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Borgmästaren
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§ 95

2019-12-16

Dnr 2019-000286

Fastställande av dagordningen
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av
§ 109.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96

2019-12-16

Dnr 2019–000345

Revidering av biblioteksplan för Lysekils kommun 2019–2022
Sammanfattning
Alla kommuner och landsting ska enligt lag (2013: 801, 17§) ha en biblioteksplan.
Kulturenheten har arbetat fram en reviderad biblioteksplan för Lysekils kommun för
åren 2019–2022.
Biblioteksplanen är ett dokument som beskriver hur kommunen ska uppfylla målen
för biblioteksverksamheten.
Planen ska tydliggöra syftet med och behovet av bibliotekens roll i ett demokratiskt
samhälle som förändras i snabb takt där den fysiska och digitala mötesplatsen får en
allt större betydelse.
Planen beskriver också vilka insatser som ska göras under mandatperioden.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-25.
Lysekils kommuns biblioteksplan för 2019–2022.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad
biblioteksplan för Lysekils kommuns 2019–2022.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97

2019-12-16

Dnr 2019–000368

Skolchef inom utbildningsförvaltningen från och med 2020-01-01
Sammanfattning
Enligt bestämmelse i skollagen från 2018-08-01 ska huvudmannen utse en skolchef
som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Skolchefens
uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12, § 55, att bilda en
arbetslivsförvaltning där vuxenutbildningen inklusive särvux ska ingå från och med
2020-01-01, vilket medför att skolchefens tidigare ansvarsområde ändras och att ett
nytt beslut ska tas av nämnden.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-10.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschefen är tillika skolchef i
utbildningsförvaltningen enligt skollagen 2 kap. 8 a § från och med 2020-01-01.

Beslutet skickas till
Lennart Olsson, förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98

2019-12-16

Dnr 2019-000339

Skolchef inom arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 §55 att bilda en ny
arbetslivsförvaltning från och med 2020-01-01. Förvaltningen ska enligt beslut
rapportera till utbildningsnämnden. I tjänsteskrivelsen framgår det att de
verksamheter som i ingår den nya arbetslivsförvaltningen är arbetsmarknad,
vuxenutbildning inklusive särvux och individ- och familjeomsorgens verksamhet
försörjningsstöd.
Utbildningsnämnden har i uppgift att utse en skolchef för utbildningsverksamheten
inom den nya förvaltningen. Efter genomgång och dialog som förts med
förvaltningschefer för blivande arbetslivsförvaltning, utbildningsförvaltning och
berörd rektor har förvaltningschef för arbetslivsförvaltningen kommit fram till att
som ansvarig rektor för vuxenutbildningen är tillika skolchef inom
arbetslivsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som ansvarig rektor för vuxenutbildningen är
tillika skolchef inom arbetslivsförvaltningen enligt skollagen 2 kap. 8 a § från och
med 2020-01-01.

Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen för vidare befordran till berörda
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

2019-12-16

Dnr 2019-000340

Inrättande av arbetsutskott för utbildningsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 §55 att bilda en ny
arbetslivsförvaltning från och med 2020-01-01. Förvaltningen ska enligt beslut
rapportera till utbildningsnämnden. I tjänsteskrivelsen framgår det att de
verksamheter som ingår i den nya arbetslivsförvaltningen är i arbetsmarknad,
vuxenutbildning inklusive särvux och individ- och familjeomsorgens verksamhet
försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd).
Utbildningsnämnden ska utse ett arbetsutskott som ska fatta beslut i ärenden om
ekonomiskt bistånd på uppdrag av nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 219-11-21.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bilda ett arbetsutskott som ska fatta beslut i frågor
om ekonomiskt bistånd från och med 2020-01-01.
Utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet sammanträder vid behov och då i
samband med presidiemöten eller nämndsmöten.

Beslutet skickas till
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef arbetslivsförvaltningen
Lennart Olsson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100

2019-12-16

Dnr 2019-000341

Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ska utse tre ledamöter och tre ersättare som ska ingå i
nämndens arbetsutskott samt rutiner för utskick av handlingar till ledamöter och
ersättare.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21.
Nominering
Monica Andersson (C) nominerar:
− Monica Andersson, tillika ordförande,
− Stefan Jansson (S), ledamot
− Margareta Carlsson (S), ersättare
− Ida Strandberg (C), ersättare
Jeanette Janson (LP) nominerar:
− Jeanette Janson, tillika vice ordförande
− Per Tengberg (LP), ersättare
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre
ersättare, varav två ersättare från majoriteten och en ersättare från oppositionen.
Utbildningsnämnden beslutar att ersättarna närvarar endast när ordinarie ledamot
meddelat förhinder att närvara vid aktuellt sammanträde.
Utbildningsnämnden beslutar att handlingar lämnas till ordinarie ledamot.
Utbildningsnämnden beslutar att ersättare får handlingar endast när de närvarar vid
sammanträdet vid ordinarie ledamots frånvaro.
Utbildningsnämnden beslutar att välja ledamöter och ersättare enlig
nomineringarna.

