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§ 140

2020-12-16

Dnr 2020-000004

Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Dnr 2020-000017

Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse nr 1 för utbildning
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har i uppdrag att fördela stipendium ur Lysekils kommuns
donationsfond – stiftelse nr 1 för utbildning.
Ekonomikontoret har meddelat att de utdelningsbara medlen för 2020 är 11 197
kronor.
I enlighet med skolstyrelsens beslut 1983-10-04, § 147 avsätts 25 % av den
disponibla avkastningen för kulturellt ändamål. Det innebär att 2 799 kronor i år
avsätts till Berg och Skaftö skola.
Återstoden av den disponibla avkastningen (8 398 kronor) utbetalas till de sökande
2020.
Totalt har 36 ansökningar om medel ur stiftelsen inkommit till förvaltningen. Två av
sökande är inte folkbokförda i Lysekils kommun och uppfyller därmed inte
kriterierna. 34 ansökningar är godkända vilket innebär en utdelning om 247 kronor
per person.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag, tilläggsförslag att ge
förvaltningen i uppdrag att se om statuterna möjliggör att begränsa antalet
stipendier till förmån för högre summa som utdelas till per stipendiat.
Beslutsgång
Ordförande frågar om man ska besluta enligt förvaltningens förslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om man ska besluta enligt Jeanettes tilläggsförslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att till 34 studerande utbetala stipendium á 247
kronor enligt bifogad förteckning.
Utbildningsnämnden begär hos ekonomikontoret att 2 799 kronor placeras på
balanskonto för att användas till kulturprojekt vid Berg och Skaftö skola 2020 samt
att medlen får lyftas efter att projekt presenterats i en ansökan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se om statuterna
möjliggör att begränsa antalet stipendier till förmån för högre summa som utdelas
till per stipendiat.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Dnr 2020-000422

Remiss av motion om utökat busskort
Sammanfattning
Christoffer Zackariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD), Magnus Elisson (SD) och
Tommy Westman (SD) inkom 2020-06-20 med en motion där de föreslår tre
alternativ för utökning av busskort i Lysekils kommun. Bakgrunden är en vilja att
alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att aktivt delta i aktiviteter inom
föreningslivet och den öppna fritidsverksamheten, oavsett var du är bosatt i Lysekils
kommun.
Motionens första alternativ är att utöka busskortstiderna från kl.19.00-23.00 och att
dessa kort ska vara giltiga även under helgen.
Alternativ två är att det ska vara möjligt att ansöka om ett utökat befintligt busskort,
vid behov hos kommunen, och att kommunen ska vara positivt inställd till att bevilja
en sådan ansökan.
Vidare föreslår motionärerna i sitt tredje alternativ en kraftig subvention på
befintliga busskort, till en maxkostnad på 200kr per termin och att busskorten ska
gälla kvällar och helger.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-08.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143

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 medarbetarplattformen

Utbildningsförvaltningen föreslår att utöver detta även granska klagomålshantering
mot utbildningen.
Den interna kontrollen redovisar de granskningar som ska göras för att kontrollera
processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån planen
återrapporteras till utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021:





Följsamhet av e-postrutinen
Följsamhet av chefsplattformen
Följsamhet av medarbetarplattformen
Klagomålshantering mot utbildningen

Utbildningsnämnden beslutar att genomföra intern kontroll 2021 enligt
kommunstyrelsens uppdrag 2020-10-17 § 161.
Beslutet skickas till
Ing-Marie Tjulander, kvalitets- och utvecklingschef
Kommunrevisorer
Kommunstyrelsen
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144

2020-12-16

Dnr 2020-000245

Lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde
Sammanfattning
Förvaltningschefen fick i uppdrag av utbildningsnämnden 2020-06-03, § 78, att
utreda lokalbehovet gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde.
Förvaltningschefen redovisade förutsättningar, i en utredningsrapport, för
lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde vid nämndens
sammanträde 2020-11-03.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-12-08.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i
samråd med berörda verksamheter göra en förstudie för att samlokalisera Bro skola
och Domarekens förskola, varvid medarbetar- och barnperspektivet enligt FN:s
barnkonvention och den pedagogiska utvecklingen särskilt ska beaktas.
Utbildningsnämnden beslutar att inom ramen för denna förstudie redovisa hur
föreslagna alternativ kommer att påverka internhyran.
Utbildningsnämnden beslutar att inom ramen för denna förstudie även redovisa hur
den yttre miljön kan utvecklas, vad avser att stödja det pedagogiska arbetet samt att
bidra till en ökad trygghet och säkerhet.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 145

