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Utbildningsnämnden                                    

                            

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Utbildningsnämnden 
Förvaringsplats:  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 Justeringsdatum: 2018-06-07 

Anslagsdatum: 2018-06-08 Anslagets nedtagande: 2018-06-29 

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: 

 

2018-05-29, kl. 14.00 - 16.00 
 

Lokal: Kommunfullmäktigesalen, Lysekils kommun 

 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare: 

 

Icke tjänstgörande ersättare: 

 

Jeanette Janson (LP) vice ordförande 
Anders Söfting (S) ersätter Kent Olsson (M)  
Anders C Nilsson (S) 
Margareta Carlsson (S)  
Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) ersätter 

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

§§ 40-41 
Per Cederholm (MP) ersätter Maria Granberg (MP) 

§§ 42-48 
Lisbeth Lindström (V)  
Ingalena Ivarsson (SD)  
 
Tjänstemän: 

Lennart Olsson, förvaltningschef 
Christina Halling, ekonom §§ 40-41 
Johanna Ljung Abrahamsson, 
bibliotekschef/kulturchef, §§ 42-43 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 

Annette Calner (LP), §§ 42-48 
 
 
 

 

 

 

Paragrafer: 

 

40-49 
 
 

Sekreterare: 

 
 

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

Ordförande: 

 
 

 ....................................................................  
Jeanette Janson 
 

Justerare: …………………………………………………………… 
         Cecilia Saving 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 40 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 41 
 
Uppföljning 2, 2018, Utbildningsnämnden 
Dnr: UBN 2018-000083 

 
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. 
 
Rapporten omfattar årets första fyra månader och utbildningsnämndens ekonomi är i 
god balans. De ekonomiska förutsättningarna försämrades inför 2018 på grund av 
besparingskrav och att ökningstakten på intäkter avtagit. Vi kan konstatera att 
samtliga verksamheter följer budget, speciellt kan nämnas att Fritidsenhetens 
redovisar ett trendbrott med positivt resultat.  
I uppföljningsrapport ett lämnade Utbildningsnämnden en helårsprognos på ±0. 
Prognosen per april förstärker detta och i dagsläget prognostiseras ett positivt resultat 
på 1 mnkr. En viss osäkerhet finns dock kring slutlig antagning till gymnasiet samt 
rekryteringar inför höstterminen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-22. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2, april 2018. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
  
Beslutet inklusive handlingar skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 42 
 
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar för år 2018 
Dnr: UBN 2018-000102 
 
I en kommun är föreningslivet en av de grundläggande förutsättningarna för ett aktivt 
kultur- och fritidsliv. Utbildningsnämnden strävar efter att stödja de ideella 
föreningarna i Lysekils kommun, eftersom dessa samlar och engagerar ett stort antal 
människor och föreningar och organisationer bidrar även till att stärka och utveckla 
kommunens kulturliv. Utan den verksamhet som föreningarna som ansökt om bidrag 
bedriver, skulle kommunens kulturliv vara synnerligen begränsat.  
 
Varje år under våren bereder utbildningsförvaltningen inkomna ansökningar om 
kommunala bidrag till kulturföreningarna. Till utbildningsförvaltningen har det för 
2018 inkommit ansökningar 19 från föreningar (2017 var antalet ansökningar 18), 
varav flertalet haft verksamhet i kommunen under många år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-08. 
Sammanställning verksamhetsbidrag 2017 och sökt verksamhetsbidrag 2018. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av årets anslag om bidrag till 
kulturföreningar 2018 enligt i tabellen redovisat förslag.  
 
Beslutet skickas till  
 
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef, för vidare befordran till berörda 
Ekonomiavdelningen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 43 
 
Bidrag till offentligt arrangemang, Barnens dag i stadsparken 2018-09-01 
Dnr: UBN 2018-000088 
 
Svensk handel i Lysekil driver sedan många år arrangemanget ”Barnens dag i 
stadsparken” lördag 1 september med mycket aktiviteter för barn. Svensk handel i 
Lysekil söker nu ett bidrag på 5000 kr. 
 
