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Utbildningsnämnden                                    

                            

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Utbildningsnämnden 
Förvaringsplats:  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 Justeringsdatum: 2018-05-02 

Anslagsdatum: 2018-05-02 Anslagets nedtagande: 2018-05-23 

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: 

 

2018-04-25, kl. 14.00 – 15.40 
 
 

Lokal: Borgmästaren, 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)  
Christina Gustavsson (S) ersätter Håkan 

Kindstedt (L) 
Tamar Larsson (C)  
Lena Hammargren (LP) ersätter Cecilia 

Saving (LP)  
Per Tengberg (LP) ersätter Catharina Hansson 

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

Zakariasson (SD)  
 
Tjänstemän: 

Lennart Olsson, förvaltningschef 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
 

Ronny Järphag (S) 
Marita Fermell Lagrell (M), §§ 28-36 
 
 

 

 

Paragrafer: 28-39 
 
 

Sekreterare: 

 
 

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

Ordförande: 

 
 

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

Justerare:   …………………………………………………………… 
Margareta Carlsson 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Övriga tjänstemän 
 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef, §§ 35-37 
Sara Eborn, administratör, §§ 35-36 
Medina Duric, handläggare, §§ 35-36  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 28 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 29 
 
Kulturstipendium 2018 
UBN 2018-000082 
 
Lysekils kulturstipendium utdelas som stöd och hjälp åt den, som visar lovande 
förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Stipendiet 
har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium. Stipendium ska sökas för egen 
räkning efter gymnasiestudier eller liknande. 
 
För stipendium räknas konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, 
musik, teater, film, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, 
hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. 
Berättigade att erhålla stipendier är personer som är bosatta i kommunen eller som 
genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma. Kulturstipendium kan 
utdelas till enskild person, grupp, organisation e.d. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturstipendiet 2018 till Linnea 
Malmström.  
 
Beslutet skickas till  
 
Johanna Ljung Abrahamsson, Bibliotekschef/kultursekreterare 
Christina Halling, ekonom 
Linnea Malmström, kulturstipendiat 2018 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 30 
 
Kulturpris 2018 
UBN 2018-000061 
 
Lysekils kulturpris utdelas på grundval av inkomna förslag som uppmuntran och  
belöning för värdefull insats inom det kulturella verksamhetsområdet.  
 
För kulturpris räknas konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, 
teater, film, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, 
hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Berättigade 
att erhålla kulturpris är personer som är bosatta i kommunen eller som genom sin 
verksamhet har nära anknytning till densamma. Kulturpris kan utdelas till enskild 
person, grupp, organisation e.d. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturpriset 2018 till Gunilla Karlsson. 
 
Beslutet skickas till  
 
Johanna Ljung Abrahamsson, Bibliotekschef/kultursekreterare 
Christina Halling, ekonom 
Gunilla Karlsson, kulturpristagare 2018 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 31 
 
Bidrag till offentligt arrangemang, Svensk handel i Lysekil, ”Allsång i 
stadsparken” 
UBN 2018-000 
 
Svensk handel i Lysekil har under snart 16 år drivit arrangemanget ”Allsång i 
Lysekils stadspark” med små och stora artister under somrarna. Datum för 
arrangemangen 2018 är 4/7, 11/7, 18/7, 25/7 och 1/8. Svenska handel i Lysekil 
söker nu ett bidrag på 10 000 kr. 
 
Svensk handel i Lysekil ansvarar för flera stora arrangemang i Lysekil i samarbete 
med näringsliv, föreningar och kommunen. Allsången har bedrivits under många år 
och har tidigare fått stöd av utbildningsnämnden. Föreningen är ingen kulturförening 
och får inga verksamhetsbidrag från kommunen. Föreningen beräknar kostnader på 
cirka 25 000 kr, inga intäkter då det är offentliga arrangemang. Lysekils köpmän är 
medarrangör. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla Svenska handel i Lysekils 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:  

 

 

§ 32 
 
Ekonomisk uppföljning 
 
Förvaltningschefen informerar att samtliga verksamheter ligger i balans per mars 
månad 2018 och prognosen för 2018 ligger fortsatt på +-0.  
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 33 
 
Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen gällande 
naturbruksutbildningar 
UBN 2018-000103 
 
Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan det första samverkansavtalet upprättades 
1999 med de 49 kommunerna varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra 
Götaland. De tidigare avtalen och det här aktuella samverkansavtalet grundas på 
Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett landsting/region får anordna 
utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma lagrum för sin 
verksamhet som en kommun.  
 
Förslaget till det nya samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att 
vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser 
elever som är folkbokförda i kommunen.  
 
En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska 
senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal 
löper ut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden beslutar att teckna nytt samverkansavtal med Västra 
Götalandsregionen gällande naturbruksutbildningar. Avtalet gäller från och med  
2019-01-01 till och med 2022-12-31. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschefen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 34 
 
Skolgång för asylsökande ungdomar 
UBN 2018-000109 
 
I samband med det ökade antalet asylsökande 2015/2016 har otydlighet om 
asylsökandes rätt till utbildning i gymnasieskolan uppmärksammats. För elevgruppen 
gäller det i första hand hur rätten till utbildning på introduktionsprogram (IM) ska 
hanteras. En lagändring (prop 2016/2017:190) gäller från 1 november 2017 som 
tydliggör rätten att fullfölja en påbörjad utbildning efter 18 års ålder. Lagändringen 
omfattar dock enbart introduktionsprogram men allt fler asylsökande elever blir 
behöriga till nationellt program och för att ge möjlighet till det krävs kommunala 
beslut. 
Redan inför innevarande läsår fanns asylsökande elever som uppnått behörighet till 
nationellt program, vilket ledde till att de efter ansökan antogs till utbildning i 
samband med ordinarie gymnasieantagning. Varken antagningskansliet eller 
kommunerna uppmärksammade att eleverna var asylsökande, vilket sedan lett till 
komplicerade förhandlingar mellan kommunerna kring betalningsansvaret. Det är 
ganska många elever som under asylprocessen uppnår 18 års ålder och det leder till att 
de inte har lagstadgad rätt att påbörja en utbildning på nationellt program. 
Asylsökande är en person som befinner sig i Sverige och ansöker om asyl men ännu 
inte fått ansökan avgjord.   

