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Övriga tjänstemän:
Torgny Jansson, fritidschef §§ 70-71
Per Garenius, samhällsbyggnadschef §§ 70-71
Christian Wrangmo, avdelningschef fastighet och service §§ 70-71

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 70
Godkännande av dagordningen
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 71
Information från teknisk utredning av Gullmarsborg
UBN: 2018-000303
Per Garenius, samhällsbyggnadschef, och Christian Wrangmo, avdelningschef
fastighet och service, redovisar nämnden om den tekniska utredningen som gjorts på
Gullmarsborg.
Allmänt om Gullmarsborg

Byggdes 1975

Tak renoverades 2000

Nytt ventilationsaggregat 1997

Vattenrening med UV 2017

Omklädningsrum ytskikt 2017

Löpande renoveringar av tätskikt i bassängen och i bassängrummet

Herrarnas dusch och bastu 2018
Teknisk besiktning

Syftar till att ta fram nuläge samt att presentera åtgärdsförslag

Avgränsat till simhallen

Genomfört av Weedotech augusti - september 2018
Allmänt byggnad



Slitage och lös plåtfärg rostangreppen har börjat på plåten
Flagning av plåtfärg

Bassängrum

Slitna ytskikt och eroderade fogar

Eroderade fogar med håligheter

Skvalpränna med metallgaller och stålutloppsrör, inget tätskikt

Epoxysläpp för inloppsdysorna
Otillräcklig inblandning - rekommenderad åtgärd
Gör en infärgning för att se om 25-metersbassängen och plasken har fullgod
inblandning. Vid felaktig inblandning så behövs fler in- och utlopp samt komplettering
i vattenreningen med snabbcirkulation för att uppnå korrekta värden med en felfri
funktion. Vid komplettering av nya in- och utlopp så ska tätskiktet beaktas i
bassängen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Maskinrum

Öppna utjämningstankar undervisning, 25-metersbassäng, spoltanken,
bufferttanken

Ytrost på värmeväxlare

Öppen bufferttank (spillvattentank)

Rostfällningar på utloppsrör

Värmeväxlare för värmeåtervinning från ishallen med ytrost

Öppna utjämningstankar och spoltank
Ventilation
Ventilationen är installerad 1997 och den tekniska livslängden beräknas i badhus till
30 år. Ventilationen bör bytas ut inom 9 år.
Betong
Betongen har provats på fem ställen. Risken för armeringskorrosion är möjlig på ett
ställ och bör hållas under uppsikt på övriga ställen.
Kostnadssummering:
Betongskador och tätskikt
Maskinrum
Bassängrum
Bassängrum
VVS (ny ventilation mm)
Allmänt byggnad (fönster & fasad)
Summa

Akut
Akut
Akut
Inom 5 år
Inom 5 år
Inom 5 år

9 mnkr
1 mnkr
2 mnkr
1 mnkr
3 mnkr
1 mnkr
16-20 mnkr

Sammanfattning

Totalt investeringsbehov om cirka 16-20 mnkr de närmaste 5 åren om
anläggning ska hålla i 15-20 år till

Akut behov är 12 mnkr

Ger inget extra utan detta är bara för att upprätthålla befintlig funktion
Ordförande tackar Christian Wrangmo för redovisningen av den tekniska utredningen
av Gullmarsborg.
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 72
Information ekonomisk uppföljning
September och oktober ser budgetmässigt inte bra för utbildningsnämndens
verksamheter, resultatet per sista oktober visar drygt -5 mnkr.
Avvikelse
Kostnadssidan

IKE (inte gymnasiet)

Skolskjutsar

IT-kostnader

Skolmåltider

Engångsutgifter

-1 mnkr
-1 mnkr
-1,8 mnkr
-1 mnkr
-0,5 mnkr

Intäktssidan

Statsbidrag migration

-2,4 mnkr jmf 2017

Åtgärder

Personalplanering

Se över IT - rutiner - beställningar m.m.

Även kvalitetsgranska andra områden i relation till budget
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 73
Förslag budget 2019 plan 2020 och 2021
Förvaltningschefen och kvalitets- och utvecklingschef informerar nämnden om
utskickat förlag till budget 2019 plan 2020 och 2021.
Utvecklingsområde
Utvecklingsmål
Mål

Utvecklingsområde
Utvecklingsmål
Mål

Utvecklingsområde
Utvecklingsmål
Mål

Utvecklingsområde
Utvecklingsmål
Mål

Justerare:

