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            Utbildningsnämnden                                    
                            

Anslagsbevis: 

Nämnd: Utbildningsnämnden Förvaringsplats:  Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-03-26 Justeringsdatum: 2019-04-04 

Anslagsdatum: 2019-04-04 Anslagets nedtagande: 2019-04-25 

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 

Sammanträdestid: 
 

2019-03-26, kl. 14.00 – 15.00 
 

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 
 

Inga-Lena Ivarsson (SD) 
Ida Strandberg (C) 
Kerstin Nicander (S) 
Rami Tobji (S) 
Christina Mattisson (LP) 
 
 

 

 

 
Paragrafer: 

 
22-32 
 
 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

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

 …………………………………………………………… 
 Justerare:       Leif Ström 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 22 
 
Fastställande av dagordning 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av § 32 
Kulturskola. 
 
  



 

        Sammanträdesprotokoll 
 

                       
                     Utbildningsnämnden                       2019-03-26 3/13 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 23 
 
Uppföljning 1, 2019, utbildningsnämnden 
UBN 2019-000050 
 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram uppföljning 1, 2019, för 
utbildningsförvaltningens egna verksamheter enligt bilaga. Rapporten är en 
ekonomisk uppföljning och bygger på det material som rapporterats i 
uppföljningssystemet Stratsys. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsförslag att 
förvaltningen, så fort indikationer om underskott uppstår, vidtar tillräckliga åtgärder 
för att klara att ha en budget i balans vid årets slut. 
 
Monica Andersson (C): Bifall till Jeanette Jansons förslag.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Jeanette Jansons förslag om bifall med 
tilläggsförslag att förvaltningen, så fort indikationer om underskott uppstår, vidtar 
tillräckliga åtgärder för att klara att ha en budget i balans vid årets slut mot 
förvaltningens förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Jeanette 
Jansons förslag om bifall med tilläggsförslag.  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner uppföljning 1 för 2019 med tilläggsförslag att 
förvaltningen, så fort indikationer om underskott uppstår, vidtar tillräckliga åtgärder 
för att klara att ha en budget i balans vid årets slut. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Beslut inklusive handlingar skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 24 
 
Information av ekonomisk uppföljning per verksamhet 
 
Förvaltningschefen Lennart Olsson informerar nämnden att den ekonomiska 
uppföljningen per verksamhet är en stående punkt på dagordningen och att den i dag 
redovisats i § 23, uppföljningsrapport 1, 2019, för utbildningsnämnden.  
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 25 
 
Val av en ledamot och en ersättare till Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Val av en ledamot och en ersättare ska göras till Rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Yrkande 
 
Monica Andersson (C): Förslag att utse Margareta Carlsson (S) som ledamot i Rådet 
för funktionshinderfrågor.  
 
Jeanette Janson (LP): Förslag att utse Per Wallman (M) som ersättare till Rådet för 
funktionshinderfrågor.  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att utse Margareta Carlsson (S) som ledamot och Per 
Wallman (M) som ersättare till Rådet för funktionshinderfrågor.  
 
Beslutet skickas till  
 
Nämndsekreterare socialnämnden 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 26 
 
Fritidsstipendium 
UBN 2019-000003 
 
Utbildningsnämnden delar årligen ut följande stipendier: 
 

− Bra idrottsprestation 
 

− Förtjänstfull föreningsledare 
 
Stipendiesumman är på 6 000 kr vardera mottagaren. Förslag har inkommit till 
förvaltningen avseende fritidsstipendier 2018. Samtliga förslag hanteras vid dagens 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05.  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att stipendium för idrottsprestation 2018 ska tilldelas 
Jonas Skarin och Johanna Johansson, Danceport Fjällbacka.  
 