 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11. 
 
Yrkande 
 
Christina Gustavsson (S), Lisbet Lindström (V), Anders C Nilsson (S), Maria Granberg 
(MP), Jeanette Jansson (LP), Tamar Larsson (C): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 

Asylsökande ungdomar boende i hemkommunen (vistelsekommunen) ges möjlighet 
att fortsätta sin utbildning i gymnasieskolan även om de efter beslut om 
åldersuppskrivning anses ha påbörjat utbildningen efter fyllda 18 år. 

Asylsökande ungdomar fyllda 18 år boende i hemkommunen mottas till utbildning på 
IM. 

Asylsökande elever boende i hemkommunen som blivit behöriga till nationellt 
program mottas till utbildning enligt avtalet om fritt sök inom Fyrbodal även om de 
fyllt 18 år. 

Asylsökande ungdomar tas emot i Lysekils gymnasieskola om hemkommunen 
förbundit sig att betala interkommunal ersättning för elevens utbildning. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Reservation 

Ingalena Ivarsson (SD) anmäler blank reservation.  

 
Beslutet skickas till  
 
Rektorer Gullmarsgymnasiet, Campus Väst 
Yrkes- och studievägledare Gullmarsgymnasiet, Campus Väst 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 35 
 
Reviderade barnomsorgsregler 
UBN 2018-000107 
 
Vid den interna kontrollen 2017 uppmärksammades att de aktuella 
barnomsorgsreglerna i vissa delar var otydliga och att de därför var komplicerade att 
följa. En revidering av barnomsorgsreglerna har nu gjort så att: de är skrivna enligt 
kommunens riktlinjer för styrdokument; de följer skollagen; de har fått ett mer 
tillgängligt språk; smärre förändringar i innehållet har gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-17. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade barnomsorgsregler. 
 
Beslutet inklusive handlingar skickas till  
 
Förskolecheferna 
Sara Eborn 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 36 
 
Reviderade regler för skolskjuts och elevresor 
UBN 2018-000116 
 
Det har, på huvudmannanivå, inte funnits enhetliga regler för skolskjuts. Det är av 
central betydelse att sådana reglerna är transparenta och tydliga så att beslut som 
fattas kan förstås av vårdnadshavare och elever. De nu framtagna reglerna tar sin 
grund i relevant lagstiftning 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-17. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade reglerna för skolskjuts och 
elevresor. 
 
Beslutet inklusive handlingar skickas till  

Henrik Mattsson 
Michael Holgersson 
Medina Duric 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 37 
 
Förvaltningschefen och ordförande informerar 
 
Kvalitets- och utvecklingschef redovisade  
Inkomna statsbidrag under 2017:  

 Statsbidrag från Skolverket 
21 439 486 (3 349 480, bidrag till gymnasiet) 
 

 Statsbidrag från Migrationsverket 
22 945 972  
 

Förvaltningschefen informerar 
 Förskolesatsningen KARTA är en vidareutveckling av SKL:s uppskattade 

arbete med PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). KARTA 
bygger på PRIO:s framgångsrika metodik, men har anpassats särskilt för 
förskolan. 

 Ny organisation på utbildningsförvaltningen med nytt rektorsområde startar 
hösten 2018.  

 
Ordförande informerar 

 Ordförande informerar om konferensen offentligt och privat ägande av 
idrottshallar. 

 
Utbildningsnämnden tar del av informationen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 38 
 
Anmälningsärenden 

 
 Tillsynsrapport, inspektion av Kronbergets förskola (UBN 2018-000073) 

 

 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering från förskolechef/rektor (UBN 2018-000074) 
 

 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering från förskolechef/rektor (UBN 2018-000075) 
 

 Anmälan till Försäkringskassan om arbetsolycka (UBN 2018-000076) 
 

 Tillsynsrapport, inspektion av Badhusbergets förskola (UBN 2018-000077) 
 

 Beslut från Skolinspektionen – anmälan om skolsituation för en 
grundskoleelev vid Mariedalsskolan (UBN 2018-000089) 
 

 Beslut om statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018  
(UBN 2018-000090) 
 

 Polisanmälan – Skadegörelse på bil (UBN 2018-000022) 
 

 Polisanmälan – Grov stöld i bostad (UBN 2018-000093) 
 

 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering från förskolechef/rektor (UBN 2018-000098) 
 

 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering från förskolechef/rektor (UBN 2018-000099) 
    

 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering från förskolechef/rektor (UBN 2018-000100) 
 

 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering från förskolechef/rektor (UBN 2018-000101) 

 

Utbildningsnämnden tar del av anmälningsärendena som förtecknas i protokollet 

2018-04-25, § 38.   
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 39 
 
Övrigt 
 
Statsbidrag för en likvärdig skola 
Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och 
kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Lysekil har fått en bidragsram 
om 1,7 mnkr att söka. I maj 2018 kommer Skolverket att publicera mer information 
och stöd om vad bidraget kan användas till och vilka villkor som gäller för att söka 
bidraget. 
 
Budgetprocess 2019 
Förvaltningschefen redogjorde kort om budgetprocessen 2019. Beslut om budget 2019 
tas av kommunfullmäktige 2018-06-20.   

  


