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UBN § 43 Dnr 2021-000479 

Fastställande av dagordning  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet men att Kulturstipendiet 
2022 beslutas före Kulturpriset 2022.  
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UBN § 44 Dnr 2021-000477 

Ansökningar till Kulturstipendium 2022  

Sammanfattning 

Lysekils kommun delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium.  

Lysekils kulturstipendium utdela 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 2022-04-20 
Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): Förslag att inte dela ut något kulturstipendium då det inte finns 
några inkomna ansökningar. Förslag att i stället dela ut två kulturpris på vardera summan 
6 000 kr.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utbildningsnämnden kan besluta enligt Christina Gustavssons förslag 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att inte dela ut något kulturstipendium 2022 då det inte finns 
några inkomna ansökningar. 

Utbildningsnämnden beslutar att dela ut två kulturpris 2022 på vardera summan 
6 000 kr.  

Beslutet skickas till 

Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef 
Anna-Lena Lundh, ekonom 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 45 Dnr 2021-000476 

Nomineringar till Kulturpris 2022  

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 invånarna som ligger till grund för priset. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-20 
Ansökningar till kulturstipendium 2022 
Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturpris till Lysekils Vänner och Föreningen 
Kallbadhusets vänner Lysekil. 

Beslutet skickas till 

Kulturpristagaren 
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef 
Anna-Lena Lundh, ekonom 
Utbildningsförvaltningen  
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UBN § 46 Dnr 2022-000103 

Fritidsstipendier 2021 - samlingsärende - 1. Bra idrottsprestation 2021 - 2. 
Förtjänstfull föreningsledare 2021 

Sammanfattning 

Lysekils kommun delar varje år ut stipendier för bra idrottsprestation och förtjänstfull 
föreningsledare.      

Priset för bra idrottsprestation delas ut för att visa kommunens uppskattning för genomförd 
idrottsprestation och därigenom främja utvecklingen av de lokala idrottsföreningarna. 

Priset är på 6 000 kronor och kan tilldelas person, lag eller grupp som verkar i förening 
registrerad i Lysekils kommun. Undantag kan göras om person boende i Lysekils kommun, för 
att utvecklas, utövar sin idrott i förening hemmahörande i annan kommun. Föreslagen 
pristagare ska vid utförd idrottsprestation ha fyllt 16 år. 

Priset för förtjänstfull föreningsledare tilldelas ledare inom kommunens föreningsliv som 
genom sina insatser på ett förtjänstfullt sätt främjat sin förening. Lysekils kommun vill genom 
priset uppmuntra föreningar och privatpersoner att engagera sig i ledarrollen och i 
ledarrekryteringen till föreningslivet. Som ledare tar man inte bara på sig uppgiften att 
utveckla föreningens verksamhet utan gör i många fall även en stor social insats. Ett arbete 
som inte nog kan betonas och uppskattas. 

Utbildningsnämnden beslutade 2021-04-28 att inte dela ut priset för bra idrottsprestation 
2020 utan har för avsikt att låta denna prissumma tillfalla 2022 års prisutdelning. 

Priset är på 6 000 kronor och kan tilldelas person som är eller har varit verksam inom förening 
registrerad i Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-20 
Ansökningar till bra idrottsprestation och förtjänstfull föreningsledare 2021 
Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att tilldela priset för bra idrottsprestation 2021 till Mike 
Johansson, Ice cross.  

Utbildningsnämnden beslutar att tilldela priset för bra idrottsprestation 2021 till Nazir Rezai, 
Lysekils skid- & löparförening.   

Utbildningsnämnden beslutar att tilldela priset för förtjänstfull föreningsledare 2021 till 
Simon Pettersson, Lysekils Hockey Viking.  

Beslutet skickas till 

Stipendiater 
Mustafa Abdanabo, fritidschef 
Anna-Lena Lundh, ekonom 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 47 Dnr 2022-000104 

Remiss av ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Munkedal  

Sammanfattning 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Munkedal i Munkedal kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.  

Lysekil kommuns yttrande är därför att etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för Lysekils kommuns kommunala gymnasieverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.  

Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.  

Håkan Smedja (V): Bifall till förvaltningens förslag. 

Margareta Carlsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till Skolinspektionen översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
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UBN § 48 Dnr 2021-000475 

Månadsrapport mars, 2022, utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om månadsrapport 2022 för utbildningsnämnden.  

