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Sammanträdesprotokoll
2021-04-06

Utbildningsnämnden

Tid och plats

Tisdagen den 6 april 2021 kl 10.00 i Kommunfullmäktigesalen och
Teams

Beslutande
Ledamöter

Kerstin Nicander (S) Teams ersätter Monica Andersson (C)
Jeanette Janson (LP), ordförande
Agneta Blomqvist (S) Teams
Margareta Carlsson (S) Teams
Inga-Lena Ivarsson (SD) Teams ersätter Leif Ström (L)
Per Tengberg (LP) Teams
Håkan Smedja (V) Teams
Magnus Elisson (SD) Teams

Ersättare
Tjänstepersoner och
övriga närvarande

Lennart Olsson, förvaltningschef UBF, §§ 25–36
Katarina Andersson, kvalitets- och utvecklingschef UBF, §§ 25–36
Louise Wicksell, processtödjare barnkonventionen, §§ 25–26
Anna-Lena Lundh, ekonom §§ 25–27
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare, §§
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef ALF, §§ 37–43
Sofia Öhrblad, ekonom, §§ 37–43
Ingrid Arnholm, enhetschef Enhet för vägledning och stöd, § 37
Olga Karlsson, 1:e socialsekreterare försörjningsstöd, § 37
Madelene Johansson, nämndsekreterare

Paragrafer

§§ 25–43

Sekreterare

Digital signering
……………………………………………………….
Madelene Johansson

Ordförande

Digital signering
……………………………………………………….
Monica Andersson

Justerare

Digital signering
……………………………………………………….
Agneta Blomqvist
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Utbildningsnämnden

2021-04-06

Anslagsbevis av justerat protokoll
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd

Utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde

2021-04-06

Datum då protokoll justerades

2021-04-13

Datum då justeringen publiceras

2021-04-14

Datum då publiceringen av justeringen upphör

2021-04-25

Förvaring av protokollet

Protokollet finns tillgängligt på
kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

………………………………………………………………..

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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E-signering:
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Sammanträdesprotokoll
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UBN § 25

2021-04-06

Dnr 2021-000045

Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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UBN § 26

2021-04-06

Dnr 2021-000128

Information om barnrättsarbete, det kommunövergripande arbetet med
att implementera barnkonventionen
Sammanfattning
Louise Wicksell, processtödjare barn, informerar nämnden om Lysekils kommuns
samlade arbete för att stärka barnets rättigheter.
Uppdraget innebär att:


Stödja förvaltningar och bolag i Lysekils kommun i att öka kunskapen om
och tillämpningen av barnkonventionen.



Tillsammans med verksamheterna ta fram en långsiktig plan för arbetet med
barnkonventionen i Lysekils kommun.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande

6 (22)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden
UBN § 27

2021-04-06

Dnr 2021-000019

Uppföljning 1, 2021, utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har tagit fram uppföljning 1, 2021, för
utbildningsförvaltningens egna verksamheter enligt bilaga.
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 1),
30 april (uppföljningsrapport 2), 31 augusti (uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(uppföljningsrapport 4) samt årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 1 omfattar uppföljning av
ekonomi avseende utfall för perioden, prognos för helåret samt att resultat och
prognos redovisas per verksamhet. Redovisningen bygger på det material som
rapporterats i uppföljningssystemet Stratsys.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15.
Uppföljningsrapport 1, 2021, utbildningsnämnden – utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1, 2020, utbildningsnämnden
för utbildningsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsförvaltningen

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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UBN § 28

2021-04-06

Dnr 2021-000132

Ansökan om bidrag till kulturarrangemang - Kvirr, Konstvandring i
Ranrike 2021
Sammanfattning
Föreningen KVIRR – Konstvandring i Ranrike, arrangerar konstvandring under
påskhelgen digitalt och för besökare sker konstvandringen under sommaren.
Varje år deltar 40–50 konstnärer och konsthantverkare deltar från Strömstad i norr
till Lysekil i söder. Föreningen ansöker om arrangörsbidrag på 10 000 kr.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15.
Ansökan om bidrag från Kvirr, konstvandring i Ranrike 2021.
Balansrapport och resultatrapport.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan om arrangörsbidrag på 10 000 kr.
Beslutet skickas till
Kulturchef för vidare befordran till berörda
Ekonomiavdelningen

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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UBN § 29

