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§ 122

2020-11-03

Dnr 2020-000004

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123

2020-11-03

Dnr 2020-000245

Redovisning av lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens
skolområde
Sammanfattning
Förvaltningschefen fick i uppdrag 2020-06-03, § 78, att redovisa lokalbehov
gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde.
Nuläge
I dag bedrivs kommunal förskola på Domarekens förskola och femårsverksamhet på
Bro skola. Grundskolans elever i förskoleklass till och med årskurs tre tillhör Bro
skola. Från årskurserna fyra till sex går eleverna på Stångenässkolan.
Domarekens förskola ägs av Lysekils kommun och består av fem avdelningar.
Femårsverksamheten är förlagd till Bro skola sedan fem år tillbaka.
Bro skola ägs av Lysekils kommun och har under vinter 2019–2020 statusbedömts
av fastighetsenheten och investeringsbehovet är högt och omfattar fastigheten i stort
inom bygg, El samt VVS.
Samlokalisering – mervärde
−
−
−
−
−
−

Förutsättningar för en pedagogisk samsyn för barnets/elevens utveckling
skapas
Överskolningar sker på ett naturligare sätt
Ensamarbete minskas och ersätts av större kollegialt sammanhang
Kompetensförsörjning kan underlättas
Effektivare ekonomisk användning uppnås genom att samlokalisera kök och
vissa andra utrymmen
Samarbete kring öppning och stängning underlättas mellan förskola och
fritidshem. Det bör även underlätta för vårdnadshavare.

Förslag till åtgärd
Beslut kommer att tas av utbildningsnämnden 2020-12-16 och man kommer då
besluta om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen följande uppdrag:
− Ge förslag på utformning och placering av lokaler i Brodalen som uppfyller
behoven som beskrivs ovan.
− Ta fram en kostnadsbild för dessa förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Dnr 2019-000348

Rapport intern kontroll 2020, UBF
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade hösten 2019 om två huvudområden med total fem
granskningspunkter inför 2020. Kontroller har genomförts av områdena och det kan
konstateras att det fanns brister inom alla områdena.
Område ett handlade om två granskningar gällande uthyrning av lokaler till
föreningar. Dels granskades om de föreningar som får önskade tider respektive de
som inte får de tider de önskar rangordnas enligt riktlinjerna. Dels granskades i
vilken grad föreningarna har kännedom om riktlinjerna. Granskningen visar att det
på det hela fördelas tider enligt riktlinjer men det finns en viss osäkerhet hos
föreningar om resultatet av fördelningen. Förvaltningen kommer att utöka
informationen i samband med att föreningstiderna ansöks.
Område två handlade om tre granskningar gällande uppföljning och avvikelser
gällande budget. Delområden som granskades var avvikelser av övergripande
kostnader, kvalitet på prognoser och chefers budgetföljsamhet. Granskningen visar
att det finns rutiner men att arbetet enligt dem i vissa fall behöver tydliggöras och
intensifieras. Vissa rutiner behöver revideras för att skapa möjligheter att fungera
som ett effektivt verktyg. Revideringsarbetet kommer att fortsätta enligt påbörjade
planeringar gällande prognoser och budgetering. Rutiner för uppföljningar och
hantering av åtgärder efterlevs.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20250-10-27.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport av intern kontroll 2020 och
de föreslagna åtgärderna.
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunrevisionen
Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Dnr 2020-000016

Ekonomisk uppföljning september 2020
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall. Information lämnas här för utbildningsförvaltningen
om utfall efter september 2020.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27.
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Blomqvist (S) bifall till förvaltningens förslag med tilläggsförslag om en
tydligare åtgärdsplan för budget i balans för gymnasieskolan.
Beslutsgång
Ordförande frågar om utbildningsnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om utbildningsnämnden kan besluta enligt Agneta Blomqvist
tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för september 2020 för
utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden beslutar om en tydligare åtgärdsplan för budget i balans för
gymnasieskolan,
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126

2020-11-03

Dnr 2020-000367

Budget 2021 plan 2022–2023 för utbildningsnämnden utbildningsförvaltningen
Sammanfattning

Nuläge
− Fullmäktiges budgetram beslutad
− U3-rapporten beaktad
− Inspel från utbildningsnämnden 2020-10-06
o Kritiska kvalitetsfaktorer
o Utvecklingsområden

