årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Hendrik Mattsson, biträdande rektor Gullmarsskolan 7-
9, redogör för ärendet. Den nya stadieindelning kommer att gälla från 2018-07-01.  
 
Beslutsunderlag  
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag på ny stadieindelad 
timplan för grundskolan, Lysekils kommun, 2018.  
 
Beslut inklusive handlingar skickas till  
 
Rektorer för grundskolan 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 4 
 
Information pedagogisk omsorg 
 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef, redogör för nämnden om pedagogisk 
omsorg. 
 
Vad som gäller för pedagogisk omsorg står i skollagen 25 kap. 2 § (2010:800) 
Annan pedagogisk omsorg 

 Pedagogisk omsorg 

 Öppen förskola fritidshem 

 Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte kan erbjudas  
 
Regler: Allmänna råd med kommentarer 

 Allmänna råden är rekommendationer till hur personalen i verksamheten och 
huvudmän ska tillämpa förordningar och föreskrifter.  

 Råden ska följas om verksamheten inte handlar på ett annat sätt som gör att 
kraven i bestämmelserna uppfylls. 

 
Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg 

 Anställa personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av 
omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

 Huvudmannen bör säkerställa att barnets särskilda rättigheter så som de 
beskriv i barnkonventionen tillgodoses i verksamheten.  

 Personalen bör utforma verksamheten så att  
o Den främjar leken och kreativiteten samt tar till vara och stärker 

barnens intresse för att lära 
o Den stimulerar barnens språkutveckling och  
o Den utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 

 
Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Lysekils kommun.  

 Samma för de tre verksamhetsformerna 
 En översyn pågår 

 

Information om pedagogisk omsorg  

 Blanketter 
o Webbansökan läggs ut 2018-01-24 

 På webben 

 Muntligt 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Nuläget 

 Inga beslut har hittats om antal dagbarnvårdare, geografiska placeringar etc.  

 Arbetsledningen ingår i förskolechefsuppdraget i Östra området 

 Idag finns 3 dagbarnvårdare; 1 i Stångenäsområdet och 2 i centrala Lysekil 

 9 barn är inskrivna 

 Kostnader något högre barn/år än förskola 

 Svårt att rekrytera 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 5 
 
Beslut intern kontrollplan 2018 
UBN 2017-226 
 
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utifrån reglemente för intern kontroll och 
tillämpningsanvisningar upprättat förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 
2018.  
 
Granskningsområden identifieras med utgångspunkt från risk och 
väsentlighetsbedömning. Resultatet av granskning och analys, rapporteras i den form 
och omfattning som fastställs i kontrollplanen. Rapporter från respektive nämnd ska 
lämnas årligen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
Grunden för planering, prioritering och genomförande av den interna kontrollplanen 
är risk- och väsentlighetsanalyser. Kontrollprocesserna ska prioritera områden där 
högre risk föreligger. Kommunstyrelsen har beslutat om ett delvis nytt förfarande vid 
framtagandet av nämndernas interna kontrollområden vilket innebär att den interna 
kontrollen delas upp i tre beslutssteg. Detta ärende är det andra i de tre stegen vilket 
innebär att besluta om en intern kontrollplan för 2018. 
 
De två kontrollområden som föreslås för 2018 är;  

 Att rutiner för anmälan om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering följs och efterlevs på alla nivåer i utbildningsförvaltningen 
samt att rapportering sker till utbildningsnämnden  

 Att det finns system och rutiner för elevers frånvaro på alla nivåer i 
utbildningsförvaltningen 

 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-05. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2018. 
 
Beslutet inklusive handlingar skickas till  
 
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 6 
 
Beslut om skärmförbud Gullmarsborgs simhall 
UBN 2018-008 
 
Förälder, vuxen eller ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och 
trygghet i simhallen. Från och med 2018-03-01 föreslås ett skärmförbud i 
Gullmarsborgs simhall vilket kommer att innebära att det inte är tillåtet att använda 
mobiler, läsplattor eller annan digital utrustning i Gullmarsborgs simhall 
(omklädningsrum, duschar och bassängutrymmen).  
 
