Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

Sammanträdestid:

2016-01-20, kl. 14.00- 17.00

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset, Lysekil

Ledamöter och tjänstgörande
ersättare:
Kent Olsson (M), ordförande
Jeanette Janson (LP) vice ordförande
Anders C Nilsson (S)
Margareta Carlsson (S)
Håkan Kindstedt (L)
Monica Andersson (C)
Cecilia Saving (LP)
Catharina Hansson (LP)
Lena Hammargren (LP) ersätter

Icke tjänstgörande ersättare:
Anders Söfting (S)
Ronny Järphag (S)
Per Tengberg (LP)
Sebastian Ahlqvist (SD)

Nigel Bourne (MP)

Lisbeth Lindström (V)
Christoffer Zakariasson (SD)
Tjänstemän:
Lennart Olsson, förvaltningschef
Frida Mellgren, nämndsekreterare

Paragrafer:

1-6

Sekreterare:

....................................................................
Frida Mellgren

Ordförande:

....................................................................
Kent Olsson (M)

Justerare:

....................................................................
Christoffer Zakariasson (SD)

ANSLAGSBEVIS:
Nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats:
Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2016-01-20

Justeringsdatum: 2016-01-28

Anslagsdatum: 2016-01-28

Anslagets nedtagande: 2016-02-19

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

1/7

LYSEKILS KOMMUN
Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-20

§1
SKOLINSPEKTIONENS BEGÄRAN OM YTTRANDE GÄLLANDE
ANMÄLAN OM SKYLDIGHET ATT MOTVERKA KRÄNKANDE
BEHANDLING – DNR 41-2014:7153
Dnr:
UBN 2015-205
Skolinspektionen har den 18 december 2015 inkommit med en begäran om yttrande
gällande anmälan om skolans skyldighet att motverka kränkande behandling.
(Dnr 41-2015:7153)
Förvaltningschefen har enligt utbildningsnämndens delegationsordning nr 15:6 rätt
att avge yttrande till andra myndigheter i inspektionsärenden. Vid dagens
sammanträde anmäler förvaltningschefen ärendet samt ger en muntlig föredragning
gällande yttrandet.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av föredragningen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till
Förvaltningschefen
Skolinspektionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll
2016-01-20

§2
EKONOMISK RAPPORT GÄLLANDE CAMPUS VÄST
Dnr:
UBN 2015-202
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 25 november 2015, § 121, fick
förvaltningen i uppdrag att vid varje nämndssammanträde ge en ekonomisk rapport
gällande Campus Väst.


Bokslut 2015
Förvaltningschefen ger en nulägesrapport gällande det ekonomiska läget vid
Campus Väst. Resultatet vid årets slut beräknas bli minus 3 mnkr.



Lokaler
Fastighetsenheten kommer att överta ansvaret och omförhandla avtal och
kontrakt fortsättningsvis. Planen är att i ett första steg frigöra yta om 600-800
kvm.



Budget 2016
Gällande Campus Västs budget under 2016 är den största utmaningen att
elevantalet vid Campus Väst måste öka.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-20

§3
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
Följande delegationsbeslut redovisas:
Förvaltningschefen



Läsårstider 2016-2017 (Dnr: UBN 2016-11)



Prislista för friskolor läsåret 2016 (Dnr: UBN 2016-21)



Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2016.
(Dnr UBN 2016-20)

Utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
den 1 januari 2016, § 3.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
2016-01-20

§4
FÖRVALTNINGSCHEFEN OCH ORDFÖRANDEN INFORMERAR
Dnr: UBN 2016Förvaltningschefen informerar om:


Kontrakt, biblioteket
Frågan gällande kontraktet för stadsbibliotekets lokaler har varit uppe för
behandling vid kommunstyrelsens ledningsutskott den 20 januari.



Bro skola
Det har genomförts en organisationsförändring och det har skett en
personalförstärkning i vissa grupper för att förbättra och förstärka för barn
med särskilda behov.



Satsning gällande skolresultat
Vad gäller satsningen för förbättrade skolresultat prioriteras uppstarten av
PRIO-arbetet med fokus på att implementera detta arbete vid samtliga
grundskolor under våren.
Inför hösten 2016/Våren 2017 kommer förvaltningen att arbeta fram en
kompetensutvecklingsplan.



