Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

Sammanträdestid:

2018-03-01, kl. 13.30 – 16.00

Lokal:

Borgmästaren, Lysekils kommun

Ledamöter och tjänstgörande
ersättare:
Kent Olsson (M) ordförande
Jeanette Janson (LP) vice ordförande
Anders C Nilsson (S)
Margareta Carlsson (S)
Håkan Kindstedt (L)
Ronny Järphag (S) ersätter Tamar Larsson

Icke tjänstgörande ersättare:
Ronny Järphag (S) §§ 12-16

(C) § 11

Tamar Larsson (C) §§ 12-16
Per Tengberg (LP) ersätter Cecilia Saving (LP)
Catharina Hansson (LP)
Per Cederholm (MP) ersätter Maria Granberg
(MP)

Christina Gustafsson (S) ersätter Lisbeth
Lindström (V)

Ingalena Ivarsson (SD) ersätter Christoffer
Zakariasson (SD)

Tjänstemän:
Lennart Olsson, förvaltningschef
Madelene Johansson, nämndsekreterare
Christina Halling, ekonom, §§ 11-12
Paragrafer:

11-16

Sekreterare:

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

Ordförande:

....................................................................
Kent Olsson
……………………………………………………………
Jeanette Janson

Justerare:

ANSLAGSBEVIS:
Nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats:
Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2018-03-01

Justeringsdatum: 2018-03-05

Anslagsdatum: 2018-03-06

Anslagets nedtagande: 2018-03-27

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

1/7

LYSEKILS KOMMUN
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2018-03-01

§ 11
Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av två
övriga frågor.
Margareta Carlsson (S) vill att nämnden diskuterar studiebesöket som hölls vid
Gullmarsskolan F-6 idag, 2018-03-01.
Jeanette Janson (LP) vill informera nämnden att hon önskar lyfta ett ärende
kommande nämnd om att Gullmarsborgs ishall måste underhållas/renoveras.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 12
Årsrapport 2017
Dnr: UBN 2018-000048
Utbildningsförvaltningen har tagit fram en årsrapport för 2017 för
utbildningsnämndens verksamhetsområden. I inledningen finns ett sammanfattande
avsnitt på en mer övergripande nivå. Redovisningen bygger på det material som
rapporterats i uppföljningssystemet Stratsys.
Utbildningsnämndens ekonomi är god. Nämndens resultat för 2017 är +6,0 mnkr
vilket är ett högt resultat. Nämndens grundbudget är i balans men till grundbudgeten
erhåller nämnden ytterligare ca 40 mnkr i extra statsbidrag där hälften är
migrationsrelaterade och hälften är riktade statsbidrag från främst Skolverket.
Nämnden ansöker om riktade statsbidrag i stor skala, i dagsläget närmare 40 stycken.
Beslutat utfall är svårt att beräkna, ibland får vi ansökt belopp, ibland erhåller vi en
bråkdel av ansökt belopp. Huvuddelen av erhållna statsbidrag omsätts i tjänster.
Nämndens personalkostnader är stabila. Under hösten ligger den på en något högre
nivå än under våren, vilket är enligt plan. Detta tillsammans med etableringskostnader
i samband med de nya förskoleavdelningarna, ökade kostnader för skolskjutsar och
engångskostnader för renoveringar och material medför att resultatet är lägre än
prognosen i augusti. I jämförelse med riket har nämndens alla
utbildningsverksamheter en låg referenskostnadskvot, det visar att verksamheterna är
kostnadseffektiva.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-19.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner årsrapporten för 2017.
Beslut inklusive handling skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

