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§ 82
Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 83
Budget 2019 plan 2020 och 2021
Dnr: UBN 2018-000196
Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för
utbildningsnämnden. Nämnden ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget
och andra reglementen som styr nämndens verksamhet ta fram en budget. Budgeten
ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsmål,
inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också
säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige
beslutade ramarna.
Utbildningsnämnden kommer under 2019 att fortsätta sitt utvecklingsarbete för att
höja skolresultaten. Det handlar till exempel om lärares sätt att undervisa och anta
ledarskapet i klassrummet, kollegial samverkan lärare emellan, bedömning av elevers
resultat. Men det handlar också om att tidigt uppmärksamma och sätta in stöd för de
elever som behöver extra stöd samt att elever känner sig trygga och sedda i skolan.
Ytterligare faktorer som påverkar kvalitén i skolan är hur den organiseras och styrs på
såväl huvudmannanivå som på enhetsnivå.
Med det Kultur- och fritidspolitiska programmet som grund utveckla kultur- och
fritidsverksamheten. Barn och unga har ett stort utrymme i detta program och
åtgärder som riktas mot den gruppen kommer särskilt att prioriteras.
Nämnden ska under året, utifrån Lysekils styrmodell, fortsätta anpassa förvaltningens
systematiska kvalitetsarbete så att det blir tydligt och enkelt att planera och följa upp
verksamheternas resultat. Även under 2019 kommer arbetet riktas mot att genomlysa
och kvalitetssäkra olika processer.
Kompetensförsörjning är ett av nämndens prioriterade mål. Under 2019 ska
förvaltningen, i samarbete med personalavdelningen och fackliga företrädare, utarbeta
en plan för att systematiskt göra Lysekils kommun än mer attraktiv för behöriga lärare
och förskollärare men också annan personal med pedagogiska kunskaper.
En uppgiftför nämnden är att ta sig an utmaningen att med minskade statsbidrag
fortsätta att erbjuda nyanlända barn, unga och äldre elever utbildning. Att klara en
gymnasial utbildning är en avgörande faktor för att integreras i samhället. Insatser
kommer att göras för att stärka arbetet med utsatta barn och unga. Det ska ske med
insatser i såväl skola som kultur och fritid. I detta arbete ska särskilt samverkan med
andra aktörer såväl offentliga som idéburna utvecklas.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-22.
Budget 2019 plan 2020 och 2021.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden antar budget för nämnd 2019 plan 2020 och 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefen
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 84
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse nr 1 för utbildning
Dnr: UBN 2018-000255
Utbildningsnämnden har i uppdrag att fördela stipendium ur Lysekils Kommuns
donationsfond – stiftelse nr 1 för utbildning. Ekonomikontoret har meddelat att de
utdelningsbara medlen för 2018 är 18 798 kronor.
I enlighet med skolstyrelsens beslut 1983-10-04, § 147 avsätts 25 % av den disponibla
avkastningen för kulturellt ändamål. Det innebär att 4 700 kronor avsätts till
Gullmarsskolan F-6.
Återstoden av den disponibla avkastningen (14 098 kr) utbetalas till de sökande 2018.
Totalt har 25 ansökningar om medel ur stiftelsen inkommit till förvaltningen. En av de
sökande uppfyller inte bestämmelserna, ansökan inkom efter förfallodatum. 24
ansökningar är godkända.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20.
Förteckning över stipendiater
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att till 24 studerande utbetala stipendium á 587 kronor
enligt bifogad förteckning.
Utbildningsnämnden begär hos ekonomikontoret att 4 700 kronor placeras på
balanskonto för att användas till kulturprojekt vid Gullmarsskolan F-6 under våren
2019 samt att medlen får lyftas efter att projekt presenterats i en ansökan.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Utbildningsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 85
Förvaltningschefen och ordförande informerar
Förvaltningschefen informerar om
 IOP, Ideburet Offentligt Partnerskap
o Avsiktsförklaring ska tecknas med ABF innan jul.
 Särskolans lokaler
o På grund av sanering/renovering så har det framkommit allergiska
reaktioner på elever och på personal. Detta medförde att lokalerna för
särskolan fick stängas och eleverna är fram till jul i Gullmarsskolans
lokaler och man hoppas att de ska vara på plats i sina egna lokaler efter
jul.
o Ny förskolechef efter Ulrika Johansson är Petra Olsson Eggers.
Ordförande informerar
 Ordförande och kvalitets- och utvecklingschefen har varit i Göteborg och
lyssnat på Skolinspektionen, ämnet för dagen var högpresterande elever.
 Resultat för öppna jämförelse - Grundskolan 2018 visades för nämnden.
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

