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Utbildningsnämnden                                    

                            

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Utbildningsnämnden 
Förvaringsplats:  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-03-27 Justeringsdatum: 2018-04-03 

Anslagsdatum: 2018-04-03 Anslagets nedtagande: 2018-04-24 

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: 

 

2018-03-27, kl. 14.00 – 16.00 
                        Ajournering kl 14.45-15.00 
 
 

Lokal: Kommunfullmäktigesalen, Lysekils kommun 

 

Ledamöter och tjänstgörande 

ersättare: 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 

 

Kent Olsson (M) ordförande 
Jeanette Janson (LP) vice ordförande 
Anders C Nilsson (S) 
Margareta Carlsson (S)  
Ronny Järphag (S) ersätter Håkan Kindstedt (L) 
Tamar Larsson (C)  
Per Tengberg (LP) ersätter Cecilia Saving (LP)  
Lena Hammargren (LP) ersätter Catharina 

Hansson (LP)  
Maria Granberg (MP)  
Lisbeth Lindström (V)  
Ingalena Ivarsson (SD) ersätter Christoffer 

Zakariasson (SD)  

 
Tjänstemän: 

Lena Garberg, tf. förvaltningschef 
Christina Halling, ekonom §§ 17-18 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
 

 
 
 
 

 

 

 

Paragrafer: 

 

17-27 
 
 

Sekreterare: 

 
 

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

Ordförande: 

 
 

 ....................................................................  
Kent Olsson  
 

 …………………………………………………………… 
 Justerare: Anders C Nilsson  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 17 
 
Fastställande av dagordning 
 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av § 27.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 18 
 
Uppföljning 1, 2018, för utbildningsnämnden 
Dnr: UBN 2018-000083 
 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram uppföljning 1, 2018, för 
utbildningsförvaltningens egna verksamheter enligt bilaga. I inledning finns ett 
sammanfattande avsnitt på en mer övergripande nivå och därefter redovisas resultat 
och prognos per verksamhet. Redovisningen bygger på det material som rapporterats i 
uppföljningssystemet Stratsys. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner uppföljning 1 för 2018.  
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Beslut inklusive handlingar skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 19 
 
Fritidsstipendium 2017 
Dnr: UBN 2018-000025 
 
Utbildningsnämnden delar årligen ut följande stipendier: 
 

 Bra idrottsprestation 

 Förtjänstfull föreningsledare 
 
Stipendiesumman är på 6 000 kr till vardera mottagaren. Förslag har inkommit till 
förvaltningen avseende fritidsstipendier 2017. Samtliga förslag hanteras vid dagens 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07. 
 
Yrkande 
 
Kent Olsson (M): Bifall till förvaltningens förslag samt tilläggsyrkande att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för fritidsstipendium.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition Kent Olssons förslag om att ge förvaltningen i uppdrag 
att se över riktlinjerna för fritidsstipendium och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt Kent Olssons förslag.  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att stipendium för bra idrottsprestation 2017 ska 
tilldelas Joakim Carlson SM-vinnare i ”Men’s Physique” för veteraner öppen klass. 
 
Utbildningsnämnden beslutar att stipendium för förtjänstfull idrottsledare 2017 ska 
tilldelas Conny Jidetoft, SAIS.  
 
Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för 
fritidsstipendium.  
 
Beslutet skickas till  
 
Enhetschef fritid 
Förvaltningsekonom 
Stipendiaterna 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 20 
 
Bedömning av Futsal som inomhusidrott 
Dnr: UBN 2017-000266 
 
Stefan Dahlqvist, Stångenäs AIS, har gjort en framställan om att utbildningsnämnden 
ska ändra sitt tidigare beslut, BIN 2012-000014, om att inte se Futsal som en 
inomhusidrott vid tilldelningen av tider i kommunens idrottshallar. Idag tillämpas ett 
regelverk från 1996 vilka anger att idrotter som till övervägande del är 
inomhusidrotter prioriteras vid fördelning av tider i sporthallar och gymnastiksalar.  
Regelverket från 1996 behöver ses över så att de bättre svarar mot Lysekils kommuns 
riktlinjer för styrdokument. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07.  
 
