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Utbildningsnämnden                                    

                            

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Utbildningsnämnden 
Förvaringsplats:  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-10-02 Justeringsdatum: 2018-10-09 

Anslagsdatum: 2018-10-09 Anslagets nedtagande: 2018-10-30 

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: 

 

2018-10-02, kl. 14.00 -16.10  
 

Lokal: Kommunfullmäktigesalen, Lysekils kommun 

 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare: 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 

 

Jeanette Janson (LP) vice ordförande 
Marita Fermell Lagrell (M) ersätter Kent Olsson (M)  
Christina Gustafsson (S) ersätter Anders C Nilsson (S) 
Margareta Carlsson (S)  
Ronny Järphag (S) ersätter Håkan Kindstedt (L) 
Tamar Larsson (C)  
Per Tengberg (LP) ersätter Cecilia Saving (LP)  
Catharina Hansson (LP)  
Maria Granberg (MP)  
Anders Friberg (LP) ersätter Lisbeth Lindström (V)  
Ingalena Ivarsson (SD)  
 
Tjänstemän: 

Lennart Olsson, förvaltningschef 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef 
Anna-Lena Lundh, ekonom §§ 62-63 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 

 
 

 

 

 

Paragrafer: 

 

62-69 
 
 

Sekreterare: 

 
 

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

Ordförande: 

 
 

 ....................................................................  
Jeanette Janson 
 

Justerare: …………………………………………………………… 
         Maria Granberg 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 62 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av § 69. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 63 
 
Uppföljning 3, 2018, Utbildningsnämnden 
Dnr: UBN 2018-000083 

 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista augusti (uppföljningsrapport 3). 
Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning samt redovisning om hur 
arbetet med utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer.  
 
Rapporten omfattar perioden januari - augusti och utbildningsnämndens budget är i 
balans. Orsaken till att rapporten påvisar ett negativt resultat är att intäkter saknas per 
augusti. Nämnden har erhållit statsbidrag om 3,5 mnkr som ännu inte bokförts. Med 
dessa intäkter prognostiserar nämnden ett positivt resultat för 2018. I 
uppföljningsrapport 2 lämnade utbildningsnämnden en helårsprognos på  
+ 1 mnkr, prognoser per augusti bekräftar detta och prognosen ligger fast.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3, april 2018. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
  
Beslutet inklusive handlingar skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 64 
 
Remissvar till kommunfullmäktige angående motion om Ung 
företagsamhet 
Dnr: UBN 2018-000117 
 
Centerpartiet har i en motion till kommunfullmäktige yrkat på att, fler elever än 
idag, i Lysekils gymnasieskola ska studera entreprenörskap inom ramen för 
organisationen Ung Företagsamhets koncept. Skolledningen på Gullmarsgymnasiet 
svarar att alla elever på gymnasiet, utifrån eget val, kan läsa kursen 
Entreprenörskap och inom ramen för kursen erbjuds eleverna att samarbeta med 
UF och starta egna företag enligt UFs koncept. Rektor Åse Gustafsson har medverkat i 
utredningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-16. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden beslutar att motionen är besvarad.  
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 65 
 
Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 
Dnr: UBN 2018-000247 
 
Sedan den nuvarande delegationsordningen beslutades 2015-03-25 har det skett flera 
ändringar i skollagen som påverkar hur delegationer skrivs och refereras till. Vidare 
har förskolechef lagts till vid vissa delegationer, i samklang med rektors delegation, 
felaktiga hänvisningar till skollag och skolförordningen har korrigerats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden antar den reviderade delegationsordningen för 
utbildningsnämnden.  
 
Beslut inklusive handling skickas till  
 
Rektorer (för vidare befordran till berörda) 
Lennart Olsson, förvaltningschef 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 66 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen informerar 
 

 Rektor Ulrika Johansson kommer att gå i pension 2019-03-31 och rekrytering 
kommer nu att påbörjas.  

 Förvaltningschefen redogjorde för nämnden över de skriverier som stod i media 
gällande Stångenässkolan och Bro skola.  

