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§ 30

2020-03-31

Dnr 2020-000004

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Ordförande informerar att § 34 och §§ 41–43 utgår samt att § 40 läggs till på
dagordningen
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

2020-03-31

Dnr 2020-000154

Information från föreningsutvecklare Jonas Ingevaldsson
Sammanfattning
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare, informerar nämnden om sitt halvår som
föreningsutvecklare i Lysekils kommun. Han har haft föreningsmöten där han
medverkat vid styrelsemöten, uppstartsträffar och även föräldramöten i föreningar i
kommunen vilket bidragit till kontakter och påbörjade dialoger.
Han har haft större kontinuerliga dialoger med Lysekils konstförening,
Knottfabriken Lahälla samt LAIK. En påbörjad dialog har också genomförts med
föreningar för ev. kanslisamverkan.
Föreningsutvecklaren informerar att tjänsten har medfört ett samlat grepp och
anordnande av lovaktiviteter, närmare samverkan med kultur- och fritidssidan. Han
driver frågor och snabbar på processer vilket underlättar för föreningar och för även
fram föreningars önskemål till kommunen.
Övriga arbetsuppgifter för föreningsutvecklaren är:
−
−
−
−
−
−

Omvärldsbevakning
Utredningar
Föreningsstöd och bidrag
Ansökningar priser
Administration av föreningsregister
Medverka i olika arbetsgrupper

Föreningsutvecklaren informerar vad Covid -19 innebär för föreningarna i
kommunen:
− Inställda aktiviteter
o Drabbar både unga och äldre ur olika perspektiv
o Hälsa
o Sammanhang
o Gemenskap
− Inga idrottsmatcher
− Begränsat antal deltagande i aktivitet
− Inställda arrangemang
− Fasta kostnader för föreningar men få aktiviteter
− Inställda loppmarknader
− Inställda uthyrningar av lokaler
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

2020-03-31

Dnr 2020-000139

Ansökan om bidrag till kulturarrangemang - Kvirr, Konstvandring i
Ranrike 2020
Sammanfattning
Föreningen KVIRR – Konstvandring i Ranrike, arrangerar konstvandring under
påskhelgen som nu är framflyttad till juli månad 2020. 47 konstnärer och
konsthantverkare deltar från Strömstad i norr till Lysekil i söder. Föreningen
ansöker om arrangörsbidrag på 10 000 kr.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-17.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan om arrangörsbidrag på 10 000 kr.

Beslutet skickas till
Ewa Thibaud ordförande Kvirr, ewa@thibaud.se
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef
Anna-Lena Lundh, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

2020-03-31

Dnr 2020-000151

Nya vägnamn Brastad, Nyströms park
Sammanfattning
I samband med ombyggnad av lekplatsen i Nyströms park i Brastad, planeras det
uppföras informationsskyltar som gäller felanmälan samt den adress som ska
uppges vid nödfall. Beslut om adress ska tas av utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-17.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att namnge den nya adressen Nyströms park.

Beslutet skickas till
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef, för vidare befordran till berörda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

2020-03-31

Dnr 2020-000117

Ansökan om bidrag till kulturarrangemang - Utställningen Skaftös
Folkliv då och nu skildrat av CG Bernhardsson och Skaftö skola 2020
Sammanfattning
Ärendet utgår från sammanträdet då kulturarrangemanget är inställt. Skaftö Folkets
Hus återkommer med ny ansökan 2021. Ärendet avslutas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