Svensk handel i Lysekil ansvarar för flera stora arrangemang i Lysekil i samarbete 
med näringsliv, föreningar och kommunen på ca 12 000 kr. Inga intäkter då det är 
offentliga arrangemang. Lysekils köpmän är medarrangör. Föreningen är ingen 
kulturförening och får inga verksamhetsbidrag från 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-08. 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla Svensk handels ansökan och bevilja ett 
bidrag på 5 000 kr. 
 
Beslutet skickas till  
 
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef, för vidare befordran till berörda 
Ekonomiavdelningen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 44 
 
Svar till kommunrevisionens granskning av utbildningsnämndens 
styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan 
Dnr: UBN 2018-000110 
 
PwC har i uppdrag att granska utbildningsnämndens styrning, uppföljning och 
kvalitetsarbete. Den revisionella bedömningen är att utbildningsnämndens styrning, 
uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan är delvis ändamålsenlig. Revisorerna 
önskar svar från utbildningsnämnden på framförda synpunkter senast 2018-08-10. 
 
Utbildningsförvaltningen instämmer i stort med den i rapporten redovisade kritiken. 
PwC påtalar att förvaltningen i samband med införandet av ny styrmodell och 
införande av plan för det systematiska kvalitetsarbetet i huvudsak har tillgång till 
efterfrågade åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-22. 
Utbildningsförvaltningens åtgärder och kommentarer.  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningschefens svar som sitt eget och 
överlämna det till kommunrevisionen.  
  
Beslutet inklusive handlingar skickas till 
 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Utbildningsnämnden                                            2018-05-29 7/11 
 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 45 
 
Förvaltningschefen och ordförande informerar  
 
Förvaltningschefen informerar 
 

 Förvaltningschefen har varit på en kurs som handlade om tillitsdelegation vad 
det gäller styrning och ledning av offentlig verksamhet. En bekräftande 
föreläsning där man ser att Lysekils kommuns styrmodell ligger rätt i tiden.  

 Skolverket och utbildningsdepartementet har börjat att föra en dialog om 
statsbidragen. 

 KARTA är nu påbörjad.  

 Kort information om GDPR. 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Utbildningsnämnden                                            2018-05-29 8/11 
 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 46 
 
Information/dialog kring beslutsuppföljning i nämnden 
 
Diskussion i nämnden om beslutsuppföljning.  

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför höstens nämndsmöten ha 
beslutsuppföljning som en stående punkt på dagordningen.  
 
Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att gå igenom protokoll från 2017 
och framför för att se vilka beslut som tagits och återkopplats till nämnd.   
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 47 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:  
 

 Verksamhetschef för skolhälsovården vid Gullmarsgymnasiet, Campus Väst 
(UBN 2018-000131) 

 Verksamhetschef för skolhälsovården vid grundskolan, Lysekil  
(UBN 20187-000140) 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2018-05-29, § 48.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 48 
 
Redovisning av anmälningsärenden 
 
Följande anmälningsärenden redovisas vid dagens sammanträde:  
 

 Statsbidrag om lovskola 2018 (UBN 2018-000125) 

 

 Polisanmälan – Skadegörelse på Skolgatan 13 Lysekil, genom brand  

(UBN 2018-000127) 

 

 Statsbidrag till samordnare för nyanländas lärande (UBN 2018-000129) 

 

 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering från förskolechefer/rektor (UBN 2018-000133) 
 

 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering från förskolechefer/rektor (UBN 2018-000134) 
  

 Anmälan till huvudmannen – kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering från förskolechefer/rektor (UBN 2018-000138) 

 

Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden som förtecknas 
i protokollet 2018-05-29, § 49.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 49 

Övrigt 

 Ordförande informerar nämnden den 19 juni är inställd.  
 

 Ordförande informerar att nästa nämndsmöte är den 29 augusti.  
 

 Ordförande tackar nämnd och tjänstemän för ett gott samarbete våren 
2018 och önskar alla en härlig och skön sommar.  

  

 