 En kartläggning är gjord gällande kompetensförsörjning. Innan årsskiftet ska 
förvaltningen ha tagit fram en plan hur man gör för att locka personal till 
förvaltningen samt hur man behåller sin personal. 

 Elevhälsan: Eleven/barnet i centrum med stöd från olika håll. 

 Vi har en sammanslagen nämnd med två EHT-strukturer 

 Vi har en oklar bild av elevhälsoarbetets uppdrag, struktur och 
ledning 

 Förvaltningschefen har gett utredare i uppdrag att 
förutsättningslöst kartlägga elevhälsans arbete i Lysekil för att ge 
underlag till en ändamålsenligt och kvalitetssäkrad verksamhet med 
barnet/eleven i centrum 

 Utredning gjord av Anna Johnsson  
o Motstridigheter 

 Medicinska uppdraget vs pedagogiska uppdraget 

 Professionens kollegiala utveckling vs lokal samverkan med 
pedagoger 

 Rektors ansvar vs verksamhetschefens ansvar 

 Lokala anpassningar vs gemensam rättssäkerhet och kvalitet 
o Behov 

 Erforderliga beslut 

 Ändamålsenlig organisation 

 Rutiner  

 Kvalitetsarbetet  
Utifrån framtaget förslag så kommer kostanden att ligga på rätt ansvarskonto från 
2019-01-01. 

 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 67 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:  
 

 Beslut om skolskjuts (UBN 2018-0002019) 

 Beslut om remissvar angående revidering av Västbus riktlinjer (UBN 2018-
000180) 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2018-10-02, § 67.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 68 
 
Redovisning av anmälningsärenden 
 
Följande anmälningsärenden redovisas vid dagens sammanträde:  
 

 Synpunkt/klagomål - osant intygande och ofullständiga betyg, Gullmarsgymnasiet 

(UBN 2018-000215) 

 Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering (UBN 2018-000216) 

 Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering (UBN 2018-000217) 

 Avtal om uppdragsutbildning Fisk- och skaldjursodling (UBN 2018-000221) 

 Remiss av förslag till gemensam digital agenda 2019-2022 för SML  

(UBN 2018-00224) 

 Synpunkt/klagomål - skol- och fritidsövergång mellan Bergs skola och 

Mariedalsskolan HT 2018 (UBN 2018-000225)  

 Anmälan om skada - allvarligt tillbud 2018-06-29 Skaftö Naturförskola  

(UBN 2018-000226)  

 Synpunkt/klagomål - bättre gym i Brastad, gymmet i idrottshallen är trångt och har 

trasiga redskap men vill också ge beröm - ett stort plus är Gullmarsskolan och 

kosten (UBN 2018-000227) 

 Synpunkt/klagomål - missnöje av skoltaxi (UBN 2018-000228) 

 Synpunkt/klagomål - Skaftö skola (UBN 2018-000229) 

 Statsbidrag för digitalisering av nationella prov (UBN 2018-000231) 

 Synpunkt/klagomål - skoltaxi (UBN 2018-000232) 

 Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering (UBN 2018-000233) 

 Anmälan till Försäkringskassan - skada på elev (UBN 2018-000234) 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden som förtecknas 
i protokollet 2018-10-02, § 68.  
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Utbildningsnämnden                                            2018-10-02 9/9 
 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 69 

Reflektioner från dialogdagen  

 Status på kommunens idrottsanläggningar, 

 Det stora behovet av att bygga en idrottshall till i kommunen, 

 Byte av belysning i Kronbergshallen som kommer att ske mitt i 
inomhussäsongen för föreningar samt skolans alla elever som har gymnastik i 
hallen, 

 Behovet av nya lokaler för förskola och grundskola, förvaltningen bör ha med 
sig detta i en långsiktig investeringsplan, 

 Att förvaltningen preciserar matteundervisningen i budget 2019,  

 Gullmarsskolans skylt behöver bytas ut, förvaltningschefen tar med sig frågan, 

 En ledamot informerar att Mariedalsskolans gymnastiksal håller på att få en ny 
fasad. 
 

Ordförande riktar ett stort tack till alla chefer som varit med under dialogdagen och 

presenterat sina verksamheter.  

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

 