Yrkande 
 
Kent Olsson (M): Bifall till förvaltningens förslag med ändringsyrkande att 
utbildningsnämnden beslutar att Futsal bedöms som en inomhusidrott. Vid 
tidsbokningar gäller detta beslut från och med 2018-09-01.  
 
Jeanette Janson (LP): Bifall till Kent Olssons förslag samt ändringsyrkande att byta ut 
ordet sporthallar mot idrottsanläggningar.  
 
Anders C Nilsson (S): Bifall till Kent Olsson förslag.  
 
Propositionsordning  
 
Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Kent Olssons ändringsyrkande mot förvaltningens förslag.  
 
Proposition på Jeanette Janssons förslag.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Kent Olssons förslag mot förvaltningens förslag och 
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Kent Olssons förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på Jeanette Janssons förslag och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.   
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att Futsal bedöms som en inomhusidrott. Vid 
tidsbokningar gäller detta beslut från och med 2018-09-01.  
 
Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjerna för 
uthyrning av idrottsanläggningar och gymnastiksalar i Lysekils kommun. 
 
Beslutet skickas till  
 
Fritidschef för vidare befordran till berörda 
Utbildningsförvaltningen 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Utbildningsnämnden                                            2018-03-27 7/13 
 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 21 

 
Tillsyn fristående förskolor i Lysekils kommun 2018 
Dnr: UBN 2018-000070 
 
Lysekils kommun är genom utbildningsnämnden tillsynsmyndighet för de fristående 
förskolor som kommunen har godkänt och gett rätt till bidrag så som anges i 2 kap 5 § 
och 25 kap 10 § skollagen (2010:800). Tillsyn har genomförts på de två förskolor vilka 
bedriver verksamhet i kommunen. Vid tillsynen av de båda förskolorna framkom inga 
allvarliga brister eller anmärkningar. Dock uppmärksammades några områden som 
förskolorna behöver se över och utveckla. Kommunens ekonomienhet har granskat 
föreningarnas årsbokslut och har inget att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden beslutar att anta redovisad tillsyn av Lysekils kommuns 
fristående förskolor. 
 
Beslutet skickas till  
 
Ankdammens förskola 
Skaftö naturförskola 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 22  
 
Underhåll och upprustning av Gullmarsborgs ishall 
Dnr: UBN 2018-000086 
 
Jeanette Janson, Lysekilspartiet, har inkommit med en skrivelse 2018-03-01, där man 
påtalar att standarden på Gullmarsborgs ishall är mycket dålig. Man ser att 
Gullmarsborgs ishall är i stort behov av underhåll och upprustning.  
 
Ajournering 
 
Ajournering begärs och utbildningsnämndens sammanträde ajourneras under tiden 
14.45 – 15.00. Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande 
konstaterar att utbildningsnämnden är samlat med 6 ordinarie ledamöter och 5 
ersättare. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Janson (LP) ger förvaltningen i uppdrag att;  
 
Förvaltningen skyndsamt ser till att de mest publikt påvra miljöerna åtgärdas, gärna i 
samarbete med AME eller andra lämpliga partners.  
Förvaltningen utreder det akuta underhållsbehovet samt planlägger utförandet av 
arbetet skyndsamt.  
Utbildningsnämnden beaktar investeringsbehovet i budgetarbetet 2019-2020. 
 
Anders C Nilsson (S): Bifall till Jeanette Jansons förslag.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Jeanette Jansons förslag och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skyndsamt ser till att de mest publikt 
påvra miljöerna åtgärdas, gärna i samarbete med AME eller andra lämpliga partners.  
Förvaltningen utreder det akuta underhållsbehov samt planlägger utförandet av 
arbetet skyndsamt.  
Utbildningsnämnden beaktar investeringsbehovet i budgetarbetet 2019-2020. 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till  
 
Utbildningsförvaltningen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 23 
 
Bidrag till medarrangemang ”Bohusläns kvinnor genom tiderna”, Skaftö 
Folkets Hus 6-8 maj 2018 
Dnr: UBN 20185-000065 
 
Skaftö Folkets hus har lyckats fått låna en del av CG Bernhardssons målningar från 
Bohusläns museum och en del av Aina Barnevik – totalt 50 verk i samband med att 
det under 2018 är 20 år sedan konstnären CG Bernhardsson gick bort. Skaftö 
Folkets Hus söker nu ett bidrag på 10 000 kr. 
 