Skärmförbudet införs dels för att vuxna ska vara mer uppmärksamma på vad som 
händer när barnen är i eller nära bassängerna, att få fler vuxna att vara tillsammans 
med sina barn i vattnet samt att minimera risken för att filmer och bilder sprids på 
nätet. Besökande till simhallen tillåts förvara sina digitala enheter inlåsta i 
omklädningsrummets förvaringsskåp.  
 
Besökande som nyttjar Gullmarsborgs gym tillåts använda mobiler med hörlurar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.  

 
Förslag till beslut  
 
Utbildningsnämnden beslutar att från och med 2018-03-01 införa skärmförbud i 
Gullmarsborgs simhall.  
 
Beslutet inklusive handling skickas till  
 
Fritidschef 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 7 
 
Förvaltningschefen och ordförande informerar 
 
Förvaltningschefen informerar 

 Böckerna för det ekonomiska utfallet stängdes i 2018-01-19. Första 
resultatfilen kom 2018-01-23 och ett arbete pågår nu på avdelningsnivå.   

 Anneli Persson ny rektor på Stångenäs/Bro, hon kommer att börja sin tjänst  
2018-04-01.  

 Utbildning i att hantera hot och våld har genomförts på alla enheter i 
förvaltningen.  

 Sjuktal för utbildningsförvaltningens verksamheter redovisas i bokslutet och 
om tittar vi på 2017 års sjuktal så ligger sjuktalet på 5,68 % vilket är en 
minskning jämfört med 2016 då sjuktalet var 6,7 %. 

 Resultatet av medarbetarenkät, 79 % svarsfrekvens.  
 
Ordförande informerar 

 Budgetprocessens för 2019 kommer att påbörjas inom kort.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 8 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut redovisas:  
 
Förvaltningschefen 
 

 Läsårstider 2018/2019 (UBN 2018-005) 
 

 Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2018 Lysekils 
kommun (UBN 2018-007) 
 

 Prislista för läsåret 2018 för friskolor och interkommunal prislista  
(UBN 2018-006) 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokollet 2018-01-24, § 8.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 9 
 
Anmälningsärenden 
 

 Samarbetsavtal akvakultur (UBN 2017-259) 

 Synpunkt/klagomål – renovering av boulebanan vid Slättens klubbhus  
(UBN 2017-258) 

 Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning (UBN 2017-257) 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 169, Lysekils 
kommuns plan för POSOM-organisationen och dess arbete (UBN 2017-262) 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 173, Riktlinjer för 
färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor (UBN 2017-263) 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 174, Riktlinjer för 
integrationsarbete i Lysekils kommun (UBN 2017-264) 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 175, Riktlinjer för 
likabehandling (UBN 2017-265) 

 Maxtaxa inom förskola och fritidshem, fastställda bidragsramar för 2018  
(UBN 2018-001) 

 Samverkansavtal gällande deltagande i ESF-projektet ”En skola för alla” 
mellan Fyrbodals kommunalförbund och Lysekils kommun (UBN 2018-002) 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens ledningsgrupp 2017-12-20 § 49, 
Heltid som norm- deltid som möjlighet (UBN 2018-009) 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden tar del av anmälningsärendena som förtecknas i protokollet 
2018-01-24, § 9.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 10 
 
Övrigt 
 
Konstgräset i Brastad 
Förvaltningschefen informerar att det som styr hela arbetet är regler för kommunal 
upphandling men att arbetet med konstgräset fortlöper enligt tidsplanen och kommer 
att vara klar vid juni/juli 2018. 
 
Heltid som norm och deltid som möjlighet 
Hur ska utbildningsförvaltningen arbeta med detta? Förvaltningschefen informerar att 
det är personalchef Maria Hemlin som informerat ärendet på kommunchefens 
ledningsgrupp och att det är hon som håller i arbetet. 
 
 