2020-03-31

Dnr 2020-000153

Riktlinjer för skolpliktsbevakning, närvarokontroll och åtgärder vid
problematisk frånvaro - med del om vitesföreläggande
Sammanfattning
Syftet med föreliggande riktlinjer är att säkerställa att skolpliktsbevakning,
närvarokontroll och åtgärder vid problematisk skolfrånvaro sker på ett likvärdigt
sätt på alla grund- och grundsärskolor i kommunen. Barn i Sverige har skolplikt och
detta regleras i 7 kap. skollagen. Kommunens ansvar är att bevaka att alla
skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen och går i skolan eller får
utbildning på annat sätt. Vårdnadshavare till skolpliktigt barn har en skyldighet att
se till att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap 20 § skollagen). Om vårdnadshavare inte
gör vad de kan för att få eleven att gå till skolan har utbildningsnämnden möjlighet
att besluta om att förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.
Ett sådant föreläggande kan förenas med vite (7 kap 23 § skollagen).
I den omvärldsanalys som utbildningsförvaltningen gjort visas att det vanligast
förekommande vitesbeloppet bland kommuner är 1 procent av respektive
vårdnadshavares årsinkomst. Om tidigare utdömt vite ändå inte resulterat i att
eleven fullgör sin skolplikt höjs beloppet med 0,5 procent.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för skolpliktsbevakning,
närvarokontroll och åtgärder vid problematisk skolfrånvaro.
Utbildningsnämnden beslutar att det i varje enskilt fall ska utdömas ett föreläggande
utan vite innan ett föreläggande med vite kan utdömas enligt antagna riktlinjer.

Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

2020-03-31

Dnr 2020-000016

Uppföljningsrapport 1 2020 - utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har tagit fram uppföljning 1, 2020, 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 daterad 2020-03-24.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1, 2020, för
utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden godkänner redovisade åtgärder för budget i balans.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

2020-03-31

Dnr 2020-000065

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-03-31
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:
Förvaltningschef
−

Verksamhetschef för skolhälsovården vid utbildningsförvaltningen Lysekil
(UBN 2020–170)

Ordförandebeslut
−

Ordförandebeslut vid extraordinär händelse (UBN 2020–162)

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2020-03-31, § 37.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38

2020-03-31

Dnr 2020-000007

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden
2020-03-31
Sammanfattning
−

Avtal gällande Widgit Online till barn- och utbildningsverksamheten i
Lysekils kommun, avtalstid 2020-02-10-2021-02-09.

−

Utbildningsförvaltningens rutin för uppföljning av normer och värden,
ansvar och inflytande.

−

LKF 2020-02-12, § 7 – Riktlinjer färdtjänst och riksfärdtjänst reviderade
2020

−

LKF 2020-02-12, § 4 – Riktlinjer för ekonomistyrning för Lysekils kommun

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2020-03-31, § 38.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

2020-03-31

Dnr 2020-000020

Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar
Förvaltningschef informerar
Covid -19
−

Läget på
o
o
o
o

Förskolan
Grundskolan, mest belastning
Gymnasieskola, beslut för två veckor sedan om distansundervisning.
Kultur och fritid. Filialbiblioteken på Skaft och i Brastad är inte
öppna p.g.a. sjukfrånvaro. Färre besök på biblioteken samt i
Gullmarsborg.

−

Nationellt
o Grund – myndigheters rekommendationer (Folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
o Pandemigrupp i kommunen (säkerhetsstrateg, MAS,
kommunikationschef, HR-chef och förvaltningschefer)
o Samlar ihop sig kontinuerligt

−
−

Krisplaner
Kontinuitetsplaner

Övrigt
− Chefsrekrytering
− Skolinspektionsärenden
o Elevärende, svar inlämnat 2020-03-27
o Kvalitetsgranskning på högstadiet
− Fyrbodal
o Gymnasiesamverkan i Fyrbodal
− Skolval
o 140 elever väljer skola varje år. På Mariedalsskolan är det fler elever
vad som kan tas emot i dagsläget och utbildningsförvaltningen har
fått in tre överklagningar om skolval.
Ordförande informerar
Ordförande vill att förvaltningschefen framför ett stort tack till all personal för det
goda arbete de utför i den extraordinära händelse som just nu pågår.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40

2020-03-31

Dnr 2020-000015

Beslutsuppföljning
Sammanfattning
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning 2020-03-31.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisad beslutsuppföljning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr 2020-000190