Skolframgång i Lysekils kommun
I Lysekil ska undervisning bedrivas så elevernas resultat
ständigt förbättras.
Den problematiska skolfrånvaron ska halveras under 2019.
Behov och insatser ska identifieras och genomföra så tidigt
som möjligt.
Fler elever än i dag ska klara alla delproven i de nationella
proven i matematik i åk 3.
De ska finnas ett likvärdigt stöd för nyanlända elever i alla
stadier och på alla skolor.
Alla elever i Lysekils skolor ska känna sig trygga och ha
studiero i skolan.
Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun
Med det kultur- och fritidspolitiska programmet som
grund utveckla kultur- och fritidsverksamheten.
Stödet till föreningarna ska vara relevant och likvärdigt,
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.
Det ska finnas mötesplatser där barn och ungdomar kan
och vill träffas på sin fritid.
Systematiskt kvalitetsarbete
Utbildningsförvaltningen ska under 2019 fortsätta arbetet
med att genomlysa hela förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete.
Huvudmannens verksamhet ska utgå från vad som anges i
lagar och förordningar.
Från den 1 april ska kommunen erbjuda barnomsorg på
obekväm arbetstid.
Kompetensförsörjning
Utbildningsnämnden i Lysekil ska vara en arbetsgivare som
kompetent och välutbildad personal väljer att vara anställd
hos.
En kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram.
En kompetensförsörjningsplan med aktiviteter ska tas
fram.

Utdragsbestyrkande:
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Förslag på prioriterade satsningar från förvaltningschefen








Vuxenutbildning
Grundskola
Förskola
Gymnasiet
Elevhälsa
Kultur
Fritid
Totalt

0,4 mnkr
0,1 mnkr
2,4 mnkr
0,4 mnkr
0,2 mnkr
0,6 mnkr
0,3 mnkr
4,4 mnkr

Ajournering
Utbildningsnämnden sammanträde ajourneras under tiden 16.20 - 16.30.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
utbildningsnämnden är samlat med 8 ordinarie och 3 ersättare.

Utbildningsnämnden tar del av information och beslut om budget 2019 plan 2020 och
2021 kommer att tas vid nämndens sammanträde 2018-12-12.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 74
Rapport intern kontroll 2018 utbildningsnämnden
Dnr UBN 2017-000226
Utbildningsnämnden beslutade 2017-11-21 om två interna kontrollområden för 2018;
1) Att rutiner för anmälan om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering följs och efterlevs på alla nivåer i utbildningsförvaltningen samt
att rapportering sker till utbildningsnämnden samt
2) Att det finns system och rutiner för elevers frånvaro på alla nivåer i
utbildningsförvaltningen.
Kontroller har genomförts av de två områdena och det kan konstateras att det finns
rutiner för anmälan av kränkande behandling. Efterlevnaden är god förutom i tre
rektorsområden där inga anmälningar till huvudmannen gjorts. Det är osannolikt att
det under de tre år som granskats inte funnits några anmälningar i de områdena. Det
troliga är att dessa anmälningar hanterats på skolan och inte rapporterats till
huvudmannen så som anges i skollagen. Åtgärder i form av utbildning och information
till de berörda rektorerna kommer att påbörjas omgående.
För det andra kontrollområdet kan konstateras att det finns ett starkt samband mellan
elevers betyg och frånvaro. Elever med hög frånvaro har upp till 58 % lägre betyg än
elever med ingen eller liten frånvaro. Det finns processer och rutiner på alla skolor
kring frånvarohantering vilka också uppfattas fungera utifrån en enkätundersökning.
På huvudmannanivå kan konstateras en brist i att det varken finns processer eller
rutiner för elevers problematiska frånvaro. Utbildningsnämnden får heller inga
regelbundna rapporter om frånvaroläget i kommunen. Åtgärder som kommer att
vidtas är produktion av riktlinjer och rutiner för elevers frånvaro samt rutiner för
rapport till utbildningsnämnden
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-24.
Yrkande
Kent Olsson (M) bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande att
utbildningsnämnden godkänner rapporten om intern kontroll för 2018 och att
utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda och genomföra
åtgärderna:
 Anmälan av kränkande behandling
o Att rutiner för anmälan av kränkande behandling används och efterlevs
i all utbildningsverksamhet.
 Elevers frånvaro
o Att riktlinjer och rutiner för elevers frånvaro tas fram på
huvudmannanivå.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Kent Olssons förslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner rapporten om intern kontroll för 2018.
Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda och genomföra
åtgärderna:
 Anmälan av kränkande behandling
o Att rutiner för anmälan av kränkande behandling används och efterlevs
i all utbildningsverksamhet.
 Elevers frånvaro
o Att riktlinjer och rutiner för elevers frånvaro tas fram på
huvudmannanivå.
Beslut inklusive handling skickas till
Kommunrevisionen
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 75
Utvecklingsområden intern kontroll 2019
Lena Garberg presenterar förslag på utvecklingsområden för intern kontroll 2019.






Hanteras de föreningsbidrag utbildningsnämnden ansvarar för med tillräcklig
tillförlitlighet och säkerhet
Finns ändamålsenliga rutiner för debitering av korrekta barnomsorgsavgifter?
Finns i utbildningsförvaltningen ändamålsenliga rutiner för att budgetera och
kontrollera interna kostnader som kost, lokalvård, IT-kostnader?
Finns i utbildningsförvaltningen ändamålsenliga rutiner för interkommunala
intäkter och kostnader i förskola och grundskola?