Utbildningsnämnden beslutar att stipendium för förtjänstfull föreningsledare 2018 
ska tilldelas Urban Hansson, Equmenias scoutkår Lysekil 
 
Beslutet skickas till 
 
Stipendiaterna 
Förvaltningsekonom 
Fritidschef 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 27 
 
Förvaltningschef och ordförande informerar 
 
Förvaltningschef informerar:  

• Ny rektor på särskolan Carina Lodestrand börjar 2019-04-01.  
• Ann-Charlotte Sernemo kommer att sluta som rektor vid Gullmarsskolan 7-9, 

rekryteringsarbetet är påbörjat.  
• Anmälningsärenden om kränkande behandling, trakasseri och diskriminering 

kommer i fortsättningen att redovisas och följas upp i U1, U2 och U3.  
• Problematisk skolfrånvaro ska också redovisas och följas upp i U1, U2 och U3.  
• Elevhälsoplan ska beslutas av nämnden senast 2019-05-31. 
• Riktlinjer för kompetensförsörjning ska beslutas av nämnden senast  

2019-05-31. 
 
Ordförande 

• Skolriksdag är planerad till 6 - 7 maj 2019 i Stockholm där presidiet, 
förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingschef kommer att delta.   
 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 28 
 
Information från utbildningsförvaltningen 
 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef, redovisade för nämnden att alla 
huvudmän inom skolväsendet ska på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. 
 
Planeringen, uppföljningen och utvecklingen av utbildningen ska genomföras även på 
förskole-och skolenhetsnivå. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att 
kvalitetsarbetet vid enheten genomförs. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras. 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 29 
 
Beslutsuppföljning 
 
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden. 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 30 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut redovisas:  
 
Förvaltningschefen 
 

− Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2019  
(UBN 2019-000047) 
 

Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2019-03-26 § 30.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 31 

Redovisning av anmälningsärenden 
 

− Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Lysekils kommun (UBN 
2019-000040) 
 

− Polisanmälan – Stöld i skola, av en laptop, Gullmarsskolan  
(UBN 2019-000042) 
 

− Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering (UBN 219-000043) 
 

− Polisanmälan – Stöld i skola, Gullmarsgymnasiet (UBN 2019-000045) 
 

− Polisanmälan – Sprejat färg på mur vid Gullmarsborg (UBN 2019-000046) 
 

− Anmälan till Försäkringskassan om arbetsolycka (UBN 2019-000048) 
 

− Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering (UBN 2019-000049) 
 

− Polisanmälan – Försök till stöld på Kronbergets förskola (UBN 2019-000052) 
 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-02-13, § 8 - Riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap (UBN 2019-000057) 
 

− Polisanmälan – Stöld av dator Gullmarsgymnasiet (UBN 2019-000060) 
 

− Statsbidrag – Gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på 
introduktionsprogram för 2017 (UBN 2019-000064) 
 

− Statsbidrag - Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 
2018/2019 (UBN 2019-000065) 
 

− Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2017-2018  
(UBN 2019-000066) 
 

− Statsbidrag - Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2017 (UBN 2019-000067) 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

− Statsbidrag - Fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 
2019, Lärarlyftet (2019-000071) 
 

− Statsbidrag - Gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019  
(UBN 2019-000074) 
 

− Statsbidrag - Hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie 
undervisningstid (UBN 2019-000082) 
 

− Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering (UBN 2019-000076) 
 

− Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering (UBN 2019-000077) 
 

Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2019-03-26 § 31. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 32 

Tillägg på dagordningen – Uppdrag åt förvaltningen att påbörja en utredning för 
att starta en kulturskola 
Dnr: UBN 2019-000114 

Varje ledamot i en nämnd får väcka ärende i nämnden, enligt kommunallagen 4 kap 
20 § 
 
Monica Andersson (C), Leif Ström (L), Margaretha Carlsson (S) och Stefan Jansson 
(S) har väckt följande ärende som läggs till på dagordningen.  
 
Samverkande partier vill att utbildningsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att 
påbörja en utredning för att starta en kulturskola, där musikskolan ska ingå som en 
del. Man tror att det kan gynna kulturaktiviteterna och att musikskolan kan utvecklas 
och bli mer tillgänglig.  
 
Beslutsunderlag 
 
Monica Anderssons, Leif Ströms, Margaretha Carlssons och Stefan Janssons förslag 
2019-03-27. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en 
utredning för att starta en kulturskola, där musikskolan ska ingå som en del. Man tror 
att det kan gynna kulturaktiviteterna och att musikskolan kan utvecklas och bli mer 
tillgänglig. 
 
Beslutet skickas till  
 
Utbildningsförvaltningen 
 

 
 
 
 

 
 


