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Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef, §§ 1–2 
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………………………………………………………. 
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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Utbildningsnämnden  

2020-01-22 

2020-01-30 

2020-01-30 

2020-02-20 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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§ 1 Dnr 2020-000004  

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.    
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§ 2 Dnr 2019-000316  

Remiss av motion angående elevers hälsa och trygghet 
Sammanfattning 
Magnus Elisson, Sverigedemokraterna, har i en motion angående elevers hälsa och 
trygghet till kommunfullmäktige föreslagit att under en försöksperiod på tre år följa 
elever med en höst- och vårenkät som följs upp av rektorer och lärare samt att 
svaren redovisas öppet. Utbildningsförvaltningen har utrett hur det systematiska 
kvalitetsarbetet inom läroplanens andra del om normer och värden genomförs och 
följs upp på skolorna. Förvaltningen menar att den nuvarande rutinen på skolorna 
är välfungerande och att man i fortsättningen årligen kommer att rapportera 
resultaten på de enkäter som genomförs i grundskolorna angående trygghet och 
studiero i uppföljningsrapport 3.       

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-03.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Jansson (LP): Bifall till förvaltningens förslag på avslag.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår förslaget om att 
genomföra en höst- och vårenkät.       

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Lennart Olsson, förvaltningschef 
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§ 3 Dnr 2020-000037  

Redovisning av kommunfullmäktiges utvecklingsmål "Barn och unga är 
vår framtid" 
Sammanfattning 
 Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg och Lennart Olsson, förvaltningschef, 
informerar nämnden om kommunfullmäktiges utvecklingsmål Barn och unga.  

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och 
Lysekils framtid. När särskilda utmaningar uppstår är de ofta komplexa. De berör 
olika förvaltningar och myndigheter inom och utom kommunen. Det handlar ofta 
om familjesituation, fritid och sociala relationer. Samverkan är därför centralt för att 
optimera barn och ungas villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre 
levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala kostnader.   

Alla barn och unga i Lysekils ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda 
livsvillkor 

• Utveckla förutsättningarna för alla barn och ungas inflytande i kommunen. 

• Förbättra, kvalitetssäkra och samordna insatser för barn och ungas fysiska 
och psykiska hälsa. 

• Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd till dess att barnet fyller 18 år. 

Vad som redan har utförts är bland annat avsiktsförklaring för samverkan, rutiner 
för att arbeta med kommunala aktivitetsansvaret, feriejobb för ungdomar och 
samverkan mellan LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och 
särskola. 

Exempel på uppdrag som görs är familjecentral, processtyrning SSPF (skola, 
socialtjänst, polis och fritid), barn och ungas inflytande samt social oro.     

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 4 Dnr 2020-000021  

Information från kommunalt råd för äldrefrågor och rådet för 
funktionshinderfrågor 
Sammanfattning 
Margareta Carlsson (S) informerar från råden.  

− Kontaktcenter i kommunhuset ska vara navet i Lysekils kommun där kunder 
och anställda får svar på sina frågor direkt. De ska vara en väg in för att 
komma i kontakt med kommunen. Kontaktcenter består av kommunens 
reception och växel och är bemannat av kommunvägledare som har bred 
kunskap om kommunens olika verksamheter. Man ska få hjälp med enklare 
uppgifter och frågor och servicen kommer också att ske med hjälp av olika e-
tjänster där man utför vissa uppgifter själv och får vägledning vid behov. 
Kontaktcenter kommer att öppnas under våren 2020.  

− Från och med 2020-01-01 så har socialförvaltningen en ny organisation med 
tre avdelningen: 

o Avdelningen Vård och Omsorg 
o Avdelningen Mottagning och utredning 
o Avdelningen Socialt stöd 

− Frida Mellgren, planhandläggare, har varit och informerat råden om 
helhetsperspektivet när vägen är färdigställd vid nya äldreboendet i 
Fiskebäck med säkerhetsfrågan i beaktande. Det finns olika möjliga 
lösningar på övergångsställe, gångtunnel eller gångbro. Detaljplanen ska 
skickas ut för yttrande våren 2020.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 5 Dnr 2020-000020  

Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar 
Sammanfattning 
Lennart Olsson, förvaltningschef informerar:  

− Sotenäs kommun har valt att säga upp samverkansavtalet för 
gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal. Eleverna kommer fortsatt ha 
möjlighet att fritt söka skola i Lysekil. 
 
Samverkansavtalet grundas i en gemensam strävan att erbjuda alla elever 
som bor i de avtalsslutande kommunerna ett brett, likvärdigt och attraktivt 
utbildningsutbud av hög kvalitet. Syftet är att alla elever ska ges goda 
möjligheter att få sitt förstahandsval av skola och program tillgodosett. Detta 
åstadkoms genom att införa fritt sök där samtliga elever i de avtalsslutande 
kommunerna blir mottagna i första hand i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

− Information om lärarlönelyftet 2020. 