Utbildningsnämnden tar del av förslagen på utvecklingsområde för intern kontroll
2019.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 76
Plan för studie- och yrkesvägledning
UBN 2018-000280
Lena Garberg informerar presidiet om att elever i alla skolformer, utom förskolan och
förskoleklassen, ska enligt skollagen 2 kap. 29§ (2010:800) ha tillgång till personal
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildningsoch yrkesverksamhet kan tillgodoses. I Skolverkets allmänna råd för arbete med
studie- och yrkesvägledning står att det är viktigt att det finns en övergripande
planering för hur undervisning, information och vägledningssamtal kan bilda en
helhet och röd tråd för eleven.
Planens syfte är att alla elever i Lysekils kommun får sitt behov av studie- och
yrkesvägledning tillgodosett på ett likvärdigt sätt. Den beskriver studie- och
yrkesvägledningens syfte, mål, huvudsakliga innehåll samt hur arbetet ska följas upp.
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar
efter språkintroduktion visade att det saknades en, av huvudmannen fastställd, plan
för studie- och yrkesvägledning.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-24.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta planen för studie- och yrkesvägledning.
Beslut inklusive handling skickas till
Michael Holgersson, biträdande rektor Campus Väst
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 77
Sammanträdeskalender 2019
UBN 2018-000268
Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för
utbildningsnämnden 2019 enligt nedan.
Varje höst tar kommunstyrelseförvaltningen fram förslag till sammanträdeskalender
så att nämnderna kan fatta beslut gällande sammanträdeskalender för nästkommande
år. I förslaget har hänsyn tagit till ekonomienhetens planering för ekonomiska
uppföljningar samt för budgetarbetet i övrigt.
Datum
16 januari
6 februari
26 mars, U1
24 april
28 maj, U2
19 juni
28 augusti
2 oktober, U3
13 november
16 december

Lokal, sammanträdet börjar kl 14.00
Borgmästaren
Borgmästaren
KF-salen (tisdag)
KF-salen
KF-salen (tisdag)
Borgmästaren
KF-salen
KF-salen (heldag med dialoger på fm)
KF-salen
Borgmästaren (måndag)

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för
utbildningsnämnden år 2019.
Beslutet skickas till
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare
Utbildningsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 78
Förvaltningschefen informerar
 IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) - Lysekils ska anamma detta
arbetssätt i enlighet med budget 2019.
 Pågående arbete
o
Kompetensförsörjning
o
Heltidsresan
o
Elevhälsan
 Utbildningsnämndens sammanträde 2018-12-12
Nämndens sammanträde kommer att förläggas till Campus Väst och
nämnden börjar kl 11.30 med lunch vid Boviks.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 79
Beslutsuppföljning
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljningen för nämnden.
Utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 80
Anmälningsärenden

























Justerare:

Polisanmälan - stöld genom inbrott på Gullmarsskolan (UBN 2018-000245)
Synpunkt/klagomål - gällande simundervisning och mer personal när
bromaran och skoljoggen äger rum (UBN 2018-000246)
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000249)
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000250)
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000252)
Polisanmälan - försök till stöld från en av Gullmarsgymnasiets bilar
(UBN 2018-000253)
Polisanmälan - skador på Kronbergets förskolas egendom (UBN 2018-000254)
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000256)
Polisanmälan - skador på Badhusbergets förskolas egendom
(UBN 2018-000257)
Synpunkt/klagomål - säkerhet av elev (UBN 2018-000258)
Remiss från LKS - Motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun
(UBN 2018-000259)
Polisanmälan - stöld genom inbrott på Stångenässkolan (UBN 2018-000261)
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000262)
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000263)
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000264)
Synpunkt/klagomål - Gamla idrottshallen (UBN 2018-000267)
Begäran om skadestånd på grund av arbetstagare med tidsbegränsad
anställning vid Gullmarsgymnasiet (UBN 2018-000269)
Polisanmälan - Stöld genom inbrott på Stångenässkolan (UBN 2018-000270)
Polisanmälan - Stöld genom inbrott i bod på Gullmarsgymnasiet
UBN 2018-000271)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000272)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000273)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000274)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000276)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000277)

Utdragsbestyrkande:
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Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000278)
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering (UBN 2018-000279)
Tillstånd enligt 16§ lagen om brandfarliga och explosiva varor vid
Gullmarsgymnasiet Campus Väst (UBN 2018-000281)
Kontrollrapport efter livsmedelskontroll av Mariedalsskolan
(UBN 2018-000282)
Förslag att iordningsställa en funktion för omklädning och dusch m.m. vid
Fjällaplan (UBN 2018-000296)
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-18, § 7 Uppföljningsrapport 3 2018 Lysekils kommun (UBN 2018-000083)

Utbildningsnämnden tar del av anmälningsärendena som förtecknas i protokollet
2018-11-14 § 80.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 81
Övrigt
Byte av Gullmarsskolans skylt
Marita Fermell Lagrell påtalar åter igenom om att byte av Gullmarsskolans skylt
behöver göras.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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