2020-12-16

Dnr 2020-000016

Uppföljningsrapport 4, 2020, utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
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 4 omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för
perioden samt prognos för helåret.
Förvaltningens ackumulerade resultat är 7,4 mnkr bättre än oktober 2019.
Sammantaget prognostiserar förvaltningen att årets resultat hamnar på +2,3 mnkr
vilket är det budgeterade resultatet för återbetalning av skuld.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4, 2020, för
utbildningsnämnden – utbildningsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146

2020-12-16

Dnr 2020-000020

Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar
Förvaltningschef
Covid
Sedan föregående sammanträde så har andravågen slagit till med full kraft.
Gymnasiet har gått tillbaka som det var i våras så nu är det distansundervisning.
Man har dock fler undantag jämfört med i våras:





Introduktionsprogram har undervisning på skolan.
Elever med särskilda behov har skolförlagd undervisning
Praktiska moment och laborativa delar utförs på skola i större utsträckning
Vissa typer av examinationer och prov utförs på skolan.

I går kom det beslut om att inga nationella prov kommer att göras våren 2021 med
undantag för årskurs 3 som kommer att ha sina nationella prov.
Biblioteken är fortsatt stängda för fysiska besök man har dock take away och man
kan fortsatt reservera böcker via bibliotekets hemsida.
Fritid följer givna rekommendationer.
Sjukläget
Man ser en tydlig skillnad under hösten jämfört med i våras. I våras var det
förhållandevis mycket personal på plats. De sista månaderna har man märkt ett ökat
sjukläge (ont i halsen och förkylningar, inte covid-19) som inneburit
personalansträngning. De sista två veckorna har det dock lättat lite och man ser nu
en ljusning.
Rekrytering rektor högstadiet


Rekrytering av rektor till högstadier pågår, förhoppningsvis ska den kunna
slutföras innan jul.

Ny enhet i förvaltningen


Fullgjorda förhandlingar vad det gäller den nya enheten. Grunden är att
bedriva trygghetsarbete med förstärkta fält- och fritidsfunktioner.
Rekrytering av chef pågår och 1 maj så ska den nya organisationen starta.



Matematiksatsning – Susanne Skyllerström Westermark informerar
nämnden om TRR F-3.

Ordförande
Ordförande har medverkat på en konferens gällande matematiksatsningen.
Presidiet har träffat kommunstyrelsens presidium inför uppföljningsrapport 4.
Fredag den 18 december ska presidiet träffa revisionen.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-12-16

Dnr 2020-000015

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 148

2020-12-16

Dnr 2020-000071

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-12-16
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149

2020-12-16

Dnr 2020-000013

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden
2020-12-16
Sammanfattning


Beslut statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärstege för lärare
2020-2021 – Skolverket



Beslut statsbidrag lärarassistenter 2020 – Skolverket



Beslut statsbidrag för undervisning under skollov för 2020 - Skolverket



Beslut statsbidrag för omsorg under kvällar, nätter och helger HT 2020 Skolverket



Beslut digitalisering nationella prov 2020 - Skolverket



Beslut att överlämna anonym anmälan till Arbetsmiljöverket gällande
skolmiljön för eleverna vid Gullmarsgymnasiet i Lysekils kommun, kopplat
till spridningen av Covid -19 – Skolinspektionen



Hälsoskyddstillsyn - Tillsynsrapport lokaler för Gullmarsskolan 7-9,
Kronberget 1:82, Lysekils kommun - Miljönämnden i mellersta Bohuslän



