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Sammanträdestid: 

 

2018-08-29, 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 
Christina Gustavsson (S) ersätter Anders C 

Nilsson (S) 
Margareta Carlsson (S)  
Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) ersätter 

Håkan Kindstedt (L) 
Tamar Larsson (C)  
Per Tengberg (LP) ersätter Cecilia Saving (LP)  
Catharina Hansson (LP)  
Maria Granberg (MP)  
Ronny Järphag (S) ersätter Lisbeth Lindström 

(V)  
Ingalena Ivarsson (SD)  
 
Tjänstemän: 

Lennart Olsson, förvaltningschef 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
 

Anette Calner (LP) 
 
 
 

 

 

 

Paragrafer: 

 

50-61 
 
 

Sekreterare: 

 
 

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

Ordförande: 

 
 

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

 …………………………………………………………… 
 Justerare: Catharina Hansson 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Övriga närvarande: 

 
Per Garenius, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 50-51 
Christian Wrangmo, avdelningschef för fastighet och service §§ 50-51 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef  §§ 52-60 
Anna Jonsson, verksamhetsutvecklare   § 52  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 50 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  

  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Utbildningsnämnden                                            2018-08-29 4/15 
 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 51 
 
Information om Gullmarsborgs utveckling 
 
Per Garenius, samhällsbyggnadschef, presenterar sig för nämnden. Per informerar om 
att samhällsbyggnadsförvaltningen ska påbörja ett arbete med lokalförsörjningsplan.  
 
Christian Wrangmo, avdelningschef fastighet och service, presenterar sin verksamhet 
och vad man arbetar med. Strategiska frågor kommer Christian att vara ansvarig för.  
 
Teknisk besiktning av simhallen  

 Påbörjades 22/8 

 WeeDoTech (företag som även gjort en teknisk besiktning av Uddevallas 
simhall) 

 Klar i september 

 Byggnadens konstruktion (simhallsdelen) 

 Bassängens ytskikt och konstruktion 

 Tekniska installationer 

 Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattning 
 
Framtiden 

 Simhallen 

 Ishallen 

 Fritidsgård 

 Gymmet 
 
Den tekniska besiktningen av simhallen beräknas vara klar i slutet på september 2018. 
Resultatet från besiktningen beräknar Christian Wrangmo få någon gång i oktober 
månad. När Per och Christian har gått igenom resultatet återkommer man till 
utbildningsnämnden i november för en återkoppling.  
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Utbildningsnämnden anser att ärendet om Gullmarsborgs utveckling tagit allt för lång 
tid att utreda och förutsätter nu att ärendet prioriteras av kommunstyrelsen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 52 
 
Plan för introduktionsprogram 
Dnr: UBN 2018-000209 
 
Utbildningen vid gymnasiets introduktionsprogram (IM) ska enligt skollagen 17 kap. 
7§ (2010:800) följa en plan som fastställs av huvudmannen. Planen beskriver 
huvudmannens organisation av introduktionsprogrammet samt utbildningens syfte, 
längd och huvudsakliga innehåll. Vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion framkom att det 
saknades en av huvudmannen fastställd plan för introduktionsprogram.  
 
Förvaltningen har utifrån skollag och gällande styrdokument samt i samråd med 
rektor för introduktionsprogrammet tagit fram plan för introduktionsprogram. Syftet 
med planen är att leva upp till skollagens krav så att huvudmannen kvalitetssäkrar 
utbildningen vid introduktionsprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-01. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Nämnden beslutar att anta planen för introduktionsprogram. 
 
Beslutet inklusive handling skickas till  
 
Martin Odell, rektor Gullmarsgymnasiet 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 53 
 
Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och 
fritidsområdet 
Dnr: UBN 2018-000210 
 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-27 beslutade nämnden att ge 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för tilldelning av 
fritidsstipendium. Förvaltningen har reviderat riktlinjerna och också lagt till de priser 
och det stipendium rör kulturområdet för att utbildningsnämnden på så sätt ska få 
färre styrande dokument att förhålla sig till. Summorna är justerade så att samtliga 
priser har samma summa. De praktiska förutsättningarna har förtydligats. 
 
