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            Utbildningsnämnden                                    
                            

Anslagsbevis: 

Nämnd: Utbildningsnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-10-02 Justeringsdatum: 2019-10-09 

Anslagsdatum: 2019-10-09 Anslagets nedtagande: 2019-10-30 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 

Sammanträdestid: 
 

2019-10-02, kl. 14.00 – 16.30 
 

Lokal: Kommunfullmäktigesalen, Lysekils kommun 
 
Ledamöter: 

 
Ersättare: 

Monica Andersson (C) ordförande 
Jeanette Janson (LP) vice ordförande 
Stefan Jansson (S) 
Margareta Carlsson (S)  
Leif Ström (L) 
Per Tengberg (LP)  
Per Wallman (M)  
Lisbeth Lindström (V)  
Magnus Elisson (SD) 
 
Tjänstemän: 
Lennart Olsson, förvaltningschef 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
Thor Karlsson, kommunrevisionen  

Kerstin Nicander (S)  
Anders C Nilsson (S) 
Inga-Lena Ivarsson (SD) 
Christina Mattisson (LP) 
 
 

 

 
Paragrafer: 

 
76 - 84 
 
 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

 ....................................................................  
Monica Andersson 
 

 Justerare:         …………………………………………………………. 
  Magnus Elisson 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 76 
 
Fastställande av dagordning 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av § 84.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 77 
 
Uppföljningsrapport 3 2019, utbildningsnämnden   
Dnr: UBN 2019-000050 
 
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. Utbildningsnämndens prognos för resultatet 2019 är -1,1mnkr.  
 
Nämnden gick in i 2019 med stor månatlig obalans från 2018. Till detta har en fortsatt 
minskning av de budgeterade statsbidragen skett. Under perioden januari-augusti 
minskade statsbidragen med 3,4 mnkr jämfört med budget. På årsbasis innebär detta 5,1 
mnkr i minskade intäkter. Under perioden har vi även minskade intäkter från 
Migrationsverket. Särskolan har fått ökad kostnad för externa köp av verksamhet om  
400 tkr.  
 
Alla skolformer från förskola till vuxenutbildning har anpassat organisationen för att möta 
dels den allt för stora organisation som fanns kvar från 2018 men även för att möta årets 
minskade intäkter. Nuvarande läsårs organisation startade i augusti, det är avgörande för 
resultatet att ha vidtagit tillräckliga åtgärder för budgetbalans. Särskilt fokus ligger nu på 
att för- och grundskola dels ska nå månatlig balans men även att hämta in ackumulerat 
underskott. Till detta kommer särskild återhållsamhet att gälla för inköp av varor, tjänster 
och vikarier.  
 
När det gäller budgetföljsamhet för de områden som påvisade avvikelser 2018 konstateras 
att skolskjutsar och IKE följer budget. IT-kostnaderna visar fortsatt ökande avvikelse. 
Positivt är att verksamheterna gymnasium, vuxenutbildning samt kultur och fritid 
uppvisar ekonomisk balans.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-23. 
Uppföljningsrapport 3 2019, utbildningsnämnden. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3, 2019, utbildningsnämnden.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen  



 

        Sammanträdesprotokoll 
 

                       
                     Utbildningsnämnden                       2019-10-02 4/10 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 78 
 
Yrkande över motion om att planera för ny sim-, is- och idrottshall samt ny 
skola inför 2035  
Dnr: UBN 2019-000157 
 
Moderaterna i Lysekil har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2019–000157) yrkat 
på att kommunen omgående ska inleda arbetet med att planera för en ny skola 
(Gullmarsskolan), ny idrottshall, ny simhall och ny ishall. Utifrån den verksamhet som 
bedrivs i de lokaler utbildningsförvaltningen har tillgång till idag finns brist på klassrum 
och idrottshallstider. Utbildningsnämnden kan konstatera att med renovering och 
tillbyggnad av Gullmarsskolan samt att inkludera den utarrenderade gamla idrottshallen 
skulle behoven av lokaler tillgodoses. Utbildningsnämnden kan också konstatera att 
konditionen är dålig på såväl Gullmarsskolan som Gullmarsborg. Vidare är de båda 
Gullmarsskolorna gamla och motsvarar, i nuvarande utförande, inte vad man kan betrakta 
som en pedagogisk miljö som har 2000-talsstandard. Inom ramen för 
utbildningsnämndens budget ryms inte kostnader för planering av nybyggnation, drift av 
ny skola och fritidsanläggning. Utbildningsförvaltningen menar dock att det finns behov av 
att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågor om nya lokaler för 
skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Jeanette Janson (LP), Per Wallman (M), Leif Ström (L) och Magnus Elisson (SD): Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden förslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om att 
kommunövergripande utreda förslaget om nya lokaler för skola och fritidsanläggning.  
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 79 
 
Yttrande över motion om frukost i skolan 
Dnr: UBN 2019-000190 
  
Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att frukost ska 
införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. 
Utbildningsförvaltningen har tagit in ett underlag för att beräkna kostanden för frukost 
från avdelningen för service och utrett möjligheterna och kostnaderna i frågan.  
 