Samtliga verksamheter prognostiserar ett nollresultat.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsförvaltningen tar del av informationen. 
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UBN § 49 Dnr 2021-000484 

Förvaltningschef informerar UBF 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen informerar om Ekolek som bedriver pedagogisk omsorg. Vid kommande 
nämnd kommer beslut att tas om en ansökan om att bedriva enskild pedagogisk omsorg från 
Ekolek.  

Rekrytering av ny kvalitets- och utvecklingschef pågår och kommer troligen att bli klart  
2022-05-02.  

Flyktingsituationen i kommunen. Beredskap finns på förvaltningen om flyktingantalet ökar 
igen.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsförvaltningen tar del av informationen. 
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UBN § 50 Dnr 2022-000075 

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2022-04-27 

Sammanfattning 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 
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UBN § 51 Dnr 2022-000066 

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden  
2022-04-27 

Sammanfattning 

 Beslut statsbidrag likvärdig skola 2022 

 Statistik från Ciceron 

 Avtal för samverkan mellan kommunbibliotek, Lysekil 

 Avtal för samverkan mellan kommunbibliotek, Vänersborg 

 LKS 2022-04-06, § 52 – Omfördelning av investeringsbudgeten, Modullösning i 
anslutning till Domarekens förskola 

 Beslut statsbidrag specialpedagogik för lärande 2022 

 Beslut statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder i förskola för 2022 

 Beslut statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2021 

 Beslut statsbidrag läxhjälp huvudmän 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i protokollet 
2022-04-27, § 51. 
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UBN § 52 Dnr 2022-000240 

Information om KAA 

Sammanfattning 

Helen Jarestam, KAA-ansvarig/arbetsmarknadskoordinator informerade nämnden om det 
kommunala aktivitetsansvaret.  

Helen informerade om att man har lagstöd i skollagen 29 kap 9 § där det bland annat står att 
kommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör 
målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna 
lämpliga individuella åtgärder. 

Helen informerade vidare om olika aktiviteter, resultat och statistik samt utvecklingsområden.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 53 Dnr 2022-000241 

Information om budget- och skuldrådgivning  

Sammanfattning 

Ulrika Magnusson, budget- och skuldrådgivare informerar nämnden om budget- och 
skuldrådgivning.  

Ulrika informerade om man har olika lagstöd i:  

Socialtjänstlag (2001:453) - I 5 kap. 12 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) finns 
bestämmelser om att kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta fysiska 
personer. 

Skuldsaneringslag (2016:675) - Innehåller bestämmelser om skuldsanering.  

Konsumentverket - År 2016 fick Konsumentverket i uppdrag av regeringen att ta fram 
rekommendationer för budget- och skuldrådgivningen i kommunerna. Framtagandet skedde i 
samråd med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Socialstyrelsen, Kronofogden och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Ulrika informerade vidare om olika aktiviteter, resultat och statistik från Kronofogden samt 
olika utvecklingsområden.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 54 Dnr 2021-000485 

Förvaltningschef informerar och ordförande informerar ALF 

Sammanfattning 

Information om flyktingmottagande. Arbetslivsförvaltningen kommer att ha en central roll vad 
det gäller boendehantering och kontakter med arbetsmarknaden. Förvaltningen kommer att 
inrätta en funktion som kommer att leda och samordna samt ha kontakt med 
Migrationsverket.  

Carpe Diem, Framsikten, arbete pågår för fullt och den information förvaltningen får är att 
man kommer att flytta verksamheterna efter sommaren.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 55 Dnr 2022-000009 

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

 Förvaltningsrätten i Göteborg, dom 2022-03-17, mål nr 15199-21 – Bistånd enligt 
socialtjänstlagen.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd, arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd som förtecknas i protokollet 
2022-04-27, § 55. 
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UBN § 56 Dnr 2022-000048 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2022-04-27 

Sammanfattning 

 Delegationslista dödsboanmälan, dödsboförvaltning och ekonomiskt bistånd mars 
2022 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 
2022-04-27, § 56. 
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UBN § 57 Dnr 2022-000057 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  
2022-04-27 

Sammanfattning 

 Ansökan om § 37-medel, Länsstyrelsen  

 Försörjningsstödsstatistik mars 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i protokollet 
2022-04-27, § 57. 
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