6/10

LYSEKILS KOMMUN
Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-12-12

§ 86
Beslutsuppföljning
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljningen för nämnden.
Utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 87
Anmälningsärenden






















Tillsynsrapport - Inspektion lokaler för Gullmarsgymnasiet (UBN 2018-000284)
Tillsynsrapport - Inspektion rökfri miljö på Gullmarsgymnasiets skolgård
(UBN 2018-000285)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000287)
Anmälan till Försäkringskassan om arbetsolycka - fiskekrok genom finger (UBN
2018-000288)
Anmälan om elevs skolsituation vid Mariedalsskolan Lysekils kommun
(UBN 2018-000290)
Polisanmälan - Stöld genom inbrott i Lilla Kronbergshallen 2018-10-16
(UBN-2018-000293)
Polisanmälan - Skadegörelse på skolgården, Skaftö skola 2018-10-15
(UBN 2018-000294)
Förslag att iordningsställa en funktion för omklädning och dusch m.m. vid
Fjällaplan (UBN 2018-000296)
Synpunkt/klagomål - på presentation av utställning Martinus på stadsbiblioteket i
Lysekil (UBN 2018-000297)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000299)
Fördelning av statsbidrag enligt regionens uppdrag till Statens kulturråd om
läsfrämjande insatser i förskolan (UBN 2018-000300)
Remiss av motion om idrottshall - träningshall för barn och ungdomar i Lysekil
(UBN 2018-000301)
Remiss av motion om ny spetskompetenslinje med fokus på hållbarhet och
cirkulär ekonomi (UBN 2018-000302)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000304)
Polisanmälan - stöld av en iPad på Gullmarsskolan (UBN 2018-000306)
Polisanmälan - stöld av en laptop på Gyllmarsskolan 7-9 (UBN 2018-000309)
Synpunkt/klagomål - folder på nätet om Skaftö skola (UBN 2018-000310)
Överenskommelse mellan Lysekils kommun och SISU idrottsutbildarna Västra
Götaland (UBN 2018-000312)
Polisanmälan - skadegörelse på motorbåt, tillhörande Gullmarsgymnasiet (UBN
2018-000314)
Polisanmälan - stöld genom inbrott i skola, förskola Stångenässkolan
(UBN 2018-000315)
Polisanmälan - stöld i skola av en laptop, Gullmarsgymnasiet
(UBN 2018-000316)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Redovisning av avgiftsnivåer för maxtaxa 2019 för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg (UBN 2018-000266)

Utbildningsnämnden tar del av anmälningsärendena som förtecknas i protokollet
2018-12-12 § 87.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 88
Tack till personal och politiker
Ordförande Kent Olsson framför ett stort tack till vice ordförande, förvaltningschef,
kvalitets- och utvecklingschef och nämndsekreterare. Ordförande tackar även
nämndens ledamöter och ersättare för ett gott samarbete och önskar alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År.
Vice ordförande Jeanette Janson framför ett tack och en gåva till ordförande och
önskar honom lycka till i sitt fortsatta politiska uppdrag. Vice ordförande tackar även
nämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän för ett gott samarbete och önskar alla
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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