
 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-01-20 
 

1 (16) 
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Kommunfullmäktigesalen 
 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Monica Andersson (C), ordförande 
Jeanette Janson (LP), vice ordförande 
Agneta Blomqvist (S), Teams 
Margareta Carlsson (S), Teams 
Ida Strandberg (C) ersätter Leif Ström (L), Teams 
Per Tengberg (LP), Teams 
Per Wallman (M), Teams 
Stefan Jansson (S) ersätter Håkan Smedja (V), §§ 1–2 
Håkan Smedja (V), §§ 3–12 
Magnus Elisson (SD), Teams 
 

Ersättare 
 

Stefan Jansson (S), Teams, §§ 3–12 
Rami Tobji (S), Teams 
Kerstin Nicander (S), Teams 
Christina Mattisson (LP), Teams 
Inga-Lena Ivarsson (SD), Teams 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Lennart Olsson, förvaltningschef UBF, §§ 1–7 
Katarina Andersson, kvalitets- och utvecklingschef UBF, §§ 1–7 
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef ALF, §§ 8–12 
Claes Karlén, enhetschef enheten för arbetsliv, §§ 8–12 
 

 
Paragrafer 
 

§§ 1–12 

 
Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Monica Andersson 

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
 Jeanette Janson 
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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  

2021-01-20 

2021-01-25 

2021-01-25 

2021-02-16 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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§ 1 Dnr 2021-000045  

Fastställande av dagordning  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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§ 2 Dnr 2021-000056  

Lokalbehovsplan 2021 - utbildningsförvaltningen 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i 
uppdrag att ta fram en lokalbehovsplan för 2021.  Syftet med förvaltningens 
lokalbehovsplan är att ge tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
underlag för att sammanställa Lysekils kommuns lokalbehov och anläggningsbehov.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-13 
Lokalbehovsplan 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner lokalbehovsplan 2021 för utbildningsförvaltningen.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen 
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§ 3 Dnr 2020-000456  

Intern kontroll 2021 - utbildningsförvaltningen 
Sammanfattning 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten. Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 
2020-10-17 §1 61 att ge alla nämnder i uppdrag att granska samma 
processer/rutiner: 

• Följsamhet av e-postrutinen 
• Följsamhet av chefsplattformen 
• Följsamhet av medarbetarplattform 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-12-16, § 143, att även granska 
klagomålshantering mot utbildning under 2021.  

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att 
kontrollera processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån 
planen återrapporteras till utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-11. 
Intern kontrollplan 2021 utbildningsnämnden – utbildningsförvaltningen  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kvalitetschef 
Utbildningsförvaltningen 
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§ 4 Dnr 2021-000057  

Beslutsuppföljning 
Sammanfattning 
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av beslutsuppföljningen.  
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§ 5 Dnr 2021-000060  

Förvaltningschef och ordförande informerar  
Förvaltningschef 

− Covid 

• Högstadiet  
Från och med 2021-01-07 gäller fjärrundervisning (följer schemat i 
realtid) eller distansundervisning (får en uppgift som man kan göra 
vid annat tillfälle) i grundskolan. Man har fått kyld mat som man 
kunnat hämta ut och värma hemma. Några elever är på skolan och 
har undervisning. Man kommer att ha fjärrundervisning/ 
distansundervisning även under vecka 4.  

• Kultur 
Kommunen har tagit ett övergripande ställningstagande att 
biblioteken är fortsatt stängda men man kan låna böcker take away.  

• Fritid 
Hallar är nedstängda t.o.m. 2021-01-24. Från 2021-01-25 kommer 
hallarna att öppnas igen med stränga restriktioner.  

• Övrigt 
Gymnasiet fortsätter med distansstudier och fjärrundervisning. 
Elever kommer in till gymnasiet för att utföra vissa praktiska ämnen 
och laborationer, elever med särskilda behov kommer också till 
skolan.  

− Rektorer 

• Tiina Hemberg, efterträder Hendrik Mattsson som rektor på 
Gullmarsskolan 7–9.  

• Caroline Rönnberg, ny rektor på Mariedalsskolan.  

− Enhetschef ung utveckling 

• Rekryteringsprocess pågår och sista ansökningsdagen var i söndags, 
43 sökande. Målet är att tjänsten ska vara till 2021-05-01.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 6 Dnr 2021-000001  

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2021-01-20 
Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut att redovisa.  
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§ 7 Dnr 2021-000010  

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden  
Sammanfattning 
 

− Öppet brev till ansvariga för skolan angående långtidssjuka barn med Covid-
19, Svenska Covidföreningen 

− Kostnadsjustering avseende utbildning för elever som vistas på sjukhus.  
Trollhättans Stad 

− Beslut i ärende om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn 
och elever, i grundskola - dnr 7331-2020-24776, Migrationsverket 

− Beslut i ärende om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn 
och elever, i gymnasieskola - dnr 7331-2020-24777, Migrationsverket 

− Beslut i ärende om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn 
och elever, i förskoleklass - dnr 7331-2020-24779, Migrationsverket 

− Kompletterade handlingar - Uppsägning av samverkansavtal Teknikcollege 
Fyrbodal - dnr BUN 2020/01061, Uddevalla kommun, Barn och utbildning 

− Uppsägning av samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal, Uddevalla kommun 

− Samarbetsavtal för att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap och 
teknik 2021, Innovatum Science Center 

− Beslut statsbidrag specialpedagogik för lärande 2019–2020, Skolverket 

− LKF 2020-12-16, § 158 - Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021–
2025, kommunfullmäktige 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden som 
förtecknas i protokollet 2021-01-20, § 7. 
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§ 8 Dnr 2020-000455  

Intern kontroll 2021 - arbetslivsförvaltningen 
Sammanfattning 
Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 2020-10-17, § 161, ge alla nämnder i 
uppdrag att granska samma processer/rutiner. Utbildningsnämnden har därmed att 
beslutat om följande kontrollområden för intern kontroll för 2021.  

