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2019-04-24

§ 33
Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 34
Kulturpris 2019

UBN 2019-000056
För kulturpris räknas konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik,
teater, film, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård
eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.
Berättigade att erhålla kulturpris är personer som är bosatta i kommunen eller som
genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma. Kulturpris kan utdelas
till enskild person, grupp, organisation e.d. Kulturpriset är på 5 000 kr.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15.
Ansökningar till kulturpriset 2019.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturpriset till Richard Vakil.
Beslut inklusive handlingar skickas till
Kulturpristagaren
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef
Anna-Lena Lundh, ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 35
Kulturstipendium 2019
UBN 2019-000056

Lysekils kulturstipendium utdelas som stöd och hjälp åt den, som visar lovande
förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Stipendiet
har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium. Stipendium ska sökas för
egen räkning efter gymnasiestudier eller liknande.
För stipendium räknas konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik,
teater, film, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård
eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.
Berättigade att erhålla stipendier är personer som är bosatta i kommunen eller som
genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma. Kulturstipendium kan
utdelas till enskild person, grupp, organisation e.d. Kulturstipendiet är på 10 000 kr.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15.
Ansökningar till kulturstipendium 2019.
Yrkande
Per Wallman (M): Tilläggsyrkar att Riktlinjerna för tilldelning av priser och stipendium
inom kultur- och fritidsområdet revideras med avseende på ansökningsförfarandet av
kulturstipendiet. Reviderade riktlinjer beslutas vid sammanträdet 2019-11-13.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturstipendiet 2019 till Mikael Magnusson.
Utbildningsnämnden beslutar att Riktlinjerna för tilldelning av priser och stipendium
inom kultur- och fritidsområdet revideras med avseende på ansökningsförfarandet av
kulturstipendiet. Reviderade riktlinjer beslutas vid sammanträdet 2019-11-13.
Beslut inklusive handlingar skickas till
Stipendiat
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef
Anna-Lena Lundh, ekonomichef
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 36
Ansökan om arrangörsbidrag KVIRR 2019
UBN 2019-000156

Föreningen KVIRR – Konstvandring i Ranrike, arrangeras under påskhelgen 18–22 april
för 23.e gången. 47 konstnärer och konsthantverkare deltar från Strömstad i norr till
Lysekil i söder. Föreningen ansöker om arrangörsbidrag på 5000 kr för satsningen med en
gemensam katalog, marknadsföring och utställningskostnader. Katalogen trycks i 40 000
exemplar. En samlingsutställning förläggs till Konsthallen, Solhem.
Mångårig konstvandring som vuxit sig större. Sedan två år tillbaka så marknadsförs sig
KVIRR med Södra Bohusläns konstvandring, en gemensam katalog. Bidrag söks från de
deltagande kommunerna och från regionen. Från Lysekil deltar 6 konstnärer i
konstvandringen med lika många ateljéer.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15.
Yrkande
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan om arrangörsbidrag på 5 000kr.
Beslutet skickas till
Birgitta Eriksson-Fast, ordförande konstvandring i Ranrike
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef
Anna-Lena Lundh, ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 37
Namnsättning av ny gränd, Lysekil-Grötö, Stadsplan 14-LYS-124
UBN 2019-000143

Forskningsfartyget R/V Svea kommer att få sin hemmahamn vid Gullmarskajen. En gränd
uppstår när Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI) bygger ett nytt magasin som ligger i anslutning till
Bangårdsgatan 16.
Fartyget ska främst användas av SLU och SMHI. SLU undersöker fiskbestånd i
Östersjön, Kattegatt och Skagerrak med hjälp av trålning och avancerad
ekolodning. Undersökningarna används till beståndsuppskattningar och att ge råd
om hur mycket vi kan fiska på ett hållbart sätt. SMHI genomför utsjöexpeditioner
för att studera bl.a. övergödning, syreförhållanden, marin försurning och marin
biologi.
Kommunledning föreslår att Lysekils kommun ger den nya adress som gåva till SLU vid
invigningen den 19 juni 2019.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge gränden namnet Sveas Gränd.
Beslutet skickas till
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef, för vidarebefordran till berörda

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 38
Ny stadieindelad timplan för grundskolan höstterminen 2019, Lysekils
kommun
UBN 2019-000131

Regeringen beslutade 2017-11-30, om ny stadieindelad timplan för grundskolan vilket
innebar att benämningarna låg-, mellan- och högstadium införts i skollagen från
årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9.
Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar
garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den
stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid:
ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt
minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar.
De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i
årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-01.
Yrkande
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag på ny stadieindelad timplan
för grundskolan, Lysekils kommun, höstterminen 2019.
Beslutet skickas till
Rektorer för grundskolan