Beslutet skickas till
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef arbetslivsförvaltningen
Avdelningschefer arbetslivsförvaltningen
Nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr 2019-000278

Stipendium ur Lysekils kommuns stiftelse nr 1 för utbildning
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har i uppdrag att fördela stipendium ur Lysekils Kommuns
donationsfond – stiftelse nr 1 för utbildning.
Ekonomikontoret har meddelat att de utdelningsbara medlen för 2019 är 18 290
kronor.
I enlighet med skolstyrelsens beslut 1983-10-04, § 147 avsätts 25 % av den
disponibla avkastningen för kulturellt ändamål. Det innebär att 4572,50 kronor
avsätts till Mariedalsskolan.
Återstoden av den disponibla avkastningen (13717,50 kr) utbetalas till de sökande
2019.
Totalt har 15 ansökningar om medel ur stiftelsen inkommit till förvaltningen. 15
ansökningar är godkända.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-11-22.
Förteckning över stipendiater.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att till 15 studerande utbetala stipendium á 914,50
kronor enligt bifogad förteckning.
Utbildningsnämnden begär hos ekonomikontoret att 4572,50 kronor placeras på
balanskonto för att användas till kulturprojekt vid Mariedalsskolan under våren
2020 samt att medlen får lyftas efter att projekt presenterats i en ansökan.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen inklusive bilagor
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Dnr 2018-000116

Revidering av Lysekils kommuns regler för skolskjuts och elevresor
Sammanfattning
I april 2018 antog utbildningsnämnden regler för skolskjuts och elevresor (UBN
2018–000116). Reglerna har tillämpats sedan de antogs och har fungerat väl.
Reglerna har nu reviderats med några språkliga korrigeringar. Dokumentet föreslås
nu gälla i fyra år.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09.
Lysekils kommuns regler för skolskjuts och elevresor.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta Lysekils kommuns reviderade regler för
skolskjuts och elevresor.

Beslutet skickas till
Rektorer i gymnasie- och grundskolan
Michael Holgersson
Medina Duric

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103

2019-12-16

Dnr 2019-000348

Interna kontrollområden 2020
Sammanfattning
De två kontrollområden som föreslås för utbildningsförvaltningen 2020 är:
1. Att de av utbildningsnämnden beslutade riktlinjer för fördelning av tider
samt uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar och
gymnastiksalar (UBN 2018–000211) följs och efterlevs.
2. Att det i utbildningsförvaltningen finns effektiva budget-och
uppföljningsprocesser.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta de två föreslagna kontrollområdena för
utbildningsförvaltningen 2020.

Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunrevisionen
Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104

2019-12-16

Dnr 2019-000365

Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under
utbildningsnämnden vilket innebär att utbildningsnämnden kommer att överta flera
ansvarsområden från kommunstyrelsen och socialnämnden. Därmed behöver
utbildningsnämndens delegationsordning revideras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09.
Reviderad delegationsordning utbildningsnämnden gällande från 2020-01-01.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslaget till reviderad
delegationsordning för utbildningsnämnden att gälla från och med 2020-01-01.

Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda
Arbetslivsförvaltningen för vidare befordran till berörda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

2019-12-16

Dnr 2019-000287

Information från förvaltningschef och ordförande
Förvaltningschefen informerar:
−

Rekrytering av rektor Mariedalsskolan pågår fortfarande.

−

Utbildningsförvaltningen visar ett negativt resultat på cirka
5 mnkr per oktober månad och per november påvisar man ett negativt
resultat på 6,5 mnkr. Direktiv är lagda till ansvariga chefer och ekonom att
statsbidrag ska stå som särskilda intäkter.

−

Lokalproblem på särskolan men sedan vecka 50 så har särskolan flyttat
tillbaka till sina ordinarie lokaler.

Ordförande informerar:
−

Matematiksatsning pågår inom kommunen och ordförande har varit på
nätverksträff i Stockholm.

−

Ordförande och vice ordförande har varit i Stockholm på SKR-projekt med
arbetslivsförvaltningen, ekonomiskt bistånd stod i fokus.

−

Dialogföresläsning av Martin Sande om hur man som politiker ska prata med
medborgare.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

2019-12-16

Dnr 2019-000288

Beslutsuppföljning
Sammanfattning
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för utbildningsnämnden.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

2019-12-16

Dnr 2019-000289

Delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108

2019-12-16

Dnr 2019-000291

Anmälningsärenden 2019-12-16
−

Kontrollrapport - livsmedelskontroll av Campus Väst Boviks café och
restaurang/800002, Verkstadsgatan 6, Lysekil, 2019-11-13

−

Kontrollrapport - livsmedelskontroll av Restaurangskolan i högskolecentrum
/801001, Rinkenäsgatan 2, Lysekil, 2019-11-13

−

LKF 2019-11-20, § 212 - Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2019-12-16, § 108

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-12-16

§ 109
Övrigt
Per Tengberg informerar att man fått in rapporter, från föräldrar och lärare, om oro
och stök på Gullmarsskolan 7–9. Per har fått till sig att elever har blivit kränkta av
andra elever på7-9. Per informerade att de elever som blivit utsatta för kränkning
behöver göra en anmälan.

Ordförandes tack
Monica Andersson tackar politiker och tjänstepersoner för ett gott samarbete under
2019 och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Jeanette Janson tackar ordförande för ett gott samarbete och önskar henne en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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