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§ 51

2020-04-29

Dnr 2020-000004

Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av § 57
– Stödprogram till föreningslivet, Covid -19.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

2020-04-29

Dnr 2020-000215

Statusbedömning av Skaftö och Bro skola
Sammanfattning
Peter Karlsson, fastighetschef, informerar nämnden om statusbedömning av Skaftö
skola och Bro skola som gjorts av företaget Tyréns. Målet är att lyfta fastigheterna
till en underhållsnivå som ska ara +-0. När man gör större renoveringar så
tillkommer det andra saker som behöver åtgärdas.
Bro skola – Investeringsbehovet i fastigheten är hög och omfattar fastigheten i stort.
Om bygglov erfordras måste tillgängligheten beaktas, vilket kan medföra högre
kostnader än redovisat indikativ kostnad samtliga positioner.
Skaftö skola – Om bygglov erfordras måste tillgängligheten beaktas, vilket kan
medföra högre kostnader än redovisat indikativ kostnad samtliga positioner.
Om man ska få någon form av synergieffekt så vore ett samutnyttjande av lokaler att
föredra.
Christian Wrangmo, avdelningschef Tekniska avdelningen, informerar nämnden om
pågående arbete med lokalförsörjningsplanen.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

2020-04-29

Dnr 2020-000216

Genomlysning av fritidsgårdsverksamheterna
Sammanfattning
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare, redovisar utredningsrapport om
fritidsgårdsverksamheterna i Lysekils kommun.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisning av fritidsgårdsverksamheterna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

2020-04-29

Dnr 2020-000059

Fritidsstipendier 2019, bra idrottsprestation och förtjänstfull
föreningsledare 2019
Sammanfattning
Lysekils kommun delar varje år ut stipendier för bra idrottsprestation och
förtjänstfull föreningsledare.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-03.
Ansökningar till bra idrottsprestation 2019.
Ansökningar till förtjänstfull föreningsledare 2019.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela priset för bra idrottsprestation 2019 till
Adam Nyfjäll, IFK Kristianstad.
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela priset för förtjänstfull föreningsledare
2019 till Jörgen Carlsson, SAIS.
Beslutet skickas till
Stipendiater
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare
Anna-Lena Lundh, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

2020-04-29

Dnr 2020-000026

Kulturpris 2020
Sammanfattning
Lysekils kommun delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium.
Lysekils kulturpris delas ut som belöning och uppmuntran för värdefull insats inom
kulturområdet. Det är förslag från dig som invånare som ligger till grund för priset.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03.
Inkomna nomineringar.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturpriset 2020 till Ingvar Andersson.
Beslutet skickas till
Pristagaren
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare
Anna-Lena Lundh, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

2020-04-29

Dnr 2020-000027

Kulturstipendium 2020
Sammanfattning
Lysekils kommun delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium.
Lysekils kulturstipendium utdelas som stöd och hjälp åt den, som visar lovande
förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Stipendiet
har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium. Stipendium ska sökas för
egen räkning efter gymnasiestudier eller liknande.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03.
Ansökningar till kulturstipendium
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturstipendium 2020 till Mia Fkih
Mabrouk.
Beslutet skickas till
Stipendiaten
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare
Anna-Lena Lundh, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

2020-04-29

Dnr 2020-000222

Stödprogram till föreningslivet, Covid -19
Sammanfattning
Lysekils kommun har tagit fram ett stödprogram för det lokala föreningslivet med
anledning av Covid-19
Programmet omfattar åtta åtgärder för att underlätta och stötta våra lokala
föreningar.
Stödprogrammet baseras på svar från mer än 30 föreningar inom kultur- och
fritidssektorn i Lysekils kommun samt omvärldsbevakning och rekommendationer
från Riksidrottsförbundet, Kulturrådet, Folkbildningsrådet och regionala förbund.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29
Stödprogrammet till föreningslivet
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens stödförslag till föreningslivet.
Beslutet skickas till
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare, för vidare befordran till berörda
Anna-Lena Lundh, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr 2019-000357