Barnomsorg Grundsunds förskola
Sammanfattning
Tillägg på dagordningen: Under våren 2020 gjorde utbildningsnämnden ett besök
på Skaftö skola och Grundsunds förskola. Nämnden fick en bra rundvisning av
lokaler och deras verksamheter. Skolan/fritids och förskolan har ett nära samarbete
och ofta förflyttas barnen mellan de olika enheterna.
Grundsunds förskola består av tre avdelningar varav endast en avdelning är öppen.
Detta innebär att två tredjedelar av fastigheten är tom, och har gjort så under flera
år.
Man ser att Skaftö idag täcker barnomsorgsbehovet med en avdelning på
Grundsund och Naturförskolan på Fiskebäckskil. Skaftö skola har ett stabilt
elevunderlag och har delvis blivit renoverad. Man vill fortsätta satsa på skolan och
förskolan med goda utrymmen både inne och ute. Genom en sammanslagning skulle
man kunna samordna satsningar och personal på en enhet istället för två.
Nämnden vill därför ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda eventuell flytt
av barnomsorgen från Grundsund förskola till Skaftö skola. Redovisning av
uppdraget ska ske till nämnden den 26 augusti.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP) och Per Tengberg (LP): Bifall till Monica Anderssons förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda
eventuell flytt av barnomsorgen från Grundsund förskola till Skaftö skola.
Uppdraget ska redovisas vid nämndsmötet 2020-08-26.

Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

2020-03-31

Dnr 2020-000158

Hantering av boendefrågor och boendekostnader - information
Sammanfattning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

2020-03-31

Dnr 2020-000159

Feriepraktik 2020 - information
Sammanfattning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

2020-03-31

Dnr 2020-000171

Omvärldsanalys arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr 2019-000356

Remiss av motion om införande av habiliteringsersättning till samtliga
inom daglig verksamhet
Sammanfattning
I en motion inlämnad av Siw Lycke (C) 2019-11-20 §229, föreslås att införa någon
form av ersättning (habiliteringsersättning) till samtliga inom daglig verksamhet.
Alternativt att kommunen erbjuder annan form av ersättning som till exempel fri
mat till dem som arbetar. Förslaget ges med anledning av möjligheten att rekvirera
stadsbidrag från Socialstyrelsen.
Lysekils kommun har sedan ett flertal år tillbaka inte betalat habiliteringsersättning.
Kommunfullmäktige har tidigare behandlat frågan om återinförande av ersättning
2016-09-29, § 132 samt även 2019-04-17, § 35 utifrån medborgarförslag. I sak har
ingenting tillkommit som förändrar det ställningstagande som då gjordes att inte
återinföra habiliteringsersättning.
Under 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget garanterade inte någon
långsiktig ekonomisk lösning. Under 2019 återkom statsbidraget och även för 2020
finns motsvarande statsbidrag att rekvirera, men inte heller nu sägs något om
statsbidragets varaktighet.
I det ovan nämnda ärendet från 2016 uppskattades kostnaderna för ett införande av
habiliteringsersättning till mellan 650 tkr och 1 000 tkr exklusive administration. En
sådan kostnadsökning ryms inte inom arbetslivsförvaltningens budget.
För att återinföra habiliteringsersättningen krävs en långsiktig ekonomiskt hållbar
lösning. En sådan finns inte idag varför motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders C Nilsson (S): Bifall till motionen att så länge det statliga stödet finns kvar
för habiliteringsersättningen ska förvaltningen söka det och betala ut till LSS.
Tilläggsförslag att utreda kostnaden för ersättningen även för SoL-individer.
Wictoria Insulan (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Lisbeth Lindström (V), Magnus Elisson (SD) och Margareta Carlsson (S): Bifall till
Anders C Nilssons förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Wictoria Insulans förslag mot Anders C Nilsson förslag och finner
att nämnden beslutar enligt Anders C Nilssons förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande frågar därefter om nämnden kan besluta enligt Anders C Nilssons
tilläggsförslag att utreda kostnaden för ersättningen även för SoL-individer och
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen att så länge
det statliga stödet finns kvar för habiliteringsersättningen ska
arbetslivsförvaltningen söka det och betala ut till LSS.
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda kostnaden för
ersättning även för SoL-individer.
Reservation
Wictoria Insulan (M): anmäler reservation till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (26)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