2021-04-06

Dnr 2021-000066

Ansökan om bidrag till Bohusläns Stenstipendium 2021
Sammanfattning
En bidragsansökan om 6 000 för stöd till utdelandet av Bohusläns Stenstipendium
2021 har inkommit från Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän (KKV-B).
Stipendiet har tillkommit för att ge utländska skulptörer ekonomiska och praktiska
möjligheter att arbeta i den bohuslänska graniten under en längre tid på plats och
ställe.
Årets stipendiat heter Stinne Teglhus som är bosatt i Hirtshals på norra Jylland och
är vise ordförande i Dansk Billedhuggersamfund. Hennes skulpturer är figurativa
och oftast fyndiga med naturen som inspiration. Stinne Teglhus har utfört ett flertal
större offentliga uppdrag i sten och brons samt medverkat i internationella
skulpturutställningar.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15.
Ansökan om bidrag från Bohusläns Stenstipendium 2021.
Förslag till beslut
Jeanette Janson (LP): Avslag på ansökan om bidrag på 6 000 kr till Bohusläns
Stenstipendium 2021.
Agneta Blomqvist (S), Magnus Elisson (SD), Margareta Carlsson (S): Bifall till
Jeanette Jansons avslagsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt Jeanette Jansons m.fl. avslagsförslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag på 6 000 kr.
Beslutet skickas till
Kulturchef för vidare befordran till berörda
Ekonomiavdelningen

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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UBN § 30

2021-04-06

Dnr 2021-000078

Ansökan om bidrag till kulturarrangemang - utställningen
Folklivsmålare möts - 2021-03-30 - 2021-04-11
Sammanfattning
Under påskhelgen 2020 skulle Skaftö Folkets hus och elever på Skaftö skola visa
utställningen ”Skaftö Folkliv då och nu skildrat av CG Bernardsson och Skaftö
skola”. På grund av pandemin så sker den istället i år och anpassats till nuvarande
restriktioner. Den genomförs under påsken 2021 och har vuxit, även Thora Bohlins
tavlor ställs ut. Syftet är att belysa folklivet från en man, kvinna och elever och
samtidigt med olika perspektiv, synsätt och tid i tillvaron. Skaftö Folkets hus söker
bidrag till arrangemanget med 5 000 kr.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15.
Ansökan om bidrag till arrangemang, utställningen Folklivsmålare möts.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan om arrangemangsbidrag på
5 000 kr.
Beslutet skickas till
Kulturchef för vidare befordran till berörda
Ekonomiavdelningen

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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UBN § 31

2021-04-06

Dnr 2019-000190

Svar på återremiss på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i
skolan
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet med motiveringen att
utbildningsförvaltningen inte redovisat förslag på hur frukost i skolan skulle kunna
finansieras. Förvaltningen ser inte någon möjlighet att finansiera frukost i skolan
inom nämndens budget eftersom det skulle innebära att omfattande neddragningar
inom nämndens verksamhet i så fall skulle behöva göras. För att frukost i skolan ska
kunna erbjudas föreslår förvaltningen att medel för detta tillsätts från kommunens
övergripande budget.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15.
LKF 2020-09-16, § 118 - Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i
skolan.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen på grund av
de merkostnader förslaget skulle innebära.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande

11 (22)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

UBN § 32

2021-04-06

Dnr 2021-000092

Reviderad barn- och elevhälsoplan
Sammanfattning
Enligt skollagen (2 kap 25§) ska varje huvudman ombesörja att det finns elevhälsa.
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och bidra till att skapa en utbildning som
främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Barn- och elevhälsoplanen ska främja varje enskilt barn och elevs lärande och
utveckling och bidra till att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.
Planen beskriver utbildningsförvaltningens samlade barn- och elevhälsoarbete och
ska ge vägledning på både central och lokal nivå. Planen ska vara till stöd för rektor
och personal i elevhälsoarbetet.
Processen i arbetet har genomförts i form av dialog med rektorer, biträdande rektor,
enhetschef för den centrala elevhälsan, de olika professionerna inom centrala och
lokala elevhälsan och fackförbund. Arbetet har bedrivits med dialog och löpande
avstämning av textmaterial och innehåll.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08.
Reviderad Barn- och elevhälsoplan.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner reviderad plan för barn- och elevhälsa.
Beslutet skickas till
Rektorer
Förvaltningschef

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande

12 (22)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

UBN § 33

2021-04-06

Dnr 2021-000057

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

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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UBN § 34

2021-04-06

Dnr 2021-000060

Förvaltningschef och ordförande informerar UBF
Förvaltningschef
Covid










Smittläget fortsatt på relativt hög nivå i Västra Götalandsregionen.
Förra veckan var Mariedalsskolan åk 6 drabbade.
Även unga blir smittade men driver inte smittan.
Smittspårning visar att familjen är vanligast följd av vuxensamlingar.
Pedagog- och vårdpersonal som är symtomfria arbetar.
Personal med kända allergisymtom arbetar.
Symtom eller sjuk stannar hemma från sitt arbete.
Skolan ska följa plan (7–9 och gymnasiet).
Vanliga åtgärder enligt Folkhälsomyndigheten.

Rekryteringsläget


Enhetschef Ung utveckling blir Sanna Lannesjö som och tillträder
2021-05-01.