Remissvar på motion angående ett helhetsbegrepp kring lokal- och
bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder
Sammanfattning
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i det snaraste gör en fördjupad
analys av vad det finns för lokalbehov för den egna verksamheten i ett perspektiv på
minst 15 år.
En lokalförsörjningsgrupp bestående av kommunens förvaltningschefer, teknisk
chef och fastighetschef finns redan. Gruppens arbete samordnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen och träffas löpande. Förvaltningscheferna
presenterar årligen sina lokalplaner för gruppen och samhällsbyggnadsförvaltningen sammanfattar behovet i en kommungemensam lokalresursplan.
Förvaltningarnas gemensamma förslag till beslut är att Lysekils kommuns
lokalförsörjningsgrupp fortsätter sitt arbete med att identifiera och presentera
kommunens samlade behov av anpassade lokaler och bostäder. Förvaltningscheferna rapporterar gruppens arbete till respektive nämnd och till
kommundirektörens ledningsgrupp.
Lokalresursplanen presenteras för kommunfullmäktige i samband med
budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20 § 227
Motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S)
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders C Nilsson (S): Bifall till motionen med tilläggsförslag att
utbildningsnämnden även vill se att frågan hanteras på politisk nivå mellan
nämnderna i Lysekils kommun.
Stefan Jansson (S) och Lisbeth Lindström (V): Bifall till Anders C Nilssons förslag.
Per Wallman (M): Avslag på motionen, bifall till 5:e att-satsen att
kommunfullmäktige får en årsvis redovisning kring lokalbehovet samt
lokalförsörjningsplanen.
Förvaltningens förslag
Utbildningsnämnden att motionen anses besvarad i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens
lokalförsörjningsgrupp fortsätter sitt arbete med att identifiera och presentera
kommunens samlade behov av anpassade lokaler och bostäder.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer Anders C Nilssons m.fl. förslag mot Per Wallmans förslag och
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Anders C Nilssons m.fl. förslag.
Ordförande ställer Anders C Nilssons m.fl. förslag mot förvaltningens förslag och
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Anders C Nilssons m.fl. förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Utbildningsnämnden beslutar att frågan hanteras på politisk nivå mellan
nämnderna i Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

2020-04-29

Dnr 2019-000360

Remissvar på motion om bildande av en kultur- och fritidsnämnd
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag ”Att utreda om det skulle ge kultur- och fritidssektorn
ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd”.
Utbildningsförvaltningens synpunkter är att kultur- och fritidsfrågorna har ett
adekvat utrymme i utbildningsnämnden vilket grundas i att nämndens ledamöter
har såväl engagemang som kunskap i dessa frågor. En ny nämnd skulle medföra
ökade kostnader vilket är ytterligare ett skäl till att inte utreda frågan.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21.
Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L)
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
kommunstyrelsen ska utreda en ny politisk nämnd som skulle ansvara för kulturoch fritidsfrågor med motiveringen att frågorna redan i dag får ett adekvat utrymme
i utbildningsnämndens arbete samt att ytterligare en nämnd skulle innebära ökade
kostnader.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

2020-04-29

Dnr 2019-000365

Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har uppmärksammat att den delegationsordning
utbildningsnämnden antog 2019-12-16, § 104 behöver revideras. I ett fall gällande
lagstöd, 1.10, och i två fall gällande delegat, 1.22 och 1.23.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till delegationsordning att
gälla från och med 2020-04-29.
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

2020-04-29

Dnr 2020-000206

Revisionsberättelse avseende 2019 års verksamhet - omedelbar
justering
Sammanfattning
Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot
utbildningsnämnden.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden för fortsatt
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-22
Yttrande avseende revisionsberättelse 2019 – yttrande om kritik
Revisionsberättelse för år 2019
PwC-rapport årsredovisning 2019
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

2020-04-29

Dnr 2020-000016

Ekonomisk uppföljning mars 2020, utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall. Information lämnas här för
utbildningsförvaltningen om utfall efter mars 2020.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
Månadsuppföljning mars 2020 för utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2020 för
utbildningsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

