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                   Utbildningsnämnden                                    
                            

Anslagsbevis: 

Nämnd: Utbildningsnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-05-28 Justeringsdatum: 2019-06-04 

Anslagsdatum: 2019-06-05 Anslagets nedtagande: 2019-06-26 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 

Sammanträdestid: 
 

2019-05-28, kl. 14.00 – 16.00 
 

Lokal: Borgmästaren, 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) §§ 47-49, 51-54 
Christina Mattisson (LP) ersätter Per Wallman  
(M) § 50 
Lisbeth Lindström (V)  
Inga-Lena Ivarsson (SD) ersätter Magnus Elisson (SD) 
 
Tjänstemän: 
Lennart Olsson, förvaltningschef 
Jonas Ingevaldsson, handläggare, §§ 47–48 
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef 
§§ 47–50 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef,  
§§ 47–50 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
 

Anders C Nilsson (S) 
Kerstin Nicander (S) 
Christina Mattisson (LP) §§ 47-49, 51-54 

 

 

 
Paragrafer: 

 
47–54 
 
 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

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

 …………………………………………………………… 
 Justerare:              Lisbeth Lindström 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 47 
 
Fastställande av dagordning 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 48 
 
Information kring musikskolans verksamhet och organisation 
 
Jonas Ingevaldsson, handläggare utbildningsförvaltningen, redovisar nämnden om 
musikskolans verksamhet och organisation. 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.   
 
 
  



 

        Sammanträdesprotokoll 
 

                       
                     Utbildningsnämnden                       2019-05-28 4/9 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 49 
 
Bidrag till offentligt arrangemang, Svensk handel i Lysekil, Allsång i 
stadsparken 
Dnr: UBN 2019-000166  
 
Svensk handel i Lysekil ansvarar för flera stora arrangemang i Lysekil i samarbete med 
näringsliv, föreningar och kommunen, föreningen har under 17 år drivit arrangemanget 
”Allsång i Lysekils stadspark” med små och stora artister under somrarna. Datum för 
arrangemangen 2019 är 3/7, 10/7, 17/7, 24/7 och 31/7.  
 
Allsången har tidigare fått stöd av utbildningsnämnden och Svensk handel i Lysekil söker 
nu ett bidrag på 10 000 kr. Föreningen är ingen kulturförening och får inga 
verksamhetsbidrag från kommunen. Föreningen beräknar kostnader på cirka 25 000 kr, 
inga inträdesavgifter då det är offentliga arrangemang. Lysekils köpmän är medarrangör.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-09. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Jeanette Jansson (LP) och Lisbeth Lindström (V): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden beslutar bifalla Svensk handel i Lysekils ansökan och bevilja ett 
bidrag på 10 000 kr.  
 
Beslut inklusive handlingar skickas till  
 
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef, för vidare befordran till berörda 
Anna-Lena Lundh, ekonomichef 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 50 
 
Uppföljningsrapport 2, 2019, utbildningsnämnden 
Dnr: UBN 2019-000050 
 
Rapporten omfattar årets första fyra månader och utbildningsnämndens verksamheter. I 
enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige per sista april (uppföljningsrapport 2). Denna rapportering 
innehåller ekonomisk uppföljning samt redovisning om hur arbetet går kring 
utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer.  
 
Under hösten 2018 försämrades resultatet kraftigt. Orsaker till den kraftiga avvikelsen 
berodde främst påökade kostnader, ökad organisation samt minskade statsbidrag. Det är 
centralt att förutse kostnader internt och externt. Dessutom ska de periodiseras i budget 
för att relevant följsamhet ska uppnås och underlätta analys vid uppföljningar. 
Personalbudget visade också en tydlig avvikelse under hösten och åtgärder har vidtagits för 
att anpassa respektive verksamhet till balans. Verksamheterna har arbetat fram åtgärder 
för balans i budget 2019 och i utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2019 finns 
områdena interkommunal ersättning, skolskjutsar och IT. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-09. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2, 2019. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Anna-Lena Lundh, ekonomiavdelningen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 51 
 
Information från förvaltningschef och ordförande 
 
Förvaltningschef informerar 

− På förskolan Kvarnen i Brastad har något börjat lukta, man tror att det är mattan. I 
väntan på åtgärd har alla barnen på Kvarnens förskola omplacerats till Ängens 
förskola och till fritidsgården i Brastad.  

− Ny rektor på Gullmarsskolan 7–9 är Hendrik Mattsson. Annons för biträdande 
rektor ligger ute. 

− Tjänsten som föreningsutvecklare är nu klar och anställningsbevis ska skrivas på i 
morgon onsdag den 29 maj.  

− Fritidsgården Borgen är återöppnad sedan förra veckan.  
 
Ordförande informerar  

− Ordförande har varit på invigning i de nya ABF-lokalerna.  
− Ordförande och vice ordförande informerade från skolriksdagen i Stockholm.  
− Ordförande och vice ordförande har tillsammans med förvaltningschef varit på 

möte om uppföljningsrapport 2 med kommunstyrelsen. 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 52 
 
Beslutsuppföljning 
 
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden. 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 53 
 
Redovisning av anmälningsärenden 
 

− Protokollsutdrag KF 2019-04-17, § 36 – Remiss, motion om att satsa och planera 
för framtiden, ny skola, simhall och ishall (UBN 2019–000157) 
 

− Protokollsutdrag KF 2019-04-17, § 28 – Bokslutsberedning 2018  
(UBN 2019–000158) 
 

− Uppdragsavtal avseende tillköp av skoltrafik (UBN 2019–000145) 
 

− Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2018 (UBN 2019–000153) 
 

Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2019-05-28, § 53 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 54 
 
Övrigt  
 
Oktoberdagarna 
 
Jeanette Jansson (LP) uppmanar nämnden att anmäla sitt intresse till oktoberdagarna, 
som kommer att hålla i Strömstad, när inbjudan kommer till kommunen.  