Rektorsrekrytering pågår, en rektor till Gymnasieskolan och en rektor till
Stångenässkolan, rekryteringen är i slutfasen.

Fritidsenheten


Fortsatt föreningsstöd p.g.a. pandemin enligt tidigare modell.

Ordförande
Matematikprojektet är inne på tredje terminen, lågstadiets matematik ska bära
eleverna bättre genom resten av skolgången. Ordförande ger stort beröm till all
berörd personal för sitt arbete med matematikprojektet.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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UBN § 35

2021-04-06

Dnr 2021-000003

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2021-04-06
Sammanfattning
Förvaltningschef


Delegationsbeslut angående tf. förvaltningschef när ordinarie
förvaltningschef har semester eller är ledig.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisat delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2021-04-06, § 35.

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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UBN § 36

2021-04-06

Dnr 2021-000012

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden
2021-04-06
Sammanfattning












Beslut statsbidrag specialpedagogik för lärande 2021–2022
Beslut statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför
ordinarie undervisningstid
Uppföljning av fyra granskningar i Lysekils kommun - PwC
Beslut statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder för 2021
Beslut för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och
kommunal vuxenutbildning i sfi för 2021
2021-03-03, § 37 - Bokslutsberedning 2020
Beslut statsbidrag inom elevhälsan 2019
Beslut statsbidrag bättre språkutveckling i förskolan 2021
Beslut statsbidrag omsorg under kvällar, nätter och helger 2021
Beslut statsbidrag Läslyftet HT 2019–2020
Beslut statsbidrag mindre barngrupper i förskolan för 2019–2020

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2021-04-06, § 36.

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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UBN § 37

2021-04-06

Dnr 2021-000159

Information om felaktiga utbetalningar arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Ingrid Arnholm, enhetschef enheten för vägledning och stöd och Olga Karlsson 1:e
socialsekreterare enheten för vägledning och stöd, informerar nämnden om felaktiga
utbetalningar arbetslivsförvaltningen.







Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen (2007:612)
och i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar från välfärdssyste-men (underrättelselagen)
Ändringarna innebär bland annat att underrättelseskyldigheten vid felaktiga
utbetalningar nu även omfattar kommunernas socialtjänst
Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kostar årligen skattebetalarna
över en halv miljard kronor, enligt Delegationen för korrekta utbetalningar
från välfärdssystemen
Digital ansökan kommer att medföra minskad kontroll, därav måste riktade
kontroller genomföras
Fler och kommuner har FUT-handläggare som arbetar med felaktiga
utbetalningar, tex. Vänersborg
Fokus – att förbyggande arbete

Exempel på ärenden






Har fler bankkonton hos andra banker
Arbetar utan anställningsavtal el. får lön via ”checkar”
Uppger inte tillgångar tex. fastighet
Har annan familjebild än vad uppgett
Uthyrning i andra hand

Framtida behov









En FUT-handläggare som kan arbeta med följande:
Utredningar, inkl. betalningsförmåga
Utreda anonyma anmälningar
Återbetalningar
Samtliga återkrav
Följa upp beslut mot förskott på förmån (överklaga)
Genomförandet av kontroller
Proaktivt förbygga felaktiga utbetalningar

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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UBN § 38

2021-04-06

Dnr 2021-000038

Uppföljning 1, 2021, arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har tagit fram uppföljning 1, 2021, för
utbildningsförvaltningens egna verksamheter enligt bilaga.
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 1),
30 april (uppföljningsrapport 2), 31 augusti (uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(uppföljningsrapport 4) samt årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 1 omfattar uppföljning av
ekonomi avseende utfall för perioden, prognos för helåret samt att resultat och
prognos redovisas per verksamhet. Redovisningen bygger på det material som
rapporterats i uppföljningssystemet Stratsys.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15.
Uppföljningsrapport 1, 2021, utbildningsnämnden – arbetslivsförvaltningen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Blomqvist (S): Tilläggsförslag att utbildningsnämnden anmodar
kommunfullmäktige att godkänna en negativ budgetavvikelse på 7 950 tkr enligt
prognosen för underskott på försörjningsstöd.
Jeanette Janson (LP) och Margareta Carlsson (S): Bifall till Agneta Blomqvist
tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om utbildningsnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag
och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om utbildningsnämnden kan besluta enligt Agneta Blomqvist
tilläggsförslaget och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt tilläggsförslaget.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljning 1, 2021, utbildningsnämnden för
arbetslivsförvaltningen.
Utbildningsnämnden beslutar att anmoda kommunfullmäktige att godkänna en
negativ budgetavvikelse på 7 950 tkr enligt prognosen för underskott på
försörjningsstöd.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
UBN § 39

