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Utbildningsnämnden                                    

                            

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Utbildningsnämnden 
Förvaringsplats:  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-01-16 Justeringsdatum: 2019-01-23 

Anslagsdatum: 2019-01-23 Anslagets nedtagande: 2019-02-14 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

Sammanträdestid: 
 

2019-01-16, kl. 14.00 – 16.30 
Ajournering kl 15.43 – 15.46 
 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils kommun 

 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare: 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 

 
Monica Andersson (C) ordförande 
Jeanette Janson (LP) vice ordförande 
Rami Tobji (S) ersätter Stefan Jansson (S) 

§§ 1-3 

Stefan Jansson (S) §§ 4-11 
Margareta Carlsson (S)  
Ida Strandberg (C) ersätter Leif Ström (L) 
Per Tengberg (LP)  
Per Wallman (M)  
Anders C Nilsson (S) ersätter Lisbeth 

Lindström (V)  
Magnus Elisson (S) 
 
Tjänstemän: 
Lennart Olsson, förvaltningschef 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
 

Rami Tobji (S) §§ 4-11 
Christina Mattisson (LP) 
Gunvor Andén (M) 
Inga-Lena Ivarsson (SD) 
 
 

 

 

 

Paragrafer: 

 
1-11 
 
 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

....................................................................  
Monica Andersson 
 

 …………………………………………………………… 
 Justerare:   Jeanette Janson 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 1 
 
Fastställande av dagordning 
 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 2 
 
Presentationsrunda 
 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till utbildningsnämndens första 
sammanträde för mandatperioden 2019 - 2022. Tjänstemän, ledamöter och ersättare 
presenterar sig.  
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 3 
 
Information och presentation av förvaltningen 
 
Förvaltningschefen Lennart Olsson och kvalitets- och utvecklingschef Lena Garberg 
presenterar och informerar om förvaltningen och förvaltningens uppdrag. 
Nämndsekreterare Madelene Johansson informerar om preliminärt innehåll i 
utbildningarna som ska hållas den 22 januari och den 8 februari.  
 
Presentationen som visas för nämnden kommer att skickas ut till ledamöterna.  
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Utbildningsnämnden                                            2019-01-16 5/13 
 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 4 
 
Budget 2019 
 
Förvaltningschefen och kvalitets- och utvecklingschef presenterar prioriterade 
utvecklingsmål för utbildningsnämnden samt beslutad budget för 2019.  
 
Presentationen som visas för nämnden kommer att skickas ut till ledamöterna.  
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 5 
 
Motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun  
UBN 2018-000259 
 
Lysekilspartiet har i en motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun (LKS 2018-
511) yrkat på att: Lysekils kommun skyndsamt skulle utreder och organiserar så att en 
tjänst med ett sådant innehåll tillsätts och att den initiala kostnaden beaktas i 
budgetarbetet 2019.  
 
Frågan om att kommunen skulle behöva stödja föreningarna mer aktivt och mer 
effektivt, till exempel med en föreningsutvecklare, togs upp redan i november 2017 av 
ett antal föreningar vid en föreningsdialog.  
 
En föreningsutvecklares uppdrag är att på olika sätt stötta det ideella föreningslivet i 
kommunen, såväl inom kultur- som fritidssektorn, samt skapa intresse och återväxt 
till föreningsverksamheten, med ett speciellt fokus på barn- och unga. Kostnad för en 
föreningsutvecklare ryms i 2019 års budget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-28. 
 
Yrkande 
 
Monica Andersson (C): Bifall till motionen men att en projektanställning som 
föreningsutvecklare tillsätts på 2 år med tillägg att en utvärdering av tjänstens effekter 
sker senast november 2020. 
 
Ajournering 
 
Ajournering begäras och utbildningsnämndens sammanträde ajourneras under tiden 
15.43 – 15.46.  
 
Fortsatt yrkande 
 
Monica Andersson återtar sitt tidigare förslag och förslår i stället bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg att en utvärdering av tjänstens effekter sker senast 
november 2020. 
 
Jeanette Janson (LP), Per Tengberg (LP) och Per Wallman (M): Bifall till Monica 
Anderssons förslag.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Monica Anderssons förslag och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med tillägg att 
en utvärdering av tjänstens effekter sker senast november 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturchef 
Fritidschef 
Kommunfullmäktige 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 6 
 
Motion om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil 
UBN 2018-000301 

 
Magnus Elisson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2018-000555) 
yrkat på att tjänstemännen ges i uppdragen att:  

− Se över möjligheterna att bygga en hall där barn och ungdomar kan träna olika 
idrotter. 

− Bygga denna på ett lämpligt ställe inom Lysekil, förslagsvis Slättevallen. Om 
läget inte är bra eller passar ta fram en alternativ plats som lämpar sig bättre. 

− Ta fram en plan för hur barn och ungdomar ska kunna erbjudas en framtid 
inom olika idrotter.  