Beslutsunderlag  
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-05. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen på grund av de 
merkostnader förslaget skulle innebära för kost, skolskjutsar och personal. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 80 
 
Uppföljning av resursfördelningsmodell för grundskolan  
Dnr: UBN 2017-000068 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-03-28 (Dnr 2017–068) att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utarbeta en volymbaserad resursfördelningsmodell för grundskolorna. 
Förvaltningschefen återkom till nämnden i ärendet med förslag till beslut 2017-06-28 (Dnr 
2017–068) och utbildningsnämnden beslutade vid samma tillfälle att anta förslaget med 
tillägget att resursfördelningsmodellen skulle följas upp i juni 2019. Förvaltningen har följt 
upp resursfördelningssystemet och finner att det i stort sett är ändamålsenligt. Rapporten 
visar dock att det kan finnas behov av justeringar för att göra modellen än mer precis.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att man ger 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att gå igenom och ta fram ett justerat förslag till 
resursfördelningsmodellen. Detta så att fördelningen anpassas till verksamheterna och 
förutsättningarna.  
 
Jeanette Janson (LP): Bifall till Monica Anderssons förslag.  
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens rapport, Uppföljning av 
resursfördelningsmodell för grundskolan i Lysekils kommun. 
 
Beslutet skickas till  
 
Utbildningsförvaltningen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 81 
 
Information från förvaltningschef och ordförande 
 
Förvaltningschef informerar 

− Problematik med IT-verktyg till alla elever. 
Alla elever i grundskolan ska ha tillgång till digitala verktyg.  

− Förvaltningschefen informerar att man tillsammans med samhällsbyggnadschefen 
och avdelningschefen för IT ska träffas för att gå igenom IT-kostnader.  

− Status på skyltar och målning av fasad på Gullmarsborg. Förvaltningschefen har 
varit i kontakt med Torgny Jansson och han informerade att detta var planerat att 
vara klart till invigningen av fritidsgården Borgen.  

− SKL är arrangörer av matematikprojekt Styra och Leda.  
− Revidering kommer att ske av trivselregler i Gullmarsborg.  

 
Ordförande informerar 

− Presidiet har tillsammans med förvaltningschefen träffat KS:s presidium för att 
redovisa och svara på frågor gällande uppföljningsrapport 3.  

− Ny arbetslivsförvaltning från och med 2020-01-01.  
 

Vice ordförande informerar 
− Jeanette har varit på folkhälsorådsmöte och där diskuterade man bristen på 

naturliga mötesplatser i Lysekils kommun.  
 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 82 
 
Beslutsuppföljning 
 
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden. 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 83 
 
Redovisning av anmälningsärenden 
 

− Protokollsutdrag LKS 2019-09-04, § 125 – Förslag att iordningsställa en funktion 
för omklädning och dusch mm vid Fjällaplan  
 

− Avtal – installation av Claro Valfrihet (UBN 2019-000229) 
 

− Beslut om avstängning på gymnasiet (UBN 2019-000239) 
 

Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2019-10-02, § 83. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 84 
 
Övrigt 
 

− Ny förvaltning från 2020-01-01 
Diskussion i nämnden om hur dåligt insatt/informerad man är om den nya 
arbetslivsförvaltning där arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen 
(försörjningsstödet) och vuxenutbildningen ska ingå. Den nya förvaltningen ska 
rapportera till utbildningsnämnden som får en separat budgetram för 
arbetslivsfrågor.  

 
− IKT-strategin 

Diskussion i nämnden om IKT-strategin och att smärre justeringar behöver göras.   
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
 

Monica Andersson (C): Förvaltningen får i uppdrag att föreslå nämnden justeringar 
som behöver göras i IKT-området så den bättre motsvarar såväl ekonomiska ramar 
som pedagogiska behov utifrån de styrdokument som reglerar förskola och skolas 
verksamheter. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att föreslå nämnden 
justeringar som behöver göras i IKT-området så den bättre motsvarar såväl 
ekonomiska ramar som pedagogiska behov utifrån de styrdokument som reglerar 
förskola och skolas verksamheter. 
 

 
 