2021-04-06

Dnr 2020-000423

Remiss av motion avseende ungdomsjobb
Sammanfattning
Jeanette Jansson (LP) och Anette Calner (LP) föreslår i en motion, 2020-08-31, att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda
möjligheterna att införliva ungdomsjobb enligt ”Sotenäs-modellen”, samt att se över
möjligheterna att söka statsbidrag för dessa.
Arbetslivsförvaltningen bedriver idag olika arbetsmarknadsinsatser för personer
som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden däribland ungdomar.
Förvaltningens enhet för arbetsliv genomförde kommunala feriepraktikplatser för
ungdomar under 2020 via kommunala medel och statligt bidrag. Under 2020 kom
staten med en extrasatsning på ungdomsjobb för ungdomar som gått ur skolan
under 2020 och/eller ungdomar som befinner sig inom det så kallade kommunala
aktivitetsansvaret. Förvaltningen anställde fyra ungdomar under en begränsad tid
inom ramen för denna satsning. Lysekils kommun har därmed liksom Sotenäs
kommun genomfört motsvarande satsning på ungdomsjobb med statligt stöd.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15
LKF 2020-09-16, § 124 – Motion från Jeanette Janson (LP) och Annette Calner (LP)
avseende ungdomsjobb.
Motion från Jeanette Janson (LP) och Annette Calner (LP) avseende ungdomsjobb.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen

Justerare
E-signering:
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

UBN § 40

2021-04-06

Dnr 2021-000061

Förvaltningschef informerar ALF
Sammanfattning
















Försörjningsstödsstatistik februari 223 jämfört med 236 februari 2020.
Barnrättsresan – utbildning om barnkonventionen pågår i förvaltningens
och dess verksamheter.
Ansökan DUA – ungdomsarbetslösa utan färdiga utbildning uppsökande
verksamhet.
Ny plan för KAA håller på att arbetas fram, antas nästa nämnd.
Ny utbildningskatalog för vuxenutbildningen i noden Norra Bohuslän släpps
inför höstens utbildningar.
Ny ansökan påbörjas för yrkesvuxenutbildning 2022.
EU-ansökan (i Norden) för utveckling av utbildning krig marint naturbruk
(aquakultur) har beviljats. Involverar vuxenutbildningen och gymnasiet i
Lysekil (vuxenutbildningsrektor initierat ansökan och
vuxenutbildningslärare genomfört ansökan.
Statsbidrag för habiliteringsersättning utlyst och kommer att sökas.
Statsbidrag för ungdomsjobb utlyst och kommer att sökas.
Utvecklingsjobb, förvaltningen arbetare vidare med LysekilsBostäder AB,
LEVA i Lysekil AB, fastighetsenheten.
Start av utvecklingsgrupp i förvaltningen.
Lokaler
o Behov av handläggare vid högskolecentrum Bovik
o Behov av utökat återbruk
o Behov av bättre förutsättningar för industriutbildning
o Behov av lärosalar (teoretiska ämnen, utökat yrkvux, utökad SFI)
Covid
o Läget är oförändrat i förvaltningen.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare
E-signering:
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Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden
UBN § 41

2021-04-06

Dnr 2021-000059

Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Sammanfattning
Dom 2021-03-17 - Mål nr 1442–21, 1443–21 - Klagande, motpart socialnämnden i
Lysekils kommun - överklagat socialnämndens beslut 2021-01-08 och 2021-01-14 Saken Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL (ekonomiskt bistånd) Förvaltningsrätten avslår överklagandena
Dom 2021-02-25 - Mål nr 209–21 - Klagande, Motpart Migrationsverket överklagat Migrationsverkets beslut 2020-12-11 - Saken Rätt till enligt lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande, LMA bistånd - Förvaltningsrätten avslår
överklagandet
Beslutsunderlag
Domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisade domar gällande
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd som förtecknas i protokollet 2021-04-06, § 41.

Justerare
E-signering:
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Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden
UBN § 42

2021-04-06

Dnr 2021-000031

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2021-04-06
Sammanfattning


Delegationslista Individ- och familjeomsorgen 2021-02-01-2021-02-28.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2021-04-06, § 42.

Justerare
E-signering:
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Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden
UBN § 43

2021-04-06

Dnr 2021-000022

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden
2021-04-06
Sammanfattning


Ansökan om statsbidrag från DUA



Försörjningsstödsstatistik februari 2021

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2021-04-06, § 43.

Justerare
E-signering:
F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

AGNETA
BLOMQVIST
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Nordea Bank AB (publ)

Datum:

2021-04-13 19:27:23

Transaktionsidentitet: F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE

JEANETTE
JANSON
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Datum:

2021-04-14 08:08:55

Transaktionsidentitet: 90A7FAF8A3CFA1BC22CAE99963E2137BF44800CB43

MADELENE
JOHANSSON
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Swedbank AB (publ)

Datum:

2021-04-14 08:09:55

Transaktionsidentitet: 4146034E411ED9D5907046555514447A4217C0EB9F
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