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Ersättare 
 

Marina Karlgren Jonsson (M), §§ 1–5, Teams 
Ann-Britt Karlsson (SD), Teams 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Lennart Olsson, förvaltningschef UBF, §§ 1–10 
Katarina Andersson, kvalitets- och utvecklingschef UBF, §§ 1–10 
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UBN § 1 Dnr 2021-000479 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 

 

5 (18) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

9803FBF4EB70F071EC20E03166E799F1FBB4E7C834 

 

 

UBN § 2 Dnr 2020-000245 

Information om lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens 
skolområde 

Sammanfattning 

Peter Karlsson, fastighetschef, och Daniel Nielsen, projektledare tekniska 
avdelningen, informerar om lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens 
skolområde. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
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UBN § 3 Dnr 2021-000436 

Remiss av motion från Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elison (SD) 
om utökat busskort v 2.0 för elever som går på högstadiet samt 
gymnasiet 

Sammanfattning 

Daniel Arwidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 14/10 2021 med en 
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet 
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma 
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor.  

Motionärerna förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan 
har busskort idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för 
att få det utökat till kvällar och helger. 

I dagsläget har utbildningsnämnden inte ekonomiska möjligheter för tillköp av 
fritidskort, så till vida att medel inte tillförs. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Kostnadsuträkning utökade busskort 
LKF 2021-10-20, § 126 – remiss på motion från Daniel Arvidsson (SD) och Magnus 
Elisson (SD) om utökat busskort v 2.0 för elever som går på högstadiet samt 
gymnasiet.  
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jeanette Jansson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.  
Philip Nordqvist (M): Bifall till förvaltningens förslag.  
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.  
Margareta Carlsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.  
Håkan Smedja (V): Avslag till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt Jeanette Jansons m.fl. förslag till bifall. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 4 Dnr 2021-000435 

Remiss av motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) om 
utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar 
och helger 

Sammanfattning 

2021-10-20 inkommer motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) 
med förslag att utöka busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och 
helger. Syftet grundar sig i att optimera tomma bussar under kvällar och helger. 
Förslaget grundar sig också i att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar 
ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.  

Motionens första alternativ är att kommunen omgående tar upp frågan med 
Västtrafik i syfte till att få till stånd en lösning; praktiskt och ekonomisk skälig, på 
problemet att skolungdomar saknar busskort under kvällar och helger. Alternativ 
två är att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att 
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att 
delta i arrangemang och föreningsliv i hela Lysekils kommun. Vidare föreslår 
motionärerna i sitt tredje alternativ att kommunens representant klargör slöseriet 
med halvfulla bussar och tomma säten. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Kostnadsuträkning utökade busskort 
LKF 2021-10-20, § 124 – Remiss av motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie 
Kjellgren (K) om utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även 
kvällar och helger 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jeanette Jansson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.  
Philip Nordqvist (M): Bifall till förvaltningens förslag.  
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 5 Dnr 2021-000581 

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad 
av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av 
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen med 
plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård” 

Utbildningsnämnden anser att i grunden lyfter motionen en viktig och efterfrågad 
verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i Brastadområdet. 
Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället. 

För att kunna möjliggöra intentionen i motionen föreslås kommunfullmäktige att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda 
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, 
uppdraget redovisas under 2022. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11 
LKS 2021-12-01 § 216 – Remissvar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) 
angående utbyggnad av Brastad sporthall 
Motion  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda 
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, 
uppdraget redovisas under 2022. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 6 Dnr 2021-000401 

Intern kontrollplan 2022 - utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten. Inför 2022 har utbildningsnämnden beslutat 
att granska uppföljning av elevfrånvaro och arbete med problematisk skolfrånvaro i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

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 2021-12-21 
Intern kontrollplan 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
Kvalitetschef 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 7 Dnr 2022-000002 

Lokalbehovsplan 2022 - utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i 
uppdrag att ta fram en lokalbehovsplan för 2022.  Syftet med förvaltningens 
lokalbehovsplan är att ge tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
underlag för att sammanställa Lysekils kommuns lokalbehov och anläggningsbehov. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Lokalbehovsplan 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner lokalbehovsplan 2022 för 
utbildningsförvaltningen.  

Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 
2022 ta fram en målbild för hur samverkan, samutnyttjande och tillgänglighet kan 
stärkas i en samlad kultur eller motsvarande. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen – tekniska avdelningen 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 8 Dnr 2021-000484 

Förvaltningschef informerar UBF 

Sammanfattning 

 Pandemin 
Efter jul- och nyårshelgerna har man gått in i ett ansträngt läge. Många är 
sjuka, många hemma i karantän och på olika sätt svårt att försörja sig med 
medarbetare.  

 Chefsansvar i nämndens ansvarsområde 
o Ansvaret för musikskolans personal kommer i fortsättningen att 

tillhöra kulturchefen.  
o Innan jul slutförde man rekryteringen som fritidschef och tjänsten 

tillsattes med Mustafa Abdanabo.  

 Jul- och nyårshelger 
Ung utveckling planerade 27 stycken jullovsaktiviteter tillsammans med 
bibliotek, kultur och Gullmarsborg.  