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 39
Barn- och elevhälsoplan
UBN 2019-000146

Enligt skollagen, SFS 2010:800, 2kap § 25, ska varje huvudman ombesörja att det finns
elevhälsa. Elevhälsan ska, enligt skollagen, omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala
och specialpedagogiska insatser. Skollagen anger också att elevhälsan främst ska vara
förebyggande och hälsofrämjande, hur detta kan tolkas tas också upp i barn- och
elevhälsoplanen. Barn- och elevhälsoplanen ska fungera som stöd för förskolechefer,
rektorer, barn- och elevhälsoteam och övrig personal i elevhälsoarbetet.
Den tidigare barn- och elevhälsoplanen från 2014 har omarbetats utifrån att elevhälsan har
organiserats om. Planen har också omarbetats så att förskolans barnhälsoarbete samt vad
främjande och förebyggande innebär har förtydligats. Vidare är planen uppdaterad så att
de system som används är de rätta.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16.
Barn- och elevhälsoplan
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner planen för Barn- och elevhälsa.
Beslut inklusive handlingar skickas till
Rektorer
Förskolechefer
Förvaltningschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 40
Yttrande avseende revisionsberättelse 2018
UBN 2019-000147

Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2018 riktat kritik mot
utbildningsnämnden.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden för
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Revisionens samlade
bedömning är att utbildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Beslutade
och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga. Utbildningsnämnden har
beretts möjlighet att yttra sig över revisorernas kritik.
Vid årsbokslutet konstaterades att utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på
11,5 mnkr. Gymnasiet har många elever på introduktionsprogrammet. På introduktionsprogrammet finns elever som har en utbildningsnivå som motsvarar grundskolenivå, detta
innebär ökade kostnader på grund av elevernas längre utbildningstid. Vidare har
gymnasiet inte anpassat organisationen till gällande förutsättningar med lägre
migrationsrelaterade statsbidrag.
Förskoleverksamheten har ökat i volym. Det är bland annat barn till föräldrar som läser
svenska för invandrare, SFI, som står för ökningen, vilket är en effekt av att fler kunnat
börja på SFI. Intäkter från Migrationsverket har minskat, men behoven av stöd till
nyanländas utbildning finns kvar vilket innebär ökade nettokostnader.
Inom grund- och särskola är det en negativ budgetavvikelse inom bland annat
interkommunala ersättningar (IKE), IT-kostnader och skolskjutsar. Verksamheter med
underskott arbetar fram åtgärder för balans.
Inom gymnasiet har ett arbete med en särskild handlingsplan påbörjats och inom
förskolan finns en justering av barnpeng gjord för 2019. I utbildningsnämndens interna
kontrollplan för 2019 finns områdena IKE, skolskjutsar och IT.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17.
Yrkande
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslut inklusive handling skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 41
Remissvar till Skolinspektionen på ansökan från Thoren Innovation School
AB
UBN 2019-000058

Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation
School Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Ni ges nu möjlighet att
yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle
medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet). Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut
före den 1 oktober 2019. Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets
slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Lysekil ingår i Fyrbodals gymnasieförbund. Elever med Lysekil som hemkommun studerar
företrädesvist på kommunens gymnasieskola, Gullmarsgymnasiet men även vid Uddevalla
kommuns gymnasieskolor. Vid Gullmarsgymnasiet bedrivs
samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Dessutom finns en
spetsutbildning inom naturvetenskap, marinbiologi. Antalet elever i gymnasieålder
befinner sig under åren 2019 - 2022 på en historiskt låg nivå. Därefter ökar antalet något.
En ytterligare etablering av programmen enligt ansökan från Thoren Innovation School AB
kommer sannolikt att innebära färre sökande till kommunens utbildningar.
Om antalet elever vid Gullmarsgymnasiet minskar ytterligare behöver organisatoriska
åtgärder genomföras för att hantera ekonomiska konsekvenser. Det riskerar att leda till
kompromisser gällande ämneskompetens och ämnespedagogisk kvalitet.
Lysekil kommuns yttrande är därför att etablering av den sökta utbildningen skulle
medföra påtagliga negativa följder för Lysekils kommuns kommunala
gymnasieverksamhet.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-01.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till Skolinspektionen översända
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet inklusive handlingar skickas till
Skolinspektionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 42
Remissvar till Skolinspektionen på ansökan från Drottning Blankas
Gymnasium AB
UBN 2019-000148

