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            Utbildningsnämnden                                    
                            

Anslagsbevis: 

Nämnd: Utbildningsnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-06-19 Justeringsdatum: 2019-06-26 

Anslagsdatum: 2019-06-26 Anslagets nedtagande: 2019-07-18 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 

Sammanträdestid: 
 

2019-06-19, kl. 14.00 – 15.20 
 

Lokal: Kommunfullmäktigesalen, 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)  
Christina Mattisson (LP) ersätter Per Wallman (M)  
Rami Tobji (S) ersätter Lisbeth Lindström (V)  
Inga-Lena Ivarsson (SD) ersätter Magnus Elisson 
(SD) 
 
Tjänstemän: 
Lennart Olsson, förvaltningschef 
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef,  
§ 55–56 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
 

Kerstin Nicander (S)  
 

 

 

 
Paragrafer: 

 
55–64 
 
 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

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

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

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 55 
 
Fastställande av dagordning 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av § 62, 
anmälan om delegationsbeslut.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 56 
 
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2019 
UBN 2019-000134 
 
I en kommun är föreningslivet en av de grundläggande förutsättningarna för ett aktivt 
kultur- och fritidsliv. Utbildningsnämnden strävar efter att stödja de ideella föreningarna i 
Lysekils kommun, eftersom dessa samlar och engagerar ett stort antal människor och 
föreningar och organisationer bidrar även till att stärka och utveckla kommunenskulturliv. 
Utan den verksamhet som föreningarna som ansökt om bidrag bedriver, skulle 
kommunens kulturliv vara begränsat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11. 
Sammanställning ansökningar. 
Handlingsplan för Konstföreningens framtida verksamhet. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av årets anslag om bidrag till 
kulturföreningar 2019 enligt i tabellen i redovisat förslag. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

 
Beslut inklusive handlingar skickas till  
 
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef, för vidare befordran till berörda 
Anna Lena Lundh, ekonomiavdelningen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 57 
 
Riktlinjer för kompetensförsörjning i förskola och skola 
UBN 2019-000193 
 
Syftet med dessa riktlinjer är att ge vägledning och stöd till dem som, på olika nivåer, 
anställer personal inom utbildningsförvaltningen i Lysekils kommun. Målsättningen är att 
kunna rekrytera, anställa och behålla de kompetenser som krävs för en god kvalité.  
Utbildningsnämnden har beslutat att kompetensförsörjning är ett prioriterat 
utvecklingsmål under de kommande åren och dessa riktlinjer är en av åtgärderna som 
tagits fram i samverkan med de fackliga parterna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-12 
Riktlinjer för kompetensförsörjning för förskola och skola 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden beslutar att anta Lysekils kommuns Riktlinjer för 
kompetensförsörjning i förskola och skola. 
 
Beslut inklusive handlingar skickas till  
 
Rektorer och förskolechefer 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 58 
 
Uppföljning resursfördelning grundskola 
 
Lennart Olsson redovisade nämnden om uppföljning av resursfördelningsmodell 
grundskola. 
 
2017-06-28 beslutade utbildningsnämnden om införande av en ny 
resursfördelningsmodell med uppföljning av modellen inför budget 2020.  
 
Budgetens delar – enhetspeng, elevpeng, stödresurs 
Enligt förslaget fördelades grundskolans del av utbildningsnämndens budget som; 
 

1. En del fast budget – enhetspeng  
Kostnaderna är relativt statiska och kan ej påverkas på kort sikt. De bidrar till att 
varje elev har likvärdiga yttre förutsättningar främst gällande lokaler.  
 

2. En del rörlig budget – elevpeng 
Kostnader som skolenheterna har möjlighet att påverka och som varierar med 
antalet elever. Elevpengen ska, för varje åldersgrupp, innebära likvärdiga 
förutsättningar för undervisning inklusive stöd oavsett skola.  
 

3. En del för särskilda stödinsatser - stödresurs 
Ska ge rektorer möjlighet till extra åtgärder utöver de anpassningar och stöd som 
ges från elevpengen och utgör cirka 6 % av totalramen. För att beräkna fördelning 
av resurser till stödbehov använd särskilda socioekonomiska parametrar. 
Huvudman ska fördela resurser i enlighet med beräknade behov.  

 
Uppföljningen ska fokusera på om resursfördelningsmodellen når sitt syfte och beakta 
respektive om respektive del  

− är relevant beräknade 
− bidrar till likvärdighet 
− behöver förändras 

 
Uppdraget ska redovisas till förvaltningschef 2019-08-31 och till nämnd 2019-10-02. 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 59 
 
Ekonomisk uppföljning per verksamhet 
 
Förvaltningschef Lennart Olsson redovisar ekonomiska uppföljning per verksamhet. 
Under maj månad så har elevhälsa och särskola gjort en negativ avvikelse på cirka 1 mnkr.   
 
Viktigt inför hösten: 

− Höstens organisation Campus Väst 
− Hösten organisation östra förskoleområdet 
− Organisationen Stångenässkolan 
− Statsbidragen 

 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 60 
 
Information från förvaltningschef och ordförande 
 
Förvaltningschef informerar 
 
− Aktivitet i utvecklingsområdet resultathöjning 

− Tidiga insatser 
− Matematik 
− Undervisningsmiljö 

 
Som aktivitet för detta ansöker nämnden om att delta i SKL:s satsning Styrning och 
ledning genom matematik. Det är en direkt fortsättning på SKL:s fyraåriga satsning 
Matematik PISA 2015. En av de stora slutsatserna var här insikten om att 
ämneskunskaperna varierar kraftigt bland de behöriga lärarna som undervisar i 
årskurs 1–3, och så även kunskapen om hur lärande och undervisningen i matematik 
organiseras för de yngsta eleverna. 
 

− Behov av förskola 
− Etablering av bostäder Tronebacken/Fiskebäck 
− Tryck på östra området 
− Behov av 3–4 avdelningar 
− Påtalande av detta till planavdelningen 

 
Ordförande informerar 
− Ordförande delade ut utbildningsnämndens priser och stipendium på nationaldagen.  
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 61 
 
Beslutsuppföljning 
 
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden. 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 62 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut redovisas: 
 
Förvaltningschefen 
 

− Tillförordnad förvaltningschef när förvaltningschef har semester eller av annan 
orsak inte är i tjänst (UBN 2019-000199) 
 

− Tillförordnad förvaltningschef under perioden 2019-07-15 – 2019-08-02 
(UBN 2019-000199) 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2019-06-19 § 62.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 63 
 
Redovisning av anmälningsärenden 
 
− Statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola, läsåret 2019 – 2020 

(UBN 2019-000168) 
 

− Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på 
introduktionsprogram från 2019 (UBN 2019-000170) 
 

− Statsbidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever för 2018  
(UBN 2019-000179) 
 

− Protokollsutdrag LKF 2019-05-15, § 43 – Revisionsberättelse avseende 2018 års 
verksamhet samt fråga om ansvarsfrihet (UBN 2019-000191) 
 

− Protokollsutdrag LKF 2019-05-15, § 49 – Motion om skolfrukost i skolan  
(UBN 2019-000190) 

Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2019-06-19, § 61 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 64 
 
Övrigt 
 

− Ordförande och vice ordförande tackar nämnd och tjänstemän för ett gott 
samarbete våren 2019 och önskar alla en härlig och skön sommar.  

 