Huvudsakliga mål inför 2021 är beskrivna i nämndens utvecklingsområden.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har ett brett spektrum och innehåller därför
åtta områden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematikutveckling
Främja goda lärmiljöer
Kompetensutveckling inom digitalisering
Hållbar utveckling – skolmåltider
Föreningsaktivitet
Föreningsstöd
Bibliotekens digitalisering
Bibliotekens anpassning

Nämnden har under 2019–2020 gjort stora anpassningar för att nå budgetbalans från
resultatet 2018. Förutom vidtagna åtgärder syns fortsatt minskade intäkter från
statsbidrag vilket ställer ytterligare stora krav på anpassningar. Nämnden kommer att
fortsatt ha ett återbetalningskrav under året.
Verksamheternas förutsättningar inför 2021 gällande målgruppernas volym innebär
mindre justeringar. Antalet elever i grundskolan, antalet invånare totalt minskar
något.
Nämndens lokalbehov kommer fortsatt att kartläggas genom såväl behovsanalys som
statusbedömning av fastigheter.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127

2020-11-03

Dnr 2020-000020

Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar
Förvaltningschef informerar om:
−

Trygghetsarbetet i Lysekils kommun

−

Ny rektor på Mariedalsskolan är Caroline Rönnberg från Tanums kommun
och hon kommer att tillträda 2021-01-01.

−

Pandemi

−

Samverkansavtal Fyrbodal gymnasieförbund

Ordförande informerar om:
Sotenäs kommun har tecknat samverkansavtal med Uddevalla kommun.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128

2020-11-03

Dnr 2020-000015

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129

2020-11-03

Dnr 2020-000070

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-11-03
Utbildningsnämndens beslut
Inga delegationsbeslut från utbildningsförvaltningen finns att redovisa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

2020-11-03

Dnr 2020-000012

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden
2020-11-03
Sammanfattning
−

LKS 2020-10-07 - § 159 - Social oro i Lysekils kommun - Kartläggning och
åtgärder - Kommunstyrelsen

−

LKF 2020-09-16 - § 120 - Svar på medborgarförslag - Inför generellt
mobilförbud i skolan - Kommunfullmäktige

−

LKF 2020-09-16 - § 118 - Svar på motion från Krister Samuelsson, M, om
frukost i skolan - Kommunfullmäktige

−

Beslut statsbidrag högskolestudier specialpedagogik HT 2020 - Skolverket

−

Beslut statsbidrag fritidshemssatsningen för 2019 - Skolverket

−

Beslut om behörighetsgivande utbildning yrkeslärare HT 2020 - Skolverket

−

Beslut om statsbidrag till försöksverksamhet med branschskola 2020 Skolverket

−

Beslut för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019 - Skolverket

−

Beslut för fortbildning av lärare när det gäller sva och sfi - Skolverket

−

Beslut för fortbildning av lärare för 2020, lärarlyftet - Skolverket

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av utbildningsförvaltningens redovisade
anmälningsärenden som förtecknas i protokollet 2020-11-03, § 130.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

2020-11-03

Dnr 2019-000356

Införande av habiliteringsersättning
Sammanfattning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela medel till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. För Lysekils del uppgår bidraget till ca
620 tkr för 2o2o. Lysekils kommun utbildningsnämnden har beslutat införa
habiliteringsersättning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-09-16,
§ 117.
Förvaltningen föreslår härmed principer för habiliteringsersättning avseende;
personer som kan ta del av ersättningen, ersättningsnivåer, hantering av ersättning
samt rutiner för redovisning.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-23.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att införa habiliteringsersättning från och med
2020-12-01.
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna de av förvaltningen föreslagna
principerna för att ta del av habiliteringsersättning.
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

2020-11-03

Dnr 2020-000296

Remiss av motion - Integrationsplikt i Lysekil
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-27, § 81, att skicka motion från Christoffer
Zakariasson, Daniel Arwidsson, Tommy Westman och Magnus Elisson
Sverigedemokraterna på remiss till utbildningsnämnden. I motionen föreslog man
att nyanlända och flyktingar som kommit till Lysekils från 2015 och framgent ska
acceptera en integrationsplan för att uppnå anställbarhet.
Arbetslivsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att avslå motionen om att
införa integrationsplikt och integrationsplan i Lysekils kommun med hänvisning till
att motsvarande insatser redan till stor del existerar samt att kommunen inte
ansvarar för krav och villkor för nyanländas etablering.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Dnr 2020-000453

