Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

Sammanträdestid:

2017-06-28 kl. 14.00 – 15.50
Ajournering kl 14.40 – 15.20

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) §§ 47-52
Monica Andersson (C)
Per Tengberg (LP) ersätter Cecilia Saving (LP)
Lena Hammargren (LP) ersätter Catharina

Icke tjänstgörande ersättare:

Hansson (LP)

Ronny Järphag (S) ersätter vakant MP
Lisbeth Lindström (V)
Marita Fermell-Lagrell (M) §§ 47-50
ersätter Christoffer Zakariasson (SD)

Tjänstemän:
Lennart Olsson, förvaltningschef
Madelene Johansson, nämndsekreterare
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef
§§ 47- 49
Lena Garberg, utvecklare, §§ 49-50

Paragrafer:

47-54

Sekreterare:

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

Ordförande:

....................................................................
Kent Olsson (M)
……………………………………………………………
Jeanette Janson (LP)

Justerare:
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§ 47
Information ekonomisk uppföljning per maj 2017
Förvaltningschefen informerar utbildningsnämnden om ekonomisk rapport per maj
2017.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 48
Beslut om verksamhetsbidrag för kulturföreningar 2017
Dnr: UBN 2017-067
Varje år under våren bereder utbildningsförvaltningen (tidigare
bildningsförvaltningen) inkomna ansökningar om kommunala bidrag till
kulturföreningarna.
Till utbildningsförvaltningen har det för 2017 inkommit ansökningar från 18
föreningar (2016 var antalet ansökningar 16), varav flertalet haft verksamhet i
kommunen under många år. Flertalet föreningar bedriver även en bred kulturell
verksamhet på ideell basis. 16 föreningar sökte även 2016. Två föreningar som sökt
medel i år sökte inte föreningsbidrag 2016.
Den totala summan föreningarna ansöker om uppgår till 589 098 – 590 098 kr.
Utbildningsnämndens ram till kulturföreningarna uppgår till 300 000 kr för år 2017.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-06-15.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av årets anslag om bidrag till
kulturföreningar 2017 enligt i tabellen nedan redovisat förslag.
Beslutet inklusive handling skickas till
Kulturchefen för vidarebefordran till berörda.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 49
Namnsättning av ny väg Skaftö-Fiskebäck, detaljplan 1484-P96
Dnr: UBN 2017-0125
I samband med byggnation av bostäder vid Skaftö-Fiskebäck 1:3, ska nytt vägnamn
sättas av utbildningsnämnden, Lysekils kommun. Vägen ligger i anslutning till
Fiskebäckskilsvägen. Uppdraget ligger hos kulturchefen som har gjort en analys av
området och kontaktat lokala föreningar på orten.
Dialog har förts med aktiva i samhällsföreningen Sjöstjärnan och i stödföreningen för
Gullvivans äldreboende som minns när Sven Allan Danielsson ” Sven i Fiskebäck” gick
bort och testamenterade marken till kommunen. De meddelade att Svens väg är ett
bra val till vägnamn.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-06-16.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge vägnamnet, Svens väg.
Beslutet inklusive handling skickas till
Kulturchefen för vidarebefordran till berörda.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 50
Resursfördelningsmodell grundskola
Dnr: UBN 2017-068
Resursfördelning inom verksamheten grundskola är i dag fast mellan enheter på
årsbasis. En reviderad fördelningsmodell syftar till att ge rektorer resurstilldelning
som följer förändringar i elevantal och särskilda behov.
Modellen för nämndens fördelning mellan enheter tar i dag inte hänsyn till
volymförändringar under pågående budgetår. Modellen har omarbetats så att resurser
följer elevförändringar. Ett sådant system brukar kallas elevpeng. Syftet är att ansvarig
rektor ska ges möjlighet att anpassa sin organisation till givna förutsättningar.
Modellen för tilldelning av resurser till elever i behov av särskilt stöd ger i dag en fast
tilldelning per enhet. Modellen har nu omarbetats för att nå elever med dessa behov.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-06-21.
Yrkande
Anders C Nilsson (S): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande att uppdra
åt förvaltningen att återkomma med uppföljning senast juni 2019.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Anders C Nilssons tilläggsyrkande mot avslag och
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt tilläggsyrkande.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslås anta resursfördelningsmodellen samt uppdrar åt
förvaltningen att återkomma med uppföljning senast juni 2019.
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen
Christina Halling, ekonom, ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 51
Remissvar till kommunstyrelsen angående motion från
vänsterpartiet om hur Lysekils kommun ska hantera ensamkommande
som fyller 18 år eller av migrationsverket anser dem vara över 18 år
Dnr: UBN 2017-079
Vänsterpartiet i Lysekil har till kommunfullmäktige 2017-03-15 inkommit med en
motion vilken yrkar på:
 Att ensamkommande barn och ungdomar vilka fyllt 18 år eller blivit
åldersuppskrivna av Migrationsverket ska få stanna i kommunen till dess att de
avslutat sina gymnasiestudier även om de fyllt 18 år.
 Att ensamkommande barn och ungdomar vilka fyllt 18 år eller blivit
åldersuppskrivna av Migrationsverket ska få bo kvar på HVB-hem och behålla
sin gode-man.
Kommunfullmäktige har begärt ett yttrande på motionen från utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden yttrar sig, utifrån motionärens motion, på vad det skulle
innebära om ensamkommande flyktingbarn fullföljer sina gymnasiestudier i
Lysekils kommun. Utredningen grundar sig på skollagen (SFS 2010:800) och lagen
om mottagande av asylsökande (1994:137 1 §) som anger att eleven har rätt att
fullfölja en påbörjad utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt
program. För utbildningsnämnden innebär ett bifall av motionen avsevärt ökade
kostnader vilket måste beaktas inför 2018 med utökad budgetram.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-06-20.
Ajournering
Utbildningsnämndens sammanträde ajourneras under tiden 14.40 – 15.20. Efter
ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
utbildningsnämnden är församlat med 7 ordinarie och 3 ersättare.
Yrkande
Jeanette Janson (LP): Avslag på förvaltningens förslag till beslut med
ändringsyrkande att lämna yttrande över motionen (dnr UBN 2017-079) enligt
förvaltningens utredning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Jeanette Jansons ändringsyrkande att lämna
yttrande över motionen (dnr UBN 2017-079) enligt förvaltningens utredning och
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden lämnar yttrande över motionen (dnr UBN 2017-079) enligt
förvaltningens utredning.
Beslutet inklusive handling skickas till
Kommunstyrelsen
Reservation
Lisbeth Lindström (V) anmäler reservation mot nämndens yttrande till
kommunfullmäktige och bifall till motionens andemening vilket innebär ett fortsatt
boende för dessa ensamkommande i Lysekils kommun.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