− Åtgärder för uppföljning 2020 

o Utbildningsförvaltningen påvisar ett negativt resultat på cirka  
9 mnkr för 2019.  

o Det ska upprättas ett ekonomiskt bokslut varje månad. Analys av 
siffrorna ska göras och vid prognostiserad avvikelse ska åtgärdsplan 
upprättas och redovisas till nämnd.  

o Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva en tvist om 
ansvar för att betala kostnaden för blöjor på förskolan. Beslutet 
kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna.  
 
Rekommendationer för SKR är att är kammarrättens dom inte är ett 
prejudikat. Domen innebär därför inte i sig att kommunerna är 
skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande 
av blöjor i förskolorna.  

o Rekrytering av rektor på Mariedalsskolan är nu klart och avtal är 
påskrivet med Blerand Haliti som påbörjar sin tjänstgöring 50 % den 
1 februari och 100 % från den 1 mars.  § 

Monica Anderson, ordförande, informerar:  

− I samband med att Sotenäs har valt att säga upp samverkansavtalet för 
gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal så har ordförande i Sotenäs 
och Lysekils träffats för diskussion.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 6 Dnr 2020-000014  

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 
Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Ordförande: 

− Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 

Förvaltningschef:  

− Läsårstider 2020–2021        

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut från 
utbildningsförvaltningen som förtecknas i protokollet 2020-01-22, § 6.  
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§ 7 Dnr 2020-000015  

Beslutsuppföljning 
Sammanfattning 
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av beslutsuppföljningen 
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§ 8 Dnr 2020-000005  

Redovisning av anmälningsärenden 2020-01-22 
Sammanfattning 

− Beslut Elevhälsa 2018 

− Avtal om uppdragsutbildning för eventuella blivande chefer 

− Uppsägning av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Fyrbodal 

− Beslut om statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2019 

− Beslut om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier 2019–2020 

− Ansökan om verksamhetsbidrag 

− Beslut om bidragsbelopp 2020 till fristående gymnasieskolor 

− Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande 
utbildning på introduktionsprogram 2019 

− Bidragsramar per huvudman för bidragsåret 2020, statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet 

− Bidragsram per huvudman för bidragsåret 2020, statsbidrag för 
kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshemmet och annan 
pedagogisk verksamhet 

− Avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning vid 
Göteborgs universitet - GU 2019/2441 

− Tillsyn och inspektion med stöd av patientsäkerhetslagen, gällande sekretess 
i elevhälsan utifrån 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen, avs. 
verksamhet vid Stångenässkolan, Lysekils kommun 

− LKF 2019-12-11, § 250 - Reviderat reglemente med gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun 

− LKF 2019-12-11, § 249 - Reviderat reglemente för utbildningsnämnden 

− LKF 2019-12-11, § 246 - Lysekils kommuns plan för arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2019–2023 

− LKF 2019-12-11, § 245 - Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 

− LKF 2019-12-11, § 241 - Verksamhetsomfattning och ramfördelning - 
Utbildningsnämndens Arbetslivsförvaltning 

− LKF 2019-12-11, § 238 - Investeringsbudget 2020 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2020-01-22, § 8.   
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§ 9 Dnr 2020-000018  

Arbetslivsförvaltningens ansvar och verksamhet 
Sammanfattning 
Per-Henrik Larsson förvaltningschef, Lena Carlstedt skolchef, och Ingrid Arnholm 
enhetschef informerar nämnden om:  

Individ- och familjeomsorg 
− Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) 

− Stöd för tillfälligt boende 

− Förmedlingsärenden 

− Budget och skuldrådgivning 

− Dödsboanmälningar 

− Flyktingmottagande 

 
Vuxenutbildning 

− Svenska för invandrare (SFI) 

− Grundläggande vuxenutbildning 

− Gymnasial vuxenutbildning 

− Uppdragsutbildning 

− Yrkeshögskola 

− Särvux 

− Lärcentra 

− Samhällsorientering 

 
Arbetsmarknad och sysselsättning 

− Daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) 

− Sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) 

− Arbetsmarknadsinsatser enligt lagen om arbetslöshetsnämnd 

− Lagen om kommunalt aktivitetsansvar 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen    
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§ 10 Dnr 4415  

Arbetslivsförvaltningens organisation 
Sammanfattning 
Per-Henrik Larsson förvaltningschef, informerar nämnden om 
arbetslivsförvaltningens organisation 

− Det behövs ett samlat grepp på och samsyn kring hur kommunen hanterar 
sysselsättningsfrågorna. 

− Det behövs ett tydligt fokus på ”arbetarlinjen”. Kommunens insatser behöver 
samordnas för att minska beroendet av försörjningsstöd. 