Hälsoskyddstillsyn - Tillsynsrapport rökfri miljö på skolgårdar,
Gullmarsgymnasiet, Lysekils kommun - Miljönämnden i mellersta Bohuslän



Hälsoskyddstillsyn - Tillsynsrapport lokaler för Gullmarsgymnasiet, Dona
1:38, Lysekils kommun - Miljönämnden i mellersta Bohuslän



Följebrev - Informationsutskick om maxtaxa 2021 - Skolverket



LKF 2020-11-18, § 146 - Taxor och anläggningsavgifter inom fritidssektorn Kommunfullmäktige



LKF 2020-11-18, § 147 - Taxor Gullmarsborg att gälla från och med
2021-01-01 - Kommunfullmäktige



LKF 2020-10-21, § 131 - Lysekils kommuns näringslivsstrategi 2030 Kommunfullmäktige



Överenskommelse om ny kalkyl, bilaga 2, till avtal om skolskjutstrafik i
Lysekils kommun - bilaga 2 Kalkyl om tillköp av trafik för skolskjutsbehov –
Västtrafik AB



Beslut papperslösa barn HT 2020 - Skolverket



Beslut statsbidrag introduktionsprogram 2019 – Skolverket

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut för undervisning under skollov för 2020 - Skolverket



Handbok vid våld och allvarliga händelser i skolan - utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2020-12-16, § 149.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Dnr 2020-000455

Intern kontroll 2021 - arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Lysekils kommun utbildningsnämnden har att besluta om intern kontroll för 2021.
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten. Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat
2020-10-17, § 161, ge alla nämnder i uppdrag att granska samma processer/rutiner.
Mot bakgrund av att kommunstyrelsen beslutat ge alla nämnder i uppdrag att
genomföra intern kontroll inom samma kontrollområden är arbetslivsförvaltningens
förslag att nämnden väljer att fokusera på dessa kontrollområden för 2021.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att genomföra intern kontroll 2021 enligt
kommunstyrelsens uppdrag 2020-10-17, § 161.
Beslutet skickas till
Ing-Marie Tjulander, kvalitets- och utvecklingschef
Kommunrevisorer
Kommunstyrelsen
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 151

2020-12-16

Dnr 2020-000152

Uppföljningsrapport 4, 2020, arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Arbetslivsförvaltningen har tagit fram uppföljning 4, 2020, för
arbetslivsförvaltningens 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 4 omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för
perioden, prognos för helåret samt att resultat och prognos redovisas per
verksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4, 2020, för
arbetslivsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Dnr 2019-000351

Remiss av motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) Förbättra utbildningen i SFI
Sammanfattning
Motionärerna Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) föreslår att förbättra
utbildningen i svenska för invandrare SFI. Det som yrkas på i motionen är att
Lysekils kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid.
Arbetslivsförvaltningen bedriver kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare (SFI) på dagtid och på distans för förvärvsarbetande elever.
Utbildningen ska omfatta minst 15 timmar undervisning per vecka och
huvudmannen ska verka för att utbildningen ges på tider som är anpassade efter
elevens behov.
Vuxenutbildningen har genom att under hösten 2020 i ansökningsförfarandet
undersökt intresset för att studera kvällstid. Endast ett fåtal svar har inkommit (3)
där personer visar ett sådant intresse. Tidigare erfarenheter av SFI kvällstid visar att
det finns en svårighet att erbjuda kvällsundervisning som ska bli framgångsrik för
eleven och verksamheten. I nuvarande situation med Covid -19 har kommunen
också begränsade möjligheter att ta in alla sökande som står på kö till SFI-studier
dagtid varför prioriteringar behöver göras.
Mot bakgrund av behovet, svårigheter med att bedriva SFI-studier kvällstid och
nuläget med Covid -19 är förvaltningens ställningstagande att inte införa SFI-studier
kvällstid.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 153

2020-12-16

Dnr 2020-000050

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


Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående bistånd enligt
socialtjänstlagen, mål nr 13615-20



Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående bistånd enligt
socialtjänstlagen (2001:453), mål nr 9019-20



Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående bistånd enligt
socialtjänstlagen (2001:453), mål nr 10068-20



Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående bistånd enligt
socialtjänstlagen (2001:453), mål nr 6157-20



Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående bistånd enligt
socialtjänstlagen (2001:453), mål nr 14908-20



Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående bistånd enligt
socialtjänstlagen (2001:453), mål nr 14902-20



Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående bistånd enligt
socialtjänstlagen (2001:453), mål nr 14890-20

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade domar som förtecknas i protokollet
2020-12-16, § 153.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (22)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

2020-12-16

§ 154

Dnr 2020-000057

Chef för arbetslivsförvaltningen informerar
Förvaltningschef


Förvaltningschefen visar prognos och ackumulerad avvikelse per november
månad 2020.



Ny chef från 1 januari 2021 EFA.



Administrativ tjänst EVS rekryterad som startar 7 januari 2021.



Social oro och trygghetsarbete, fortsatta diskussioner i förvaltningen utifrån
åtgärdslista



Bra med sökande till yrkvux (barnskötare, kock och industri bas)



Försäkringsmedicinsk samverkan, FMS, samverkan och handläggare igång



EVS tar över projekt språkvänscoach (omformat med extra medel från
länsstyrelsen § 37 medel)



Särskild arbetsmarknadsinsats/utbildning för några inom etableringen/SFI
med språkplikt om städ och service



Uppdrag om äldreomsorgslyftet



Covid-19
o Corona försvårar fortsatt många möten och dialoger
o Nya förstärkta direktiv har gett återgång till tidigare läge med t.ex.
färre personer i daglig verksamhet och sysselsättning
o Vuxenutbildningen fortsatt mer på distans förutom vissa praktiska
ämnen
o Övrig verksamhet påverkas då möten på distans rekommenderas,
placering försvåras osv.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (22)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

§ 155

2020-12-16

Dnr 2020-000079

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2020-12-16
Sammanfattning


Delegationslits Individ- och familjeomsorgen 2020-10-01-2020-10-31.



Delegationslits Individ- och familjeomsorgen 2020-11-01-2020-11-30.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut som
förtecknas i protokollet 2020-12-06, § 155.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (22)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

§ 156

2020-12-16

Dnr 2020-000147

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden
2020-12-16
Sammanfattning











Försörjningsstödstatistik oktober 2020 – Arbetslivsförvaltningen
Försörjningsstödstatistik november 2020 – Arbetslivsförvaltningen
Information om beslut om kommuntal 2021 – Länsstyrelsen i Västra
Götaland
Underlag för utbetalning av medel till kommuner för preliminär kostnad för
sommarjobb och jobb för unga under 2020 – Arbetsförmedlingen
Svar från Utbildningsdepartementet om Nödrop från Norra Bohuslän Utbildningsdepartementet
Samordningsförbundet Väst verksamhetsplan med budget 2021 – 2023 Samordningsförbundet Väst
LKF 2020-10-21, § 132 - Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar
- Kommunfullmäktige
Synpunkt/klagomål - missnöje över arbetslivsförvaltningens hantering av
ansökan om arbete - Sekretessprövning enl. OSL - privatperson
Svar till IVO, inskickat 2020-11-25 - Arbetslivsförvaltningen
Överenskommelse om utvecklingsanställningar i kommunala bolag –
LysekilsBostäder AB

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden från
arbetslivsförvaltningen som förtecknas i protokollet 2020-12-16, § 156.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

MONIKA
ANDERSSON
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Swedbank AB (publ)

Datum:

2020-12-21 11:05:09

Transaktionsidentitet: F3608F64AE643B4F8E0C3EA576A79DB3750DD1D330

MAGNUS
ELISSON
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Datum:

2020-12-21 12:53:59

Transaktionsidentitet: 9B85AAC3BE017A3EB50CBC52BB0129C2A8E5627523

MADELENE
JOHANSSON
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Swedbank AB (publ)

Datum:

2020-12-21 13:37:17

Transaktionsidentitet: E4E741D98DF4C1F5432AA882C9BEE527126255F215

Underskriftstjänst:

Visma Federationstjänst
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