2020-04-29

Dnr 2020-000020

Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar
Förvaltningschef
Covid -19
Allmänna rekommendationer som uppdateras kontinuerligt
 Hygien
 Sjukdom/symtom
Beredskap
 Beredskap för nedstängning
 Semesterberedskap
 Skolavslutningar
 Föreningsstöd
Chefsrekrytering
 Verksamhetschef Eva Borin Dahlberg, särskolan och centrala elevhälsan
 Kvalitets- och utvecklingschef Katarina Andersson börjar efter sommaren.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (28)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

§ 64

2020-04-29

Dnr 2020-000066

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-04-29
Sammanfattning
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

2020-04-29

Dnr 2020-000008

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2020-0429
Sammanfattning

 Beslut LKS 2020-03-04, § 38 - Bokslutsberedning 2019
 Beslut LKS 2020-04-08, § 62 - Information om rapport Kommunkompassen 2019
 Beslut KF 2020-03-18, § 35 - Regler för uppvaktning och avtackning
 Beslut statsbidrag specialpedagogik för lärande för 2020–2021
 Beslut statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2020
 Beslut av digitalisering nationella prov 2020
 Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Utbildningsnämndens beslut
Utbildingsnämnden tar del av anmälningsärendena som förtecknas i protokollet
2020-04-29.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66

2020-04-29

Dnr 2020-000015

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67

2020-04-29

Dnr 2019-000351

Remissvar på motion att Lysekils kommun skyndsamt startar
utbildning i SFI kvällstid.
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit
arbetslivsförvaltningen att skyndsamt förbättra verksamheten kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandare (sfi) genom att erbjuda undervisning på
kvällstid. Arbetslivförvaltningen erbjuder sfi på dagtid samt på distans för
förvärvsarbetande elever i syfte att möjliggöra studier på tider anpassade efter
elevers behov. För att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt kommer
arbetslivsförvaltningen att utreda behov av sfi på kvällstid.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21
Motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP)
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda
behovet av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare på kvällstid.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Lena Carlstedt, rektor enheten för vuxenutbildningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr 2020-000172

Kvalitetshöjande insatser inom ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd
Sammanfattning
Arbetslöshetsstatistiken har visat en ökande trend för Lysekils kommun liksom för
större delar av landet i övrigt. Under 2019 har också hushåll med försörjningsstöd
ökat i Lysekils kommun i jämförelse med 2018. Fler personer kan tvingas söka
ekonomiskt bistånd om de saknar rätten till annan ersättning
(arbetslöshetsersättning). Utöver den generella samhällsutvecklingen och dess
inverkan på försörjningsstöd finns det idag fler personer med långvarigt
biståndsberoende. Specifikt finns i denna grupp av sökande med omfattande behov
vars arbetsförmåga är oklar och eventuella medicinska hinder kan aktualisera frågan
om sjuk- eller aktivitetsersättning är rätt alternativ. Den generella utvecklingen och
en tidigare minskning av antalet socialsekreterare aktualiserar behovet av att åter
utöka handläggningen av ekonomiskt bistånd för att förbättra förutsättningar för
arbetet och kvalitén.
Genom den extra satsningen får förvaltningen möjlighet att särskilt fokusera på
personer i behov av stöd för utredning av förutsättningar för arbete och studier
alternativt förutsättningar för att hamna rätt i försörjningssystemen.
Förvaltningschefen framhåller att finansiering saknas i dagsläget.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge arbetslivsförvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med genomförandet av kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödet.
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen
Enheten för vägledning och stöd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69

2020-04-29

Dnr 2020-000152

Ekonomisk uppföljning mars 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 mars
månad.
Utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning visar en negativ avvikelse med
2,5 mnkr efter mars månad. Avvikelse är i huvudsak inom utbetalt ekonomiskt
bistånd. Förvaltningen har justerat prognosen för föregående månad avseende
utbetalt försörjningsstöd där prognosen är ytterligare -2,87 mnkr, sammanlagt -8,6
mnkr för utbetalt ekonomiskt bistånd för 2020.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14
Månadsuppföljning mars 2020 arbetslivsförvaltningen
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2020 för
arbetslivsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70