3/7

LYSEKILS KOMMUN
Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

§ 13
Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete
Dnr: UBN 2018-000054
Våren 2016 genomförde Skolinspektionen en regelbunden tillsyn i Lysekils kommun.
Huvudman för skola och förskola i Lysekil är utbildningsnämnden. Vid
granskningsbeslutet påvisades brister i huvudmannens kvalitetsarbete. Med anledning
av detta har utbildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för det systematiska
kvalitetsarbetet som svarar mot de uppdrag huvudmannen har utifrån vad som anges i
nationella mål och styrdokument. Riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet i
förskola och skola är ett dokument som kommer att ge vägledning och stöd för hela
styrkedjan i utbildningsnämndens ansvarsområden i relation till förskola och skola.
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Utgångspunkten är vad som anges i skollag, förskrifter och läroplaner. Samma
skyldighet som finns på huvudmannanivå finns också på förskole- och skolenhetsnivå.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska garantera att barn och elever får likvärdig
utbildning såväl inom kommunen som i hela landet.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-20.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för det systematiska
kvalitetsarbetet i förskola och skola”.
Beslutet inklusive handling skickas till
Rektorer
Förskolechefer
Utbildningsförvaltningschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 14
Förvaltningschefen och ordförande informerar
Förvaltningschefen informerar
 Förvaltningschefen ser idag ett behov av att förändra chefsorganisationen
bland förskolechefer och rektorer med ansvar för F-6. Orsaken är en stor
arbetsbörda gällande såväl lokaler, arbetsmiljö, antal medarbetare och antal
barn/elever.
Nytt ansvarsområde: Förskola och grundskola F-3 vid Berg samt Grundsunds
förskola och Skaftö grundskola F-6.
Avlastning sker genom att flytta en skol- eller förskolenhet från de fyra
chefsansvaren ovan. Förskolechef för östra området släpper pedagogisk
omsorg (dagbarnvårdare) till förskolechef Stångenäs. Finansiering sker genom
att flytta resurs motsvarande 0,25 biträdande rektor från vardera berörd rektor
ovan. Totalt 0,5 tjänst. Till detta omförs resurs 0,5 tjänst från central budget.


Att enligt skollagen kommunen inte skyldiga att erbjuda elever som har fyllt 18
år och är asylsökande gymnasieutbildning men en kommun kan erbjuda
asylsökande elever som är 18 år eller där utöver gymnasieutbildning.
Statsbidrag för skolgång för dessa elever ges ej. De är inte berättigade att börja
på vuxenutbildningen förrän de fyller 20.
Lysekils ingår i Fyrbodals kommunalförbund (14 kommuner ingår) som driver
gemensam gymnasieskola. Mellan kommunerna gäller fritt sök.
Förvaltningschefen har lyft frågan i Fyrbodals kommunalförbund för ett
gemensamt förslag, beslut kommer att tas av nämnden under våren 2018.

Ordförande informerar
 Ett möte har hållits i den kultur- och fritidspolitiska arbetsgruppen.
 Information och diskussion om budgetförutsättningar inför 2019 har hållits.
 Michael Johnsson var på presidiemötet och informerade om utvecklingsmålet
”Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”
 Ordförande har haft ett möte med Lena Carlstedt på gymnasiet Campus Väst
för att träffa elever och lärare.
Utbildningsnämnden tar del av informationen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 15
Anmälningsärenden


Information kring mässlingsutbrottet – riskbedömning och råd om vaccination
(UBN 2018-013)



Avtal avseende Kronbergsvallen och Gullmarsvallen mellan LAIK och Lysekils
kommun (UBN 2018-017)



Anmälan till Arbetsmiljöverket om fysiskt våld (UBN 2018-020)



Synpunkt/Klagomål på inomhustemperaturen på gymnasieskolan i Lysekil
(UBN 2018-022)



Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning Partille
(UBN 2018-024)



Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning Ystad
(UBN 2018-030)



Beslut från barn- och elevombudet (UBN 2017-0229)



Samarbetsavtal för att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap och
teknik 2018 (UBN 2018-033)



Anmälan till huvudman – kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering från förskolechef/rektor (UBN 2018-035)



Polisanmälan – Skadegörelse på fönster, Kronbergets förskola
(UBN 2018-039)

Utbildningsnämnden tar del av anmälningsärendena som förtecknas i protokollet
2018-03-01, § 15.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 16
Övrigt
Diskussion om studiebesöket vid Gullmarsskolan F-6
Besök har i dag gjorts vid Gullmarsskolan F-6. Man ska vara stolt över lärarkåren som
gör ett mycket bra arbete. Man har störningsproblem vid raster och även utanför
skolan.
Förvaltningschefens reflektioner vid studiebesöket i dag var att han hoppas att den
bilden som man fick med sig var positiv, problem finns det att arbeta med men
tryggheten som stort är god.
Kommunen behöver bli mer integrerad. Kan man styra boendesituationen i
kommunen?

Underhåll/renovering av Gullmarsborgs ishall
Jeanette Janson (LP) vill lyfta ett ärende till kommande nämnd om att Gullmarsborgs
ishall måste underhållas/renoveras.
Utbildningsnämnden tar del av informationen som förtecknas i protokollet
2018-03-01, § 16.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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