Utbildningsnämndens sammanträdeskalender 2021
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen har utarbetat förslag till
sammanträdeskalender för utbildningsnämnden 2021 enligt nedan.
Datum

Kl 09.00 - 17.00

20 januari

Kommunfullmäktigesalen

24 februari

Kommunfullmäktigesalen, årsrapport

6 april

Kommunfullmäktigesalen, U1

28 april

Kommunfullmäktigesalen

3 maj

Kommunfullmäktigesalen, dialogdag

7 juni

Kommunfullmäktigesalen, U2

25 augusti

Kommunfullmäktigesalen

6 september

Kommunfullmäktigesalen, dialogdag

4 oktober

Kommunfullmäktigesalen, U3

1 november

Kommunfullmäktigesalen, nämndsbudget

13 december

Kommunfullmäktigesalen

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för
utbildningsnämnden 2021.
Beslutet skickas till
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda
Arbetslivsförvaltningen för vidare befordran till berörda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

2020-11-03

Dnr 2020-000057

Chef för arbetslivsförvaltningen informerar
Förvaltningschef informerar:
−

Per-Henrik Larsson informerar nämnden om ekonomisk prognosen för 2020
o
o
o
o

−

Sänkt försörjningsstöd med cirka 630 tkr för september
Ytterligare kompensation för sjuklönekostnader på förvaltningsnivå
Något bättre intäkter/bidrag och vakanser EFA
Osäkert kring vuxenutbildningen avseende statsbidragen och
mellanhavande fördelade kostnader gymnasiet (t.ex. lokaler)

Budgetarbete
o Arbetar på utifrån ekonomiska ramarna med detaljbudgetar för att
kunna få fram verksamhetsramar
o Dialog om nämndens/förvaltningens utvecklingsområden och
kvalitetsfaktorer i enheter i november
o Fortsatt arbete med att ta fram enheternas budget och
verksamhetsplan

−

Covid 19
o Corona försvårar många möten och dialoger
o Nya förstärkta direktiv kan ge återgång till tidigare läge med förre
personer i daglig verksamhet och sysselsättning
o IVOs undersökning av kommunernas hantering av LSS beslut i
samband medför troligtvis inte några större frågor för
Utbildningsnämnden och arbetslivsförvaltningen
o Vuxenutbildningen redan anpassad och därmed oförändrad i nuläget
i avvaktan på nya direktiv. Kö inom sfi är ett problem och hantering
diskuteras, troligtvis krävs åtgärd
o Övrig verksamhet påverkas då möten på distans rekommenderas,
placeringar försvåras osv.

−

Rekryteringar
o
o
o
o

−

Yrkeslärare till barnskötarutbildning pågår
Vikarierande rektor till EFV timanställd i nuläget, rekrytering pågår
Rekrytering av arbetsmarknadskonsulent klar till EVS
Inrättande av administrativ tjänst och service EVS

Övrigt
o Arbete med ungdomsanställningar, 4 ungdomar, blir anställda med
statligt stöd november och december vilka hjälper till med flytten från
Lysekilshemmet till Fiskebäckshemmet.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135

2020-11-03

Dnr 2020-000050

Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd,
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd
Sammanfattning
− Redovisning av inkommande domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd. Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande bistånd enligt
Socialtjänstlagen (2001:453), inkom 2020-10-20
− Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande bistånd enligt
Socialtjänstlagen (2001:453), inkom 2020-10-08
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade domar som förtecknas i protokollet
2020-11-03, § 135.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

2020-11-03

Dnr 2020-000078

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2020-11-03
Sammanfattning
Delegationslista Individ- och familjeomsorgen 2020-09-01 - 2020-09-30.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av arbetslivsförvaltningens redovisade
delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 2020-11-03, § 136.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

2020-11-03

Dnr 2020-000146

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden
2020-11-03
Sammanfattning
−

Brev till Skolverket och Utbildningsdepartementet.

−

Polisanmälan om stöld/inbrott/inbrottsförsök på fordon på
Slättegårdsgatan.

−

Försörjningsstödsstatistik september 2020.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av arbetslivsförvaltningens redovisade
anmälningsärenden som förtecknas i protokollet 2020-11-03, §137

Justerare

Utdragsbestyrkande
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