Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

Tid och plats
Ajournering

2020-08-26

Onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 09:00 – 14.30 i
Borgmästaren
Kl 10.35 – 10.45

Beslutande
Ledamöter

Monica Andersson (C), ordförande, §§ 90–100, 102–107
Rami Tobji (S) ersätter Monica Andersson, § 101
Jeanette Janson (LP), vice ordförande
Rami Tobji (S) ersätter Stefan Jansson (S), §§ 90–100
Stefan Jansson (S), §§ 101–107
Margareta Carlsson (S)
Leif Ström (L)
Per Tengberg (LP)
Wictoria Insulan (M) ersätter Per Wallman (M), §§ 90–100, 102–107
Inga-Lena Ivarsson (SD) ersätter Wictoria Insulan (M) § 101
Kerstin Nicander (S) ersätter Lisbeth Lindström (V), §§ 90–92
Håkan Smedja (V) ersätter Lisbeth Lindström (V), §§ 93–107
Magnus Elisson (SD)

Ersättare

Agneta Blomqvist (S)
Ida Strandberg (C), §§ 90–94
Ing-Lena Ivarsson (SD), §§ 90–100, 102–107
Kerstin Nicander (S), §§ 93–107
Rami Tobji (S) §§ 102–107

Tjänsteperson och
övriga närvarande

Lennart Olsson, förvaltningschef SBF, §§ 90–100
Katarina Andersson, kvalitets- och utvecklingschef, §§ 90–100
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef ALF, §§ 101–107
Sofia Öhrblad, ekonom, §§ 101–107 via Teams
Madelene Johansson, sekreterare

Jäv

Monica Andersson (C), § 101
Wictoria Insulan (M), § 101

Paragrafer

§§ 90–107

Sekreterare

……………………………………………………….
Madelene Johansson

Ordförande

……………………………………………………….
Monica Andersson, §§ 90–100, 102–107
……………………………………………………….
Jeanette Janson, § 101

Justerare

Justerare
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Leif Ström
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Anslagsbevis av justerat protokoll
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.
Nämnd

Utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde

2020-08-26

Datum då protokoll justerades

2020-09-02

Datum då justeringen publiceras

2020-09-02

Datum då publiceringen av justeringen upphör

2020-09-23

Förvaring av protokollet

Protokollet finns tillgängligt på
kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Justerare
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3 (22)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

§ 90

2020-08-26

Dnr 2020-000004

Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91

2020-08-26

Dnr 2020-000208

Information om Kommunkompassen 2019
Sammanfattning
Ing-Marie Tjulander, kvalitets- och utvecklingschef, informerar nämnden om
analysen av Kommunkompassen 2019. Kommunkompassen är ett verktyg för
utvärdering och analys av kommunens sätt att arbeta. Kommunkompassen
analyserar kommunen utifrån samspel mellan;
−
−
−
−

Det politiska systemet
Kommunens förmedling av tjänster
Kommunen som arbetsplats
Utvecklingen av lokalsamhället

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen
leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika
verksamheterna fungerar.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92

2020-08-26

Dnr 2020-000190

Muntlig redovisning om förutsättningar för samlokalisering av
kommunal för- och grundskolan på Skaftö
Sammanfattning
Utbildningsnämnden gav utbildningsförvaltningen i uppdrag 2020-03-31, § 41, att
utreda eventuell flytt av barnomsorg från Grundsunds förskola till Skaftö skola.
Förvaltningschefen informerar att underlag har inhämtats från avdelningen för
hållbar utveckling gällande befolkningsstatistik, fastighetsenheten gällande
lokalbedömning, rektor gällande verksamhet samt ekonomiavdelningen gällande
ekonomi.
Genom att samlokalisera kommunala förskola och grundskola F-6 till Skaftö skola
skapas förutsättningar för en god kvalitetsmässig verksamhet ur såväl pedagogiskt,
organisatoriskt, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv.
Fortsättning
− Förvaltningen slutför rapport och förslag
− Förvaltningen för dialog med vårdnadshavare
− Rapporten med förslag att inleda förstudie tas vid nästa nämnd
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93

2020-08-26

Dnr 2020-000370

Taxor Gullmarsborg att gälla från och med 2021-01-01
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen föreslår höjda taxor inom enheten Gullmarsborg.
Höjningen är en indexuppräkning utifrån en jämförelse mellan nuvarande
konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid föregående
taxehöjning.
Den del av fritidssektorn som nedan redovisas är föreningstaxor, privattaxor samt
företagstaxor per timma inom Gullmarsborg.
Gullmarsborg

2020

2021

Föreningstaxa per ungdom simhall/ishall

50 kr

50 kr

Vuxentaxa A förening simhall/ishall

200 kr

210 kr

Vuxentaxa B privat/företag simhall/ishall

380 kr

395 kr

Hyresgäst annan kommun simhall

450 kr

470 kr

Hyresgäst annan kommun ishall

660 kr

690 kr

Match kommunförening ishall senior

1650 kr

1720 kr

Till dessa huvudtaxor tillkommer taxor för delar av anläggningar och mindre
anläggning som dans och gym. Dessa nivåer redovisas inte men påverkas också av
indexuppräkningen.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny taxa
fr.o.m. 2021-01-01 för avgifter inom Gullmarsborg i enlighet med
utbildningsförvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Fritidschef
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 94