Vid översynen av riktlinjerna för tilldelning av fritidsstipendium har även 
kulturstipendierna som utbildningsnämnden har ansvar för att dela ut lagts in så att 
det blir ett dokument. Det innebär att utbildningsnämnden har riktlinjer som gäller 
alla priser och stipendier som nämnden ansvarar för. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-14. 

 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden antar riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom 
kultur- och fritidsområdet. 
 
Beslutet inklusive handlingar skickas till  
 
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef 
Torgny Jansson, fritidschef 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 54 
 
Riktlinjer för tilldelning av tider samt uthyrningsprinciper i kommunala 
idrottsanläggningar och gymnastiksalar 
Dnr: UBN 2018-000211 
 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-27 beslutade nämnden att ge 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över riktlinjer för uthyrning av 
idrottsanläggningar och gymnastiksalar i Lysekils kommun. Förvaltningen har, 
tillsammans med fritidschefen, reviderat riktlinjerna och också lagt till vilka principer 
som ska råda vid fördelning av tider samt uthyrning. Syftet med de reviderade 
riktlinjerna är att det ska vara tydligt och transparent vad som gäller vid uthyrning och 
fördelning av tider för föreningar och enskilda. Grunden i de nya riktlinjerna är 
densamma som i de tidigare.  
 
Beslutsunderlag 

 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-14. 

 
Utbildningsnämndens beslut  

 
Utbildningsnämnden antar riktlinjer för fördelning av tider samt uthyrningsprinciper i 
kommunala idrottsanläggningar och gymnastiksalar. 

 
Beslutet inklusive handlingar skickas till  
 
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef 
Torgny Jansson, fritidschef 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 55 
 
Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2022 
Dnr: UBN 2018-000213 
 
Utbildningsnämnden beslutade i verksamhetsplanen för 2017 att påbörja arbetet med 
att skapa ett dokument som mer långsiktigt pekar riktning för det kultur- och 
fritidspolitiska områdena i Lysekil. Dokumentet ska ange prioriterade områden men 
också kunna användas som vägledning och stöd vid planering och beslut. Det kultur- 
och fritidspolitiska programmet är framtaget av en tvärpolitisk arbetsgrupp med stöd 
av tjänstemannaorganisationen. En översyn av det kultur- och fritidspolitiska 
programmet ska ske i början av varje ny mandatperiod eller vid tidpunkt då 
utbildningsnämnden anser att det är nödvändigt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-14.  
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden antar det Kultur- och fritispolitiska programmet 2018–2022. 
 
Beslutet inklusive handlingar skickas till  
 
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef 
Torgny Jansson, fritidschef 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 56 
 
Skolchef ska enligt ändring i skollagen utses 
Dnr: UBN 2018-000220 
 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen från 2018-08-01 ska huvudmannen utse en 
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Med föreskrifter 
menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller 
för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande 
författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för 
utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-22. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att förvaltningschefen i utbildningsförvaltningen är tillika skolchef. 
 
Beslutet skickas till  
 
Lennart Olsson, förvaltningschef 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 57 
 
Budget 2019 
 
Förvaltningschefen informerar om tidplanen för budget 2019 
 

 Utgångsläge till nämndsbudget framgår av från kommunfullmäktiges budget 
från den 20 juni 2018.  

 Förvaltningen har beredskap i prioriterade frågor 

 Grunden finns i nämndens utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer 

 Dessa ska följas upp och analyseras i enlighet med styrmodellen 
 
Tidplan för budget 2019: 

 2 oktober  Beslut i nämnden om uppföljningsrapport 3  

 2 oktober Dialogdag med verksamheterna till utbildningsnämnden 
   på förmiddagen. 

 9 oktober Sammanställning av budgetförutsättningar i presidiet 

 Politiskt budgetarbete  

 31 oktober Budgetberedning i presidiet 

 14 november Grundförslag i utbildningsnämnden 

 12 december Beslut i nämnden om budget 2019  
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 58 
 
Förvaltningschefen och ordförande informerar 
 
Förvaltningschefen informerar 

 Prao är obligatoriskt 
Obligatorisk prao återinförs för elever i årskurs 8 och 9 från 2018-07-01. 