2020-04-29

Dnr 2020-000057

Chef för arbetslivsförvaltningen informerar
Förvaltningschef


Covid -19










Återkommande möte i kommunens pandemigrupp två gånger per vecka
Myndigheternas allmänna råd och riktlinjer, interna direktiv
Vuxenutbildning på distans
Deltagare i daglig verksamhet och Sysselsättning på boende är hemma,
några personal på daglig verksamhet är utflyttade till boende
Riskhantering och kontinuitetsplanering för att upprätthålla det allra
nödvändigaste i förvaltningen
Successiv nedtrappning av verksamhet om nödvändigt
Sjukfrånvaro är ok i dagsläget
Eventuellt ianspråktagande av våra lokaler (ej aktuellt)
Förhållningssätt arbetet på distans kontra på plats



Organisationsförändring
o Vuxenutbildningen och gymnasiet har en gemensam verksamhet med
biträdande rektor och delade funktioner för administration,
vaktmästeri, café och lokalhantering
o Gymnasiet har aviserat om en besparingsåtgärd med minskning av
skolledartjänst/biträdande rektor
o Det ger en övertalighet och föranleder en översyn av organisation
även för arbetslivsförvaltningen.



Inför budget
o Förvaltningen arbetar med att titta på förutsättningar i stort och
smått nu och inför 2021. Det handlar bland annat om:
 Satsningar
 Budgetförutsättningar
 Ramregleringar
o

Justerare

Satsningar
 Utbildning – lärcentra, utökat utbud av behörighetsgivande
kurser, ansökningsprocesser för utökad YH utbildning,
rekryteringsprocesser
 Kvalitetshöjande insatser inkom ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd
 Utvecklingstjänster – anställning av individer som söker
försörjningsstöd under ett år
 Habiliteringsersättning – ev. differens LSS-deltagare, SOLdeltagare, administration, habiliteringsersättning

Utdragsbestyrkande
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o

Budgetförutsättningar
 Ökande utbetalt ekonomiskt bistånd
 Minskade schablonintäkter migrationsverket
 Ökade kostnader för samhällsorientering
 Förändrade lokalkostnader

o

Ramregleringar mellan nämnder/förvaltningar
 Politisk organisation
 Lokaler
 Systemkostnader befintliga
 Investeringsbudget
 Tjänster (reception, ledningsstöd samordnare/utredare)
 Visst material

o

Övriga ekonomiska frågor
 Överföring av ram för naturvård
 Verksamhetssystem utbildning
 Administrativt- och utrednings/utvecklingsstöd i
förvaltningen

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare
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§ 71

2020-04-29

Dnr 2020-000074

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2020-04-29
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:


Delegationslista från individ- och familjeomsorgen, beslutsdatum
2020-03-01 – 2020-03-31.



Tillförordnad förvaltningschef arbetslivsförvaltningen

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut från
arbetslivsförvaltningen som förtecknas i protokollet 2020-04-29, § 71.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72

2020-04-29

Dnr 2020-000142

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden
2020-04-29
Sammanfattning

 Beslut 2020-04-08 - Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till försäkringskassans
felaktiga utbetalning av bostadsbidrag
 Dom 2020-01-24 - Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar
handlingarna i målet åter till socialnämnden i Lysekils kommun för fortsatt handläggning
 Dom 2020-01-16 - Förvaltningsrätten avslår överklagandet
 Dom 2020-01-23 - Förvaltningsrätten avslår överklagandet
 Beslut 2020-02-12 - Förvaltningsrätten skriver av målet från fortsatt handläggning
 Dom 2020-02-14 - Förvaltningsrätten avslår överklagandet
 Dom 2020-02-28 - Förvaltningsrätten avslår överklagandet
 Dom 2020-03-09 - Förvaltningsrätten avslår överklagandet
 Dom 2020-03-25 - Förvaltningsrätten avslår överklagandet
 Dom 2020-03-31 - Förvaltningsrätten avslår överklagandet
 LKF 2020-04-22, § 54 – Uppföljning 1 för Lysekils kommun 2020
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden från
arbetslivsförvaltningen som förtecknas i protokollet 2020-04-29, § 72.

Justerare

Utdragsbestyrkande