Demokratidag
Tanken är att demokratidagen ska anordnas under april/maj. Diskussions förs
kring utformningen och anordnandet av denna dag.



Verksamhetsforum
Diskussion förs om att förlägga en del av sammanträdena ute i verksamheterna
under våren.



Nyanlända
Statistisk översikt gällande mottagandet inom Fyrbodal redovisas. Även en
nulägesbild över Lysekil med förändringar under läsåret höstterminen 2015
presenteras.

Ordföranden informerar om:



Förvaltningschefen och ordföranden ska på nätverksmöte med Fyrbodal fredag
den 22 januari.



Ordföranden kommer att delta vid konferens Bättre skola i Stockholm under
vecka 4.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§5
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Följande anmälningsärenden redovisas:
o

Beslutsmeddelande från Skolverket avseende Statsbidrag för yrkesinriktad och
viss teoretisk utbildning på gymnasial nivå bidragsåret 2015 (UBN 2015-178)

o

Beslutsmeddelande från Skolverket avseende statsbidrag för extra platser
yrkesvux och komvux hösten 2016 (UBN 2015-162)

o

Beslutsmeddelande från Skolverket avseende lärlingsutbildning för vuxna
bidragsåret 2015 (UBN 2015-46)

o

Överenskommelse om mottagande av samt anordnande av boende för barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
(UBN 2015-210)

o

Beslutsmeddelande från Skolverket avseende bidragsramar för 2016
(UBN 2015-212)

o

Meddelande från Kultur i Väst gällande arrangörsstödsutbetalning hösten 2015
(UBN 2015-207)

o

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-11-26, § 119, Budget 2016
samt plan 2017-2018 (UBN 2015-82)

o

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-12-02, § 179,
Verksamhetsbaserad arkivredovisning (UBN 2015-199)

o

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-10-29, § 106, Motion om att
utveckla mötesformerna i kommunfullmäktige (UBN 2015-179)

o

Tillsynsprotokoll vid Mariedalsskolan från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
(UBN 2015-214)

o

Kontrollrapport från Miljönämnden i mellersta Bohuslän,, 2015-12-14,
Livsmedelskontroll, Brastad-Lycke 1:21, Stångenässkolan fritidsgård.
(UBN 2015-204)

o

Beslutsmeddelande från arbetsmiljöverket (BIN 2014-113)

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som
förtecknas i protokoll den 20 januari 2016, § 4.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§6
ÖVRIGT
Nämndens ledamöter lyfte följande övriga frågor under dagens sammanträde:



Arbetsmiljöverket har tidigare anmärkt på diverse olika punkter inom
förvaltningens verksamhetsområde. Det har nu inkommit ett
beslutsmeddelande från arbetsmiljöverket med information gällande vilka
åtgärder som behöver vidtas. Förvaltningen har möjlighet att åtgärda dessa och
yttra sig senast den 31 mars. Förvaltningschefen bedömer att de
uppmärksammade punkterna ska vara åtgärdade till dess.



Vid nämndens sammanträde den 16 december frågade presidiet övriga
ledamöter om förslag till möjliga utbildningar för att fördjupa sin kunskap i
specifika frågor. Vid dagens sammanträde föreslås följande
fördjupningsområden:
- Grundläggande kunskap om skollagen
- Arbetsmiljö
- Tydliggörande kring tjänstemannaansvar kontra politikers ansvar



En nulägesrapport gällande iPadsatsningen efterfrågas. Satsningen har inte
följt det tidsschema som var tänkt, detta pga. att iPadsen inte har levererats
och har därför inte heller kunnat implementeras i verksamheterna.



Det efterfrågas information gällande arbetet med mottagandet av nyanlända
barn och elever. Ett förslag lades fram vid föregående sammanträde om att
bjuda in ansvarig personal vid exempelvis Fjällagården för att informera
nämnden om det arbete som pågår vid kommunens olika boenden.
Förvaltningschefen ska kontrollera detta till nästa nämndsammanträde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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