Dnr 2020-000371

Taxor anläggningshyra att gälla från och med 2021-01-01
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen föreslår höjda taxor inom fritidssektorns anläggningar.
Höjningen är en indexuppräkning utifrån en jämförelse mellan nuvarande
konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid föregående
taxehöjning.
Den del av fritidssektorn som nedan redovisas är föreningstaxor, privattaxor samt
företagstaxor per timma inom fritidssektorns anläggningar.
Fritidsenheten

2020

2021

Ungdomstaxa

50 kr

55 kr

Vuxentaxa A förening

200 kr

215 kr

Vuxentaxa B privat/företag

280 kr

300 kr

Förening annan kommun

450 kr

485 kr

Match kommunförening

830 kr

895 kr

Träningsmatch kommunförening

280 kr

300 kr

Till dessa huvudtaxor tillkommer taxor för delar av anläggningar och mindre
anläggningar. Dessa nivåer redovisas inte men påverkas också av
indexuppräkningen.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Andersson (C): Att ärendet återremitteras för enhetlighet mellan
Gullmarsborgs ungdomstaxa och övriga anläggningars taxa samt att förtydliga taxor
för ungdoms- respektive seniorverksamhet.
Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 10.35 – 10.45
Beslutsgång
Ordförande frågar om återremiss eller om ärendet ska avgöras i dag och finner att
ärendet ska återremitteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ärendet återremitteras för enhetlighet mellan
Gullmarsborgs ungdomstaxa och övriga anläggningars taxa samt att förtydliga taxor
för ungdoms- respektive seniorverksamhet.
Beslutet skickas till
Fritidschef
Föreningsutvecklare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95

2020-08-26

Dnr 2020-000016

Månadsuppföljning maj 2020 - utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall. Information lämnas här för
utbildningsförvaltningen om utfall efter maj 2020.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-19.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för maj 2020 för
utbildningsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96

2020-08-26

Dnr 2020-000367

Dialog budget 2021 för utbildningsnämnden - utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om arbetet kring budget 2021
Process 2020
− 21 oktober beslutar kommunfullmäktige om nämndsramar
− September - november – U3, dialog, förslag
− 3 november - nämndsbudget
− December - detaljbudget
Utbildningsnämnden
− 9 september dialogdag i KF-salen
− 5 oktober
− 3 november
− 16 december, bör tidigareläggas om beslut ej kan tas 3 november
Presidiet
− 22 september
− 8 oktober
− 20 oktober
− Eventuellt ett extra presidiemöte efter kommunfullmäktiges beslut
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97

2020-08-26

Dnr 2020-000020

Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar
Rekrytering
− Rektorsrekrytering pågår på Mariedalsskolan, ny rektor planeras att vara på
plats när vårterminen startar.
Barnomsorg på obekväm tid
− Det har under året inkommit några ansökningar till förvaltningen. En
vårdnadshavare ansökte om barnomsorg på obekväm arbetstid i våras och
ansvarig rektor ska träffa vårdshavare på torsdag.
Fyrbodal, samverkansavtal gymnasiet
− Uppdraget är att ge förbundsdirektör i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp
som ska ta fram ett samverkansavtal inom gymnasiet i Fyrbodal.
Oro bland barn och unga i Lysekils kommun
− Lysekils kommun har gjort förstärkning inom olika grupperingar under
sommaren bl.a. i fältteamet, hamnvärdarnas arbete, trygghetsvärdar, väktare
och även förstärkt polis under sommaren i Lysekil.
Corona
− Förskolorna, kultur och fritid kommer att arbeta på samma sätt som innan
sommaren. Den stora skillnaden är gymnasiet som går tillbaka till
undervisning i skolan.
Ordförande informerar
−

Ordförande informerar att hon får många frågor som ordförande i
utbildningsnämnden som hon vidarebefordrar till förvaltningschefen.

−

Ordförande har haft telefonmöte med ordförande i utbildningsnämnderna
i Fyrbodal för att diskutera samverkansavtalet.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98

2020-08-26

Dnr 2020-000015

Beslutsuppföljning
Sammanfattning
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

2020-08-26

Dnr 2020-000068

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-08-26
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:
Förvaltningschef:
−

Verksamhetschef för skolhälsovården vid utbildningsförvaltningen Lysekil

−

Ersättare för ordinarie attestanter under sommaren 2020

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut från
utbildningsförvaltningen som förtecknas i protokollet 2020-08-26, § 99.
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100

2020-08-26

Dnr 2020-000010

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden
2020-08-26
Sammanfattning
Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden.
Beslutsunderlag
Anmälningsärenden.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2020-08-26, § 100.
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