− Kommunen behöver bättre nyttja den potential som finns i olika typer av 
subventionerade anställningar.  

− Det behöver skapas en tydlig organisation och effektiva processer som 
stödjer dess inriktningar.  

− Tillsammans kunna verka för att människor så långt som möjligt blir 
inkluderade och får möjlighet att komma i arbete/sysselsättning, utbildning 
och egen försörjning.  

− Bli effektiva i att stödja deltagare process och därmed utveckla kartläggning 
och vägledningsarbetet.  

− Kunna ta ett samlat grepp för att bidra till att skapa fler anpassade 
sysselsättningsplatser, praktikplatser, utbildnings- och 
anställningsmöjligheter.  

− Kunna utveckla det utåtriktade arbetet med arbetsgivare och omvärlden i 
övrigt.  

− Gemensamt skapa utveckling och progression för olika typer av deltagare. Vi 
ska däremot möjliggöra ett brett deltagande och samtidigt säkerställa att 
deltagare med olika behov får det stöd som förutsätts enligt lagstiftning.  

− Bidra generellt när det gäller kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning.  

− Möjliggöra att olika säkerhetsaspekter kopplat till vissa funktioner kan 
säkerställas.  

− Uppnå en balans i antalet medarbetare fördelat till olika chefsroller.  

− Utveckla tillitsbaserad styrning och ledning där vi blir bra på att driva 
processer och arbeta lösningsinriktat med fokus på enskilda, grupper av 
enskilda och jobba effektivt för att bidra till olika möjligheter både inom 
organisationen och i samverkan med andra organisationer.  
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− Chefer arbeta med hänsyn till hela spektra a förvaltningens uppdrag och 
successivt utveckla känslan av att vi ingår i ett gemensamt sammanhang. Vi 
ska därmed fortsättningsvis kunna styra och leda tillsammans.  

Utbildningsnämndens beslut 
 Utbildningsnämnden tar del av informationen.     
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§ 11 Dnr 4416  

Styrning och ledning - inledande dialog om nämndens förväntningar 
och mål 
Sammanfattning 
Utvecklingsmål kopplat till ett utvecklingsmål. Mål – önskvärt resultat som ska 
uppnås. Resultat definieras som effekt eller prestation.  

För varje utvecklingsmål ska strategier och åtgärder arbetas fram för ökad 
måluppfyllelse.  

För varje utvecklingsmål ska även indikatorer arbetas fram.  

Egna mål:  

− Formuleras av nämnd eller ansvarig chef 

− Ska utgöra grunden för förbättrings-/utvecklingsarbete 

− Ansvarig chef ska komplettera med strategier, åtgärder och indikatorer 

Diskussion i nämnden om arbetslivsförvaltningens utmaningar, ambitioner, 
målsättningar och önskvärd utveckling.     

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.     
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§ 12 Dnr 2020-000019  

Budget arbetslivsförvaltningen 2020 
Sammanfattning 
Arbetslivsförvaltningen bildades 2020-01-01 och leds politiskt av 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden ansvarar för att fördela de av 
fullmäktige fastställda ekonomiska ramarna inom förvaltningens organisation och 
fastställa förvaltningens budget.  

Nämndens beslut om fördelning av budget utgår från den vid årsskiftet antagna 
organisationen för arbetslivsförvaltningen. Arbetslivsförvaltningens organisation 
har delats in i olika enheter enligt följande; enheten för vägledning och stöd, enheten 
för arbetsliv, enheten för vuxenutbildning och förvaltningsledning.       

Beslutsunderlag 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden antar budget 2020 för arbetslivsförvaltningen enligt 
förvaltningens förslag.       

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Arbetslivsförvaltningen 
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§ 13 Dnr 2020-000022  

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 
Sammanfattning 
 Förvaltningschef:  

− Attesträtter för arbetslivsförvaltningen       

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut från 
arbetslivsförvaltningen som förtecknas i protokollet 2020-01-22, § 13.  
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§ 14 Dnr 2020-000057  

Chef för arbetslivsförvaltningen informerar 
Sammanfattning 
Per-Henrik Larsson informerar att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 
genom en skrivelse (29019-12-13) tydliggjort för regeringen vad dom ser som 
centralt för den fortsatta utvecklingen av arbetsmarknadspolitiken.  
 
SKR vill att förutsättningarna utreds för att på frivillig basis ge kommuner som vill 
ett samordnande och rustande uppdrag för samtliga arbetssökande långt från 
arbete, med medföljande ekonomisk ersättning.  
 
SKR vill också att kommunerna skyndsamt ska få samordningsansvar för de 
nyanländas etableringsinsatser, med medföljande ekonomisk ersättning.     

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.      
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