 
Då endast en mindre del av det motionären yrkar på finns inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde har utbildningsförvaltningen utrett om det finns behov av ytterligare 
idrottshall, med prioritet för barn och ungdomar, i Lysekil. Fem föreningar önskar fler 
tider än vad som finns tillgängliga i de stora idrottshallarna (bortsett från 
Skaftö/Bottnahallen). En ny hall skulle, med all sannolikhet, ha mycket hög 
beläggning, även på dagtid för grund- och gymnasieskolan. Att väga kostnader mot 
mervärdet av tillgängliga arenor blir därför en prioritering som måste göras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-28. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Janson (LP), Per Wallman (M), Stefan Jansson (S), Anders C Nilsson (S) och 
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens intention om 
att utreda om det är möjligt att bygga en ny idrottshall för barn och ungdomar utifrån 
att utbildningsförvaltningens utredning visar att behov finns.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 7 
 
Motion om microplaster samt ökad undervisningstid om bland annat 
hållbar konsumtion  
UBN 2016-000110 
 
Centerpartiet yrkade 2016-05-21 i en motion om att öka undervisningen om hållbar 
konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning, kemikaliekunskap och återvinning i 
kommunens skolor (Dnr LKS 2016 316). Motionen har nu (2018-10-28) 
återremitterats till utbildningsnämnden med yrkandet Att barn tidigt blir nyfikna och 
får kunskap är jätteviktigt men svar om utökad undervisningstid är inte motionens 
syfte. Svaret har nu kompletterats med läroplanens övergripande skrivningar om 
skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. 
 
Utbildningsförvaltningen synpunkt är att de områden motionären tar upp är väl 
reglerade i skolans styrande dokument och att såväl skollagen som läroplaner och 
kursplaner följs i huvudmannens skolor samt att elevernas kunskaper i områdena 
kontrolleras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-28. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med 
motiveringen att det inte finns något som indikerar på att läroplanen inte följs. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Utbildningsnämnden                                            2019-01-16 10/13 
 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 8 
 
Motion om spetsgymnasielinje med fokus på hållbarhet och cirkulär 
ekonomi 
UBN 2018-000302 

 
Magnus Elisson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2018-000557) 
yrkat på att Lysekils kommun ska se över möjligheterna att starta en gymnasial 
spetsutbildning med fokus på hållbar och cirkulär ekonomi.  
 
Spetsutbildningen Marinbiologiska programmet (MB) på Gullmarsgymnasiet har 
funnits sedan 1994 och har ett etablerat samarbete med Göteborgs universitet. Det är 
ett relativt gott söktryck till programmet och de flesta platser brukar vara fyllda. För 
att rekrytera programmet krävs dock en omfattande marknadsföring i hela landet. Att 
bedriva riksrekryterande spetsutbildning, som MB-programmet, kräver betydligt mer 
resurser än ett vanligt gymnasieprogram. Elevpengen är densamma som för övriga 
gymnasieprogram, vilket innebär mer utgifter för samma intäkt. Ett fortsatt starkt och 
välsökt MB-program är viktigt för Gullmarsgymnasiet och bedömningen är att det inte 
är möjligt att marknadsföra och driva två liknande program inom befintliga ramar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-28. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att på 
Gullmarsgymnasiet starta en gymnasial spetsutbildning med fokus på hållbar och 
cirkulär ekonomi med motiveringen att det inte är möjligt att på Gullmarsgymnasiet 
bedriva två spetsutbildningar. 

 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
Åsa Andrén Gustavsson 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 9 
 
Förvaltningschef informerar 
 
Förvaltningschefen informerar 

− Barnomsorg på obekväma arbetstider. 

− Vakant chefspost som rektor till särskolan tillika verksamhetschef till 
elevhälsan ska tillsättas då nuvarande rektor valt att sluta sin tjänst i 
Lysekils kommun.  

− Status särskolan som verkar vara tillbaka i sina ordinarie lokaler tidigast 
vecka 8.  
 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 10 
 
Beslutsuppföljning 
 
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 11 
 
Redovisning av anmälningsärenden 
 
− Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering (UBN 2018-000317) 
  

− Protokollsutdrag från KF 2018-11-22 § 21 - Riktlinjer för förebyggande av 
mutor och jäv (UBN 2018-000325) 
 

− Protokollsutdrag från KF 2018-11-22 § 22 - Riktlinjer för representation i 
Lysekils kommun (UBN 2018-000326) 
 

− Polisanmälan - förlorad mobiltelefon Gullmarsgymnasiet (UBN 2018-000334) 
 

− Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande  
utbildning på introduktionsprogram för 2018 (UBN 2018-000337) 
 

− Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering (UBN 2018-000340) 
  

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-13 § 35 - Jämställdhetsplan för 
Lysekils kommun (UBN 2018-000343) 
 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-13 § 36 - Medarbetarplattform 
för Lysekils kommun (UBN 2018-000344) 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av anmälningsärendena som förtecknas i protokollet 

2019-01-16 § 11 

 
 
 

 
 