2020-08-26

Dnr 2020-000081

Deltagande i samarbetsprojekt Kretsloppsparken - ett projekt för ökat
återbruk
Sammanfattning
Arbetslivsförvaltningen medverkar i en ansökan om förstudieprojekt för kring en
kretsloppspark. I ansökan samarbetar Lysekils kommun med Sotenäs kommun och
det kommunala bolaget Rambo AB. En ny uppdaterad ansökan är inlämnad till
LEADER, Jordbruksverket 2020-06-17.
Kommunen har sedan tidigare medverkat i ansökan om förstudieprojekt för att
belysa hur vi kan utöka återbruk till LEADER. Ansökan ha skett i samarbete mellan
Sotenäs kommun och Lysekils kommun samt Rambo AB. Förhoppningen är att en
förstudie kan leda vidare till ett genomförandeprojekt i förlängningen där
kommunen kan utveckla arbetet med både social och ekologisk hållbarhet genom
ökat återbruksarbete.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-21.
Jäv
Monica Andersson (C) och Wictoria Insulan (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning av detta ärende.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen och godkänner ansökan om projekt
kretsloppsparken.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102

2020-08-26

Dnr 2020-000152

Månadsuppföljning juni 2020 - arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. Information
lämnas här för utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning om utfall efter juni
månad.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-20.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning för juni 2020 för
arbetslivsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103

2020-08-26

Dnr 2020-000368

Dialog budget 2021 för utbildningsnämnden - arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Eventuella justeringar och omfördelning av befintliga resurser (från UBN,
SON och KS)
− Verksamhetssamordnare/utvecklare
− Central förvaltningsadministration
− Reception/administration
Övriga eventuella fördelningar
− Lokaler
− Administrativa system och digitalisering
− Investeringsbudget
− Kommunala aktivitetsansvaret (UBF-ALF 100 tkr)
− Naturvård
− Omfördelning caféverksamhet (personal m.m.)
Övriga rampåverkan
− Utbetalt ekonomiskt bistånd
− Ökade tolkkostnader
− Underbudgeterade kostnader för lokaler och nya avtal städ, kommande nytt
avtal lokaler HC och Bovik.
− Minskad schablonersättning från staten inför 2021. Budget 7,1 mnkr och
prognos 6.6,5 mnkr 2020. Nuvarande prognos inför budget 2021 är knappt
2,4 mnkr.
Framtida satsningar
− Kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstöd
− Utvecklingsanställningar
− Förstärkt vuxenutbildning
− Habiliteringsersättning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104

2020-08-26

Dnr 2020-000050

Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd,
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd
Sammanfattning
Inkomna beslut och domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd,
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd redovisas för nämnden
Beslutsunderlag
Beslut och domar.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade beslut och domar gällande
försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd som förtecknas i protokollet 2020-08-26,
§ 104.
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

2020-08-26

Dnr 2020-000057

Chef för arbetslivsförvaltningen informerar
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar
Covid 19, nuläge i förvaltningen
− Vuxenutbildningen startar upp med kombination av utbildning på plats och
distans.

− Uppdaterade direktiv om Covid 19 i Lysekils kommun publicerades på
insidan 2020-08-25.

Förvaltningens delaktighet i arbete kring social oro/trygghet
− Samhällsguiden har varit delaktig vid Rorkulten och trygghetsarbetet/
trygghetsvandring.
− Arbetslivsförvaltningen har varit med och stöttat upp i rekryteringsprocessen
vid anställning av trygghetsvärdar under sommaren.
− Förslag har lämnats hur vi eventuellt kan arbeta med utvecklingstjänster i
olika sammanhang.
− Generellt arbete med praktikplatser och/eller feriepraktik
Arbetet med lokalförsörjningen

− Arbetet med gemensamma lokaler fortsätter.

Pågående rekryteringar
− Rekrytering av socialsekreterare inom enheten för vägledning och stöd är
klar och påbörjas i september
− Rekrytering av en arbetsterapeut inom enheten för arbetliv
− Rekrytering av administratör är klar inom enheten för vägledning och stöd
− Rekrytering av enhetschef inom enheten för arbetsliv pågår
− Rekrytering av lärare särvux inom enheten för vuxenutbildning
− Rekrytering av yrkeslärare pågår inom enheten för vuxenutbildning
− Rekrytering av arbetsmarknadskonsulent inom enheten för arbetsliv
Genomförd organisationsförändring

− Funktionen biträdande rektor har tagits bort och alternativa lösningar för
organisation av dennes arbetsuppgifter har tillkommit.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106

2020-08-26

Dnr 2020-000076

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2020-08-26
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:
−

Delegationsbeslut av rektor om upphörande av utbildning

−

Delegationsbeslut av rektor om upphörande av utbildning

−

Delegationsbeslut tagna av Individ- och familjeomsorgen maj, juni och juli
2020

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2020-08-26, § 106
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

2020-08-26

Dnr 2020-000144

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden
2020-08-26
Sammanfattning
Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden.
Beslutsunderlag
Anmälningsärenden.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2020-08-26, § 107.
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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