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§ 65
Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av
§ 75, övrig fråga.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 66
Ekonomisk uppföljning per verksamhet
Förvaltningschef Lennart Olsson redovisar ekonomiskt läge för verksamheterna per 31 juli
2019.
• Ingen nämnvärd förändring jmf juni +182 tkr
o Total avvikelse -2,6 mnkr
• Avvikelser
o Minskade statsbidrag -5,1 mnkr, ger 3.0 mnkr per sista juli.
o Fortsatt ökade IT-kostnader -785 tkr
o Kultur och fritid -0,5 mnkr
• Åtgärder enligt tidigare plan
Utbildningsnämnden tar del av informationen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 67
Förslag till tidplan för budgetarbetet 2020
Lennart Olsson redovisade presidiet ett förslag på tidplan för budgetprocessen 2020.
Nämndens budgetinnehåll:
− Verksamhetsbeskrivning
− Verksamhetsidé
− Utvecklingsområde, inriktning och utvecklingsmål
− Ekonomisk plan per verksamhet för budgetår 2020
Utgångsläget ges av:
− Kommunfullmäktiges budgetram
− Uppföljningsrapport 3 per 31 augusti ger nuläge
− Dialogdag med verksamheterna ger en framåtblick
Tidplan:
v. 40

2 oktober

Utbildningsnämnd
U3 klar
Dialogdag med nämnden och verksamheterna
Förvaltningens budgetförslag till presidiet
Presidiemöte angående budget (presidium,
förvaltningsledning och ekonom)

v. 41
v. 42

10 oktober
17 oktober

v. 43
v. 44

18 oktober
21 oktober
28 oktober

Budgetförslag klart
Budgetförslag till FSG/MBL
FSG/MBL

v. 46

30 oktober
13 november

Presidieberedning
Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 68
Intern kontrollplan 2019
Dnr: UBN 2019-1000230

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.
De fem kontrollområden som föreslås för 2019 är:
1) Hanteras de föreningsbidrag utbildningsnämnden ansvarar för med tillräcklig
tillförlitlighet och säkerhet?
2) Finns ändamålsenliga rutiner för debitering av korrekta barnomsorgsavgifter?
3) Finns i utbildningsförvaltningen ändamålsenliga rutiner för att budgetera och
kontrollera interna kostnader för IT?
4) Finns i utbildningsförvaltningen ändamålsenliga rutiner för att budgetera och
kontrollera interna kostnader för kost?
5) Finns i utbildningsförvaltningen ändamålsenliga rutiner för interkommunala
intäkter och kostnader i förskola och grundskola?
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar godkänna intern kontrollplan 2019.
Beslutet skickas till
Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 69
Information från förvaltningschef och ordförande
Förvaltningschef informerar
− Fem ansökningar till barnomsorg på obekväm arbetstid varav fyra bor i centrala
Lysekil och en i Stångenäsdistriktet. Ängens förskola och Kronbergets förskola
kommer att ta emot dessa barn.
− Höststarten har fungerat bra.
− Fritidsgården Borgen är numera officiellt invigd av vice ordförande Jeanette
Janson som informerar från invigningen. Jeanette önskar att få till en dialog med
ansvarig chef för att prata fritidsgårdens öppettider. I dag är fritidsgården öppen:
o måndag – torsdag
o varannan fredag
o stängt lördagar och söndagar
− Vikarierande rektor Lil Olsson, arbetar 60-70 %, på Skaftö/Berg.
− Underlag har lämnats till kommundirektör angående Fjälla gällande vilka beslut
som är tagna. Följande områden berördes:
o Beslutad ansvarsfördelning
o Eventuella avtal mellan LAIK och kommunen
o Omklädningsrummen
o Ansvarsfördelning mellan föreningar och förvaltningar
o Behovet av Fjälla bollplan utifrån fotbollsklubbar i kommunen
Underlaget som förvaltningschefen lämnat till kommundirektören finns med i
kommunstyrelsens kallelse 2019-09-04.
− Utbildningsnämnden sammanträde den 13 november flyttas till förmiddagen och
kommer att hållas på Skaftö skola.
− Uppföljning av resursfördelningsmodell
Ordförande informerar
− Monica stod i Lysekils kommuns tält under seglarveckan.
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 70
Beslutsuppföljning
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden.
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

7/11

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

2019-08-28

§ 71
Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Förvaltningschefen
−

Verksamhetschef för skolhälsovården vid utbildningsförvaltningen
(UBN 2019-000218)

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2019-08-28 § 71.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 72
Redovisning av anmälningsärenden
−

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2019/2020 (UBN 2019-000122)

−

Lokalt kollektivavtal för AIL-lärare (UBN 2019-000195)

−

Överklagan särskild skolskjuts (UBN 2019-000198)

−

Statlig ersättning för extra ordinära kostnader för utbildning (UBN 2019-000200)

− Statlig ersättning för extra ordinära kostnader för utbildning (UBN 2019-000201)
− Hyreskontrakt för båt Aronette 23.5 SP (UBN 2019-000202)
− Överklagan avseende yttrande och beslut om sökande till nationellt program (UBN
2019-000203)
− Protokollsutdrag LKF 2019-06-12, § 54 – Budget med verksamhetsplan 2020 för
utbildningsnämnden och plan 2021-2022 (UBN 2019-000205)
− Protokollsutdrag LKF 2019-06-12, § 73 – Svar på motion om att uppmärksamma
Lysekils historiska vagga i Gamlestan, Norra Hamnen och Skeppsholmen
(UBN 2019-000206)
− Protokollsutdrag LKF 2019-06-12, § 55 – Bildande av en arbetslivsförvaltning
(UBN 2019-000207)
− Avtal – Upplåtelse av Gullmarsvallen för utomhuskonsert Live Nation Sweden AB
(UBN 2019-000208)
− Ansökan om medfinansiering för satsning på ökat utbud av fritidsaktiviteter i Lysekil
(UBN 2019-000212)
− Samverkansavtal pilotprojekt gällande praktiksamordning (UBN 2019-000214)
− Protokollsutdrag SBN 2019-06-27, § 113 - Tilläggshyresavtal Campus Väst
(UBN 2019-000216)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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− Överklagat beslut angående byte av förskoleklass samt omprövat beslut
(UBN 2019-000069)
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2019-08-28, § 72.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 75
Övrigt
1:1 satsning IT och IT:s samverkan med skolan
Lisbeth Lindström (V) informerar om att tillgång till iPads och datorer till elever på
skolorna minskat efter sommaren. Orsaken är att nya beställningar dröjer p.g.a.
budgetskäl. Enligt läroplaner ska elever ha tillgång till digitala läromedel. För att hitta
lösningar informerade Lennart om att dialog pågår med IT-avdelningen.
Utbildningsnämnden skickar med förvaltningen att se över IKT-strategi och att underlag
för ett nytt reviderat beslut bör tas fram.

Gullmarsborg
Margareta Carlsson (S) var med vid invigningen av den nya fritidsgården. Entrén till
fritidsgården var fin men hon konstaterade att såväl skylt som fasad bör åtgärdas att få ett
fräschare helhetsintryck till den nya fritidsgården.
Utbildningsnämnden tar del av informationen och skickar med förvaltningen att se över
öppettiderna vid Gullmarsborg.

Lokalbehov
Jeanette Janson (LP) påtalar svårigheterna med för få inomhushallar centralt i Lysekil,
både för föreningar kvällstid och skolorna dagtid samt att det hela tiden kommer nya
inomhussporter som kräver halltider.
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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