7/10

LYSEKILS KOMMUN
Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-06-28

§ 52
Förvaltningschefen och ordförande informerar
Förvaltningschefen informerar
 Skolinspektionens resultat har inkommit till förvaltningen och de brister som
kvarstår är:
 Två föreläggande med elever som går i särskolan inte är korrekta utredda.
 Fortsatt påpekande om att förvaltningen inte bedriver särvux under
sommaren. Kommer att kunna bedriva särvux sommaren 2018.
 Inte finns skolbibliotek i Bro skola kan inte benämnas som skolbibliotek.


Personal
 Tommy Pettersson, rektor på gymnasiet har sökt och blivit erbjuden ny
tjänst i Sotenäs. Förvaltningen har gett Tommy sex månaders
tjänstledighet. Rekrytering efter ny rektor pågår.
 Enhetschef för fritid är sjukskriven tills vidare.

Ordförande informerar
 Ordförande delade ut kulturpris, kulturstipendium, bra idrottsprestation och
förtjänstfull föreningsledare vid Sveriges nationaldagsfirande i Lysekilsparken.
 Ordförande har varit på konferens på Handelshögskolan i Göteborg, ”En skola
för all” där bl.a. skolkommissionens ordförande, Jan-Erik Gustavsson, höll ett
anförande om orsaker till och konsekvenser av skolsegregation.
Länk till presentationer som visades vid seminariet 2017-06-01:
http://handels.gu.se/organisation/gemensamma_funktioner/externa_relation
er/revast/Seminarier
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 53
Anmälningsärenden
 Statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller svenska
som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan för vårterminen 2017
(UBN 2017-131)
 Polisanmälan och underrättelse om beslut – någon har tagit sig in på området
förskolan Badhusberget och eldat (UBN 2017-130)
 Avtal gällande studier på introduktionsprogram (UBN 2017-128)
 Yttrande/Beslut – ansökan om byte av grundskola (UBN 2017-127)
 Polisanmälan – Stöld genom inbrott i förråd – Mariedals förskola
(UBN 2017-124)
 Beslut från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om stöd till
sommarlovsaktiviteter 2017 (UBN 2017-122)
 Beslut om riskklass, kontrolltid och årlig avgift för offentlig livsmedelskontroll
Campus Väst (UBN 2017-120)
 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2017-0117)
 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2017-135)
 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2017-133)
 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2017-132)
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av anmälningsärendena.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 54
Övrigt
Avtackning av medarbetare
Leif Ström, enhetschef Gullmarsborg, och Lil Olsson, rektor Mariedalsskolan, går i
pension och avtackas med blommor vid nämndens sammanträde.
Firad VM-guldmedaljör
Christian Cagnard, världsmästare i jetski i Italienska Porto Ceasareo uppmärksammas
av nämnden med diplom, liten mussla och blommor.
Kultur- och fritidsgruppen
Anders C Nilsson informerar att man har haft sin första träff samt att de ska ha sin
andra träff i morgon, den 29 juni.
Flytta junimötet till innan midsommar 2018
Margareta Carlsson önskar att nämnden lägger sitt junimöte innan midsommar.
Förvaltningen tar med sig önskemålet inför mötesplaneringen 2018.
Sveriges nationaldag
Ronny Järphag framför önskemål om att vägen runt parken under firandet av Sveriges
nationaldag ska stängas av. Förvaltningen tar med sig frågan inför firandet för 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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