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas
Gymnasieskola Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Ni ges nu
möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både
lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle
medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj
2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till
gymnasieskolan.
Lysekil ingår i Fyrbodals gymnasieförbund. Elever med Lysekil som hemkommun studerar
företrädesvist på kommunens gymnasieskola, Gullmarsgymnasiet men även vid Uddevalla
kommuns gymnasieskolor.
Vid Gullmarsgymnasiet bedrivs barn‐ och fritidsprogrammet inriktning fritid och hälsa,
barn‐ och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt arbete, ekonomi-programmet
inriktning ekonomi, vård‐ och omsorgsprogrammet, samhällsvetenskaps-programmet
inriktning beteendevetenskap, samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
samhällsvetenskap.
Antalet elever i gymnasieålder befinner sig under åren 2019 - 2022 på en historiskt låg
nivå. Därefter ökar antalet något. En ytterligare etablering av programmen enligt ansökan
från Drottning Blankas Gymnasieskola AB kommer sannolikt att innebära färre sökande
till kommunens utbildningar.
Om antalet elever vid Gullmarsgymnasiet minskar ytterligare behöver organisatoriska
åtgärder genomföras för att hantera ekonomiska konsekvenser. Det riskerar att leda till
kompromisser gällande ämneskompetens och ämnespedagogisk kvalitet.
Lysekil kommuns yttrande är därför att etablering av den sökta utbildningen skulle
medföra påtagliga negativa följder för Lysekils kommuns kommunala
gymnasieverksamhet.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till Skolinspektionen översända
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut inklusive handling skickas till
Skolinspektionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 43

Information om ekonomisk redovisning per verksamhet
Förvaltningschefen redovisar det ekonomiska läget per verksamhet för nämnden
per 31 mars 2019.
Verksamhet
Centralt
Musikskolan
Resursenhet
Grundskola
Förskola
Kultur/fritid
Gymnasiet
Vux
Totalt

Avvikelse (mnkr)
+1,1
+0,2
-0,1
-1,0
-1,2
+0,5
+0,7
+0,1
+0,3

Arbete pågår i förvaltningen för budget i balans;
− Gymnasiet har tjänsteplanering enligt sparplan
− Enheter i obalans ska arbeta fram åtgärdsplaner
− Skolskjutsarbetet, nytt delavtal
− IT-kostnader
− Inför 2020 kan ytterligare åtgärder bli aktuella.
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 44
Information från förvaltningschef och ordförande
Förvaltningschef informerar:
− Särskolans elever flyttade tillbaka till sina lokaler den 1 april.
− Rektor Carina Lodestrand började sin tjänst på särskolan den 1 april.
− Flera ansökningar har in kommit till tjänsten som föreningsutvecklare,
urvalsprocess pågår.
− Förvaltningen söker ny rektor till Gullmarsskolan 7 - 9 då Ann-Charlotte Mellgren
Sernemo har fått tjänst som verksamhetschef i Munkedals kommun, urvalsprocess
pågår.
Ordförande informerar:
− Dialogdag har hållits med Regionens hälso- och sjukvårdsnämnds presidium.
− Jeanette Janson, Monica Andersson och Lennart Olsson har varit på Rådet för
folkhälsa och socialt arbete.
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 45
Beslutsuppföljning
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden.
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 46
Redovisning av anmälningsärenden
−

Anmälan om skada – tillbud vid Gullmarsgymnasiet (UBN 2019-000103)

−

Synpunkt/klagomål – Missnöje med kommunikationen med skola angående
föräldramöte (UBN 2019-000104)

−

Överklagande av Lysekils kommuns beslut den 8 mars 2019 om skolplacering
(UBN 2019-000109)

−

Överenskommelse om hävning av driftsbidrag mellan Lysekils IAK (UBN 2019-000111)

−

Avtal – kontrakt Trivselprogrammet (UBN 2019-000113)

−

Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2019
(UBN 2019-000117)

−

Statsbidrag för papperslösa barn VT 2019 (UBN 2019-000118)

−

Avtal – överenskommelse om kursen Djurhälsa, kursmoment inom utbildning fisk- och
skaldjursodlare (UBN 2019-000120)

−

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2019
(UBN 2019-000121)

−

Statsbidrag för likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019 (UBN 2019-000123)

−

Protokollsutdrag LKF 2019-03-13, § 18 – Samverkan mellan Lysekils kommun och
polisen, Medborgarlöften 2019 (UBN 2019-000106)

−

Anmälan om arbetsplatsolycka (UBN 2019-000107)

−

Synpunkt/klagomål – Gammalt material ligger kvar från konstgräsmatta
(UBN 2019-000108)

−

Polisanmälan – Klotter på avfallshus på Mariedalsskolan (UBN 2019-000129)

−

Likabehandlingsplan Lysekils vuxenutbildning (UBN 2019-000133)

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2019-04-24, § 46

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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