Beslutsunderlag  
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07.  
 
Yrkande 
 
Anders C Nilsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla Skaftö Folkets Hus ansökan och bevilja ett 
bidrag på 10 000 kr.  
 
Beslutet skickas till  
 
Johanna Ljung Abrahamsson, bibliotekschef/kultursekreterare 
Christina Halling, ekonom 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 24 
 
Information från förvaltningschefen och ordförande 
 
Förvaltningschefen informerar:  

 Martin Odell är tillsatt som rektor vid Campus Väst. 

 Utifrån den interna kontrollen 2017 så var delegationsordning och 
barnomsorgsreglerna två kontrollområden.  
Vid nästa nämndsmöte kommer förvaltningen att redovisa en revidering av 
barnomsorgsreglerna. Arbetet med reviderad delegationsordning har 
påbörjats.   
 

Ordförande informerar:  

 Ordförande informerade nämnden från konferensen om Idrott som hölls i 
Göteborg 5-7 mars 2018 där även idrottsministern Annika Strandhäll 
medverkade.  

 Jeanette Janson rapporterar från budgetdialogen som hölls den 14 mars 2018.  

 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 25 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:  
 

 Förteckning över beslutattestanter och orderattestanter för 
utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen (UBN 2018-000084) 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av det delegationsbeslut som 
förtecknas i protokollet 2018-03-27, § 25.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 26 
 
Redovisning av anmälningsärenden 
 
Följande anmälningsärenden redovisas vid dagens sammanträde:  
 
 

 Anmälan till huvudmannen - kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering från förskolechef/rektor(UBN 2018-049) 
 

 Anmälan till huvudmannen - kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering från förskolechef/rektor (UBN 2018-050) 
 

 Anmälan till huvudmannen - kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering från förskolechef/rektor (UBN 2018-051) 
 

 Anmälan till huvudmannen - kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering från förskolechef/rektor (UBN 2018-052) 
 

 Anmälan till Arbetsmiljöverket om skada - allvarligt tillbud 2018-01-23 – 
Gullmarsgymnasiet (UBN 2018-055) 
 

 Anmälan till Arbetsmiljöverket om skada - allvarligt tillbud 2018-02-16 – 
Gullmarsgymnasiet (UBN 2018-056) 
 

 Polisanmälan - Skadegörelse Gymnasievägen 4, 2018-02-13 - sönderslagen 
toalett i Kronbergshallen (UBN 2018-062) 
 

Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden som förtecknas 
i protokollet 2018-03-27, § 26.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 27 
 
Övrigt 
 
KARTA 
Ordförande informerar att förvaltningschefen Lennart Olsson och ordförande Kent 
Olsson var i Stockholm och fick information av SKL som håller i denna KARTA-
satsningen. Målsättning för mötet var att deltagarna ska få; 
 

o En förståelse av bakgrunden till satsningens utformning 
o En insikt vad det kan innebära för de kommuner och förskolor som deltar 
o En klar för sig styrkedjans betydelse för slutresultat 
o Möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från övriga kommunerna 
o En grundläggande förståelse för förändringsledarnas uppdrag 

 
Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2022 
Lena Garberg informerar om kultur- och fritidspolitiska programmet. Man har haft 
föreningsdialoger vilket har fallit väl ut. Arbetsgruppen har satt olika mål och utifrån 
målen så ska det sättas åtgärder.  
Per Tengberg framför ett stort tack till alla föreningarna som varit med i arbetet. 
Ordförande tackar även Lena Garberg och mederverkande i gruppen för ett gott 
samarbete.  
 
GDPR 
Per Tengberg frågar förvaltningen om idrottsklubbarna/föreningarna kommer att bli 
utbildade/informerade i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter 
personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Tf. förvaltningschef informerar att 
frågan inte ställts förut men förvaltningen undersöker om föreningarna upplever ett 
behov av information om GDPR.  
 

 