 Skolutredning kommer att redovisas nämnd och kommer att sedan ingå i 
samhällsbyggnadsnämndens utredning. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 9 Dnr 2021-000483 

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 
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UBN § 10 Dnr 2021-000482 

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 

Sammanfattning 

 LKF 2021-12-15, § 153 - Samlokalisering av kommunal för- och grundskola 
på Skaftö, Kommunfullmäktige 

 LKF 2021-12-15, § 148 - Investeringsbudget 2022, Kommunfullmäktige 

 LKF 2021-12-15, § 147 - Uppföljningsrapport 4, 2021, för Lysekils kommun 
2021, Kommunfullmäktige 

 LKF 2021-11-17, § 136 - Riktlinjer för medarbetarplattform för Lysekils 
kommun, Kommunfullmäktige 

 LKF 2021-11-17, § 135 - Riktlinjer för chefsplattform för Lysekils kommun, 
Kommunfullmäktige 

 LKF 2021-11-17, § 134 - Riktlinjer för hälsofrämjande arbete i Lysekils 
kommun, Kommunfullmäktige 

 Beslut statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2020–2021, 
Skolverket 

 Beslut statsbidrag introduktionsprogram läsår 2020, Skolverket 

 Beslut statsbidrag lärarlönelyftet HT 2021–2022, Skolverket 

 Beslut statsbidrag lärarlyftet HT 2021, Skolverket 

 Beslut lovskola 2021, Skolverket 

 Beslut statsbidrag personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2020, Skolverket 

 Beslut statsbidrag karriärtjänster HT 2021, Skolverket 

 Beslut statsbidrag nordiska elever HT 2021, Skolverket 

 Beslut statsbidrag gymnasial lärlingsutbildning HT 2021, Skolverket 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2022-01-19, § 10. 
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UBN § 11 Dnr 2021-000402 

Intern kontrollplan 2022 - arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten. 

Utbildningsnämnden beslutade 2021-12-13, § 127 att granska processer/rutiner för 
uppföljning av elevers genomströmning och måluppfyllelse inom 
vuxenutbildningens verksamhet. Kontrollen ska fokusera särskilt på hur 
vuxenutbildningens verksamhet följer upp elever efter avslutad 
yrkesvuxenutbildning. 

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 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11 
Intern kontrollplan 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen 2022, 
arbetslivsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Kvalitetschef 
Kommunrevisionen 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 12 Dnr 2022-000003 

Lokalförsörjning 2022 - arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

I kommunens lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd återkommande behandla 
nämndens verksamheters lokalförsörjning. I dokumentet lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2022-redogörs för behovet av lokaler för 
arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter enhetsvis efter förvaltningens 
organisation. 

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Lokalförsörjning 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna lokalförsörjning 2022 - 
arbetslivsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - tekniska avdelningen 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 13 Dnr 2021-000485 

Förvaltningschef informerar och ordförande informerar ALF 

Sammanfattning 

 Covid-19 - fyra konstaterade sjukfall bland personal inom vuxenutbildningen 
inget anmält inom EFA eller EVS ännu. Oförändrad verksamhet i nuläget 
men stor försiktighet råder.  

 Ekonomi 2021 – förväntas sammantaget bli något bättre än vad som tidigare 
prognostiserat. Bättre på vissa stället, sämre på andra än tidigare 
prognostiserat.  

 Arbetslösheten fortsatt nedåt i december, fortsatt hög efterfrågan på 
arbetskraft. 139 nya platser december 2021 jämfört med 54 december 2020.  

 Försörjningsstödet – 164 hushåll i december vilket är 5 fler än november där 
det var 159 hushåll. December är historiskt en högre månad än november. 
Det intressanta är att det är fortsatt en större differens december till 
december 62 ärenden jämfört november till december 59 ärenden.  

 Rikligt med statsbidrag för vuxenutbildning till noden. Noden tilldelades 
först 35 mnkr för 2022 av sökta 70 mnkr men senare beviljades hela bidraget 
för 2022. Vi kommer kunna genomföra utbildningar motsvarande tidigare, 
ska vi ta ut svängarna ytterligare krävs motprestation, risktagande med 
möjlighet att vinna.  

 Statsbidrag för fortsatt utveckling av lärcentra i noden.  

 Anpassningsarbete i Carpe Diem drar igång med hjälp av fastighetsenheten 
och projektledare Daniel Nielsen. 

 Stort fokus i verksamheterna på uppföljningsarbete och 
medarbetarsamtal/lönesamtal i januari och februari månad. Nya starter av 
utbildningar ex barnskötare. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 



 

  Utbildningsnämnden 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

9803FBF4EB70F071EC20E03166E799F1FBB4E7C834 

 

 

UBN § 14 Dnr 2021-000480 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut  

Sammanfattning 

 Delegationslista individ- och familjeomsorg december 2021 

 Delegationslista dödsbo december 2021 

 Extra utbetalning habiliteringsersättning 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2022-01-19, § 14. 



 

  Utbildningsnämnden 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

9803FBF4EB70F071EC20E03166E799F1FBB