§ 46

2020-03-31

Dnr 2020-000152

Uppföljningsrapport 1 2020 - arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Arbetslivsförvaltningen har tagit fram uppföljning 1, 2020, för
arbetslivsförvaltningens egna verksamheter enligt bilaga. I inledningen finns ett
sammanfattande avsnitt på en mer övergripande nivå och därefter redovisas resultat
och prognos per verksamhet. Redovisningen bygger på material som rapporterats i
uppföljningssystemet Stratsys.
Förvaltningen arbetar med åtgärder för budget i balans, men detta kräver mer
utredningar än vad som varit möjligt att genomföra till detta rapporttillfälle. Detta
på grund av att avvikelsen när det gäller försörjningsstöd är så omfattande, närmare
6 mnkr.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljning 1 2020 utbildningsnämnden, för
arbetslivsförvaltningen.
Utbildningsnämnden informerar kommunstyrelsen om att försörjningsstödet visar
en negativ avvikelse mot budget på 6 mnkr.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 47

Dnr 2020-000172

Utökad ekonomisk ram 2020
Sammanfattning
Arbetslivsförvaltningen och nämnden har i uppdrag att lämna förslag till åtgärder
för budget i balans. Den ekonomiska uppföljningen (U1) per februari 2020 visar ett
prognostiserat minusresultat om 5 759 tkr efter åtgärder. Det är framför allt inom
utbetalt ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) till enskilda som prognostiserat
underskott uppstår. Åtgärder för att uppnå budget i balans och minska
försörjningsstödet måste i nuläget innebära både anpassningar och utökad ram.
Samtidigt måste påverkan på försörjningsstödet ske på längre sikt, med särskilda
satsningar och förbättrade förutsättningar.
Nämnden föreslår därmed utökad ekonomisk ram för utbetalt ekonomiskt bistånd.
Vidare ges förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om
kvalitetshöjande åtgärder inom handläggningen av ekonomiskt bistånd och en extra
satsning på utvecklingsjobb.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP), Anders C Nilsson (S), Monica Andersson (C) och Magnus
Elisson (SD): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge nämnden en utökad ram
om 6 000 tkr för att balansera årets förväntade underskott för utbetalt ekonomiskt
bistånd (försörjningsstöd).
Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad
utredning om kvalitetshöjande insatser inom handläggningen av ekonomiskt
bistånd (försörjningsstöd) samt en extra satsning på utvecklingsjobb.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 48

Dnr 2020-000057

Chef för arbetslivsförvaltningen informerar
Arbetet med situationen kring Corona
−

Återkommande möte i kommunens pandemigrupp två gånger per vecka
(kommunchef, förvaltningschefer, säkerhetssamordnare och MAS)

−

Myndigheternas allmänna råd och riktlinjer – internt direktiv

−

Vuxenutbildning på distans (nyanseras ev. framåt i tiden)

−

Deltagare i daglig verksamhet och sysselsättning på boende är hemma, några
personal i daglig verksamhet är utflyttade till boende.

−

Riskhantering och kontinuitetsplanering för att upprätthålla det allra
nödvändigaste i förvaltningen (försörjningen till enskilda)

−

Successiv nedtrappning av verksamhet om nödvändigt.

−

Sjukfrånvaro någorlunda OK i dagsläget – några har varit borta, några
kommer åter, någon/några går

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.
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Utdragsbestyrkande
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§ 49

2020-03-31

Dnr 2020-000073

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2020-03-31
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:
−

Delegationslista från individ- och familjeomsorgen, beslutsdatum perioden
2020-02-01-2020-02-29.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2020-03-31, § 49.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

2020-03-31

Dnr 2020-000141

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden
2020-03-31
Sammanfattning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2020-03-31, § 50.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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