 Ny timplan 
2018-07-01 trädde flera förändringar i kraft i läroplaner och kursplaner.  

 Påminnelse om anmälan till oktoberdagarna. 

 Läget vid skolstart hösten 2018.  

 Varje höst har hela förvaltningen en studiedag för all personal. Nämndens 
ledamöter och ersättare är välkomna till delar av eller hela dagen den 28 
september.  
 

Ordförande informerar 

 Efter att man satt upp stängslet kring konstgräset vid Kronbergshallen 
upplever man en mycket lugnare situation.  

 Att Lysekils fritidsgård kommer att vara stängd fram till nyår på grund av 
renovering. 

 Att Brastad fritidsgård kommer att vara öppet måndag, tisdag och torsdagar. 
Mobila fältande fritidsledare kommer också att vara aktiva i kommunen.  

 Det har varit mindre deltagande vid sommarlovsaktiviteterna, jämfört med 
föregående år, däremot har långresorna till olika bad fallit väl ut.   

 Ordförande har invigt Brastad arena.  
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 59 
 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutsuppföljning kommer att vara en stående punkt både i kallelsen till presidiet och 
till utbildningsnämnden.  
 
Utbildningsnämnden tar del av redovisningen och önskar att en kopia på 
beslutsuppföljningen bifogas anteckningarna från presidiet.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 60 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:  
 

 Läsårstider 2018-2019, Gullmarsgymnasiet 
 
Utbildningsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2018-08-29, § 60. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 61 
 
Redovisning av anmälningsärenden 
 

 Protokollsutdrag från KF 2018-06-20, § 92 - Uppföljningsrapport 2, 2018 för 
Lysekils kommun (UBN 2018-000083) 

 Protokollsutdrag från KF 2018-06-20, § 93 - Budget 2019 och plan 2020-2021 
(UBN 2018-000196) 

 Protokollsutdrag från KF 2018-06-20, § 96 - Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda (UBN 2018-000197) 

 Protokollsutdrag från KF 2018-05-17, § 69 - Revisionsberättelsen avseende 2017 
års verksamhet samt fråga om ansvarsfrihet (UBN 2018-000157) 

 Protokollsutdrag från KF 2018-05-17, 75 - Riktlinjer för Lysekils kommuns 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete (UBN 2018-000158) 

 Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av 
verksamhet för nyanlända elever för 2018 (UBN 2018-000171) 

 Uppsägning av överenskommelse mellan Lysekils kommun och SISU    
Idrottsutbildarna Väst (UBN 2018-000172)  

 Remiss avseende revidering av Västbus riktlinjer (UBN 2018-000180) 

 Anmälan till huvudman - kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 
(UBN 2018-000160) 

 Anmälan till huvudman - kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 
(UBN 2018-000154) 

 Anmälan till Försäkringskassan - skada på elev (UBN 2018-000179) 

 Information från Migrationsverket angående den nya gymnasielagen  
(UBN 2018-000193) 

 Resultat från Skolinspektionens ombedömning av nationella prov 2017 
(UBN 2018-000205) 

 Driftbidrag gällande förhyrd ridanläggning, Lysekils Ryttarföreningen  
(UBN 2018-000205) 

 Polisanmälan - Försök till stöld genom inbrott på Mariedals förskola 
(UBN 2018-000202) 

 Anmälan till huvudman - kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 
(UBN 2018-000190) 

 Polisanmälan - Skadegörelse Gullmarsgymnasiet (UBN 2018-000185) 

 Anmälan till Försäkringskassan - skada på elev vid Gullmarsgymnasiet  
(UBN 2018-000184)  

 Anmälan till huvudman - kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 
(UBN 2018-000183) 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 Anmälan om elevs skolsituation (UBN 2018-000198) 

 Polisanmälan - Skadegörelse Ängens förskola Brastad (UBN 2018-000208) 

 Statsbidrag för mindre barngrupper i förskola läsåret 2018-2019 
(UBN 2018-000187) 

 
Utbildningsnämnden tar del av anmälningsärendena som förtecknas i protokollet 
2018-08-29, § 61.  
 
 


