Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden
Sammanträdestid:

2019-02-06, kl. 14.00 – 15.45

Lokal:

Borgmästaren, Lysekils kommun

Ledamöter:

Ersättare:

Monica Andersson (C) ordförande
Jeanette Janson (LP) vice ordförande
Stefan Jansson (S)
Margareta Carlsson (S)
Leif Ström (L)
Per Tengberg (LP)
Gunvor Andén (M) ersätter Per Wallman (M)
Kerstin Nicander (S) ersätter Lisbeth

Inga-Lena Ivarsson (SD)
Ida Strandberg (C)

Lindström (V)

Magnus Elisson (SD)
Tjänstemän:
Lennart Olsson, förvaltningschef
Madelene Johansson, nämndsekreterare

Paragrafer:

12-19

Sekreterare:

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

Ordförande:

....................................................................
Monica Andersson
……………………………………………………………
Stefan Jansson

Justerare:

Anslagsbevis:
Nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2019-02-06

Justeringsdatum: 2019-02-12

Anslagsdatum: 2019-02-12

Anslagets nedtagande: 2019-03-16

Bevis om tillkännagivande av justering:

1/10

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

2019-02-06

§ 12
Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 13
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
UBN 2019-000031

Kommunfullmäktige beslöt i budget 2019 att anslå medel och ge utbildningsnämnden
i uppdrag att starta barnomsorg på obekväm arbetstid i Lysekil. För en sådan
verksamhet krävs speciella regler, utgångspunkten är dock Regler för förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem (se UBN 2018-000107).
Enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska kommuner sträva efter att erbjuda omsorg
för barn under tiden då förskola eller fritidshem normalt inte erbjuds. En kommun
kan inte utan vidare avstå från att tillhandahålla omsorg på obekväm tid. Regler för
barnomsorg på obekväm arbetstid är framtagna av en arbetsgrupp bestående av
förvaltningschefen, förskolecheferna samt kvalitets- och utvecklingschef. Reglerna är
baserade på hur andra kommuner valt att reglera barnsomsorg på obekväm arbetstid
samt de erfarenheter som funnits i arbetsgruppen. Till beslutsunderlaget är en
barnkonsekvensanalys framtagen.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-29.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden antar Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid. Reglerna ska
skriftligen utvärderas i samband med varje tertialuppföljning 2019–2021 vilket
redovisas i uppföljningsrapporterna.
Beslut inklusive handlingar skickas till
Förskolechef Östra distriktet
Förskolechef Västra distriktet
Förskolechef Stångenäsdistriktet
Förskolechef Grundsund/Berg
Sara Eborn
Förvaltningschef
Kvalitets- och utvecklingschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 14
Information årsrapport 2018
Förvaltningschefen Lennart Olsson informerar nämnden om årsrapport 2018.
Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 11,5 mnkr.
Gymnasiet har många elever på introduktionsprogrammet. Elever börjar på gymnasiet
men har en kunskapsnivå som i vissa ämnen motsvaras av grundskolenivå, vilket har
inneburit ökade undervisningskostnader. Vidare har gymnasiet i tid inte anpassat
organisationen till gällande förutsättningar.
Förskoleverksamheten har ökat i volym. Det är bland annat barn till föräldrar som
läser svenska för invandrare, SFI, vilket är en effekt av att utöka SFI-undervisningen.
Intäkter från Migrationsverket har minskat, men behoven finns kvar vilket innebär
ökade nettokostnader.
Inom grund- och särskola är det en negativ budgetavvikelse inom bland annat
interkommunala ersättningar (IKE), IT-kostnader, måltider 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 internkontrollplan för 2019 finns områdena IKE, skolskjutsar
och IT.
Förvaltningschefen informerar att ekonomisk uppföljning av varje verksamhet
kommer att redovisas vid varje nämndsmöte under 2019.
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 15
Övergripande information från förvaltningen
Förvaltningschefen och kvalitets- och utvecklingschef informerar nämnden om
− Skollagen
− Staten
o Kommun
 Nämnd
 Förvaltningschef
 Rektor
 Lärare
−

Huvudman – nämnd
2 § Kommuner är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem.
8§

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra
författningar.

8 a § Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med
att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse
en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av
verksamheten
−

Rektor och förskolechef
9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en
rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och
samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att
utbildningen utvecklas.

Rektorn och förskolechefen ska benämnas på detta sätt. Dessa
benämningar ska förbehållas den som har en anställning som rektor eller
förskolechef.
En ställföreträdare får utses för en rektor eller en förskolechef.
(Upphör att gälla 2019-07-01)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

5/10

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

2019-02-06

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och
elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen
fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda
föreskrifter i denna lag eller andra författningar.
Rektorn och förskolechefen får uppdra åt en anställd eller en
uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och
besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges.
−

Lärare
15 § En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den undervisning
som han eller hon bedriver.

Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 16
Förvaltningschef och ordförande informerar
Förvaltningschef
− Extra nämndsmötet som var bokat till den 13 mars flyttas till måndagen den 25
februari kl 16.00 då årsrapporten ska tas.
Ordförande
− Ordförande har skickat ett grattis från hela nämnden till Skaftö skola som
medverkade vid vi i 5:ans final.
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 17
Beslutsuppföljning
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden.
Utbildningsnämnden tar del av informationen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 18
Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Förvaltningschefen
−

Läsårstider 2019/2020 (UBN 2019-000018)

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2019-02-06 § 18.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 19
Redovisning av anmälningsärenden
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Polisanmälan – inbrott i förrådsbodar (UBN 2019-000011)
Beslut om redovisning av statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för
2017/2018 (UBN 2019-000012)
Beslut om statsbidrag för digitalisering av nationella prov för 2018
(UBN 2019-000013)
Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som
andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2018
(UBN 2019-000014)
Polisanmälan – försök till stöld genom inbrott vid Stångenässkolan
(UBN 2019-000015)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2019-000016)
Samarbetsavtal för att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap och
teknik (UBN 2019-000021)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2019-000022)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2019-000023)

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2019-02-06 § 19.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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