− Följsamhet av e-postrutinen  
− Följsamhet av chefsplattformen  
− Följsamhet av medarbetarplattformen 

Förvaltningen har arbetat fram underlag för intern kontrollplan 2021 vilken 
utbildningsnämnden beslutar om. 

Beslutsunderlag 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-28.  
Intern kontrollplan 2021 utbildningsnämnden – arbetslivsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2021.  

Beslutet skickas till 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Kommunrevisorer 
Kommunstyrelsen 
Arbetslivsförvaltningen 
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§ 9 Dnr 2021-000061  

Förvaltningschef informerar   
Förvaltningschef 

− Claes Karlén, ny enhetschef för Enhet för arbetsliv presenterar sig för 
nämnden.  

− Statsbidrag för yrkvux 2020 når upp till den prognostiserade nivån om cirka 
2,9 mnkr.  

− Ny ansökan om statsbidrag för yrkvux till Skolverket för att förhoppningsvis 
nå den nivå som vi sökte inför 2021 (ca 4,5 mnkr jämfört med 2,5 mnkr 
beviljade i första omgång). 

− Yrkvuxutbildningar (barnskötare 15 stycken, kock 10 stycken och industri 
bas 10 stycken) har startat upp i januari enligt plan med bra beläggning på 
utbildningsplatser. 

− Uppdrag om äldreomsorgslyftet har startat för 9 anställda/elever. 

− Avslag på statsbidrag för utveckling lärcentrum. 

− Ekonomisk prognos 2021, utfall förväntat som novemberprognosen. 

− SFI – behov av insats för att starta upp minst en grupp om 15 elever (varav 7 
kvotflyktingar och övrig etablering) i SFI introduktion (kommer att lägga 
merkostnaden som ett Coronaprojekt).  

− Habersättningen igång sedan december 2020, första utbetalningen januari 
2021 (inklusive en bonus om 5 000 tkr/person) totalt 290 tkr utbetalt.  

− Överenskommelse om utvecklingsanställningar i bolagen tecknade 
praktikanter går i gång i det närmaste inom LysekilsBostäder. 

− Feriepraktik 2021 planeras – osäkerhet med placeringar i vissa 
verksamheter. Eventuellt kulturarbetsplatser med stöd av ABF diskuteras 
vilket kan ge andra alternativ.  

− Lokalförsörjning ALF och servicekontor. 

− Covid19 

• Försvårar många möten och dialoger 
• Smitta har funnits i våra närmiljöer vilket gjort att vi informerar 

särskilt 
• Ny pandemilag med krav på hantering t.ex. butiker innebär att vi 

fortsatt har stängt i våra butiker 
• Fortsatt färre personer i daglig verksamhet och sysselsättning 
• Fortsatt distans på vuxutbildningar förutom vissa praktiska ämnen 

samt att nystarter haft inledande möte på plats.  
• Dialog – hur hantera habersättning med hänvisning till Corona? Ska 

ersättning utgå även om person inte är på plats? Ska det ges anpassat 
individuellt eller generellt? Utbetalning enligt tidigare planerat 
schema? 
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Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 10 Dnr 2020-000050  

Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, 
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd 
Sammanfattning 

− Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg om begäran om beviljande av 
ekonomisk nödhjälp. 

− Dom från förvaltningsrätten i Göteborg om bistånd enligt socialtjänstlagen. 

− Dom från förvaltningsrätten i Göteborg om bistånd enligt socialtjänstlagen. 

− Dom från förvaltningsrätten i Göteborg om bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade domar gällande försörjningsstöd/ 
ekonomiskt bistånd som förtecknas i protokollet 2021-01-20, § 10.  
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§ 11 Dnr 2021-000029  

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut  
Sammanfattning 

− Delegationsbeslut av rektor om upphörande av utbildning, dnr 2020–544 

− Delegationsbeslut av rektor om upphörande av utbildning, dnr 2020–543 

− Delegationsbeslut av rektor om upphörande av utbildning, dnr 2020–529 

− Delegationslista individ- och familjeomsorgen 2020-12-01-20-12-31. 

Ordförandebeslut 

− Bonus habiliteringsersättning  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av arbetslivsförvaltningens redovisade 
delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 2021-01-20, § 11. 
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§ 12 Dnr 2021-000020  

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  
Sammanfattning 

− Överenskommelse om utvecklingsanställningar i kommunala bolag, 
LysekilsBostäder AB 

− Överenskommelse om utvecklingsanställningar i kommunala bolag, Leva i 
Lysekil AB 

− Statsbidrag för lärcentrum 2021 - samverkan mellan Sotenäs, Munkedal och 
Lysekil, Skolverket 

− Försörjningsstödsstatistik december 2020, Arbetslivsförvaltningen 

− LKF 2020-12-16, § 157 - Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun, 
kommunfullmäktige 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisning av arbetslivsförvaltningens 
anmälningsärenden som förtecknas i protokollet 2021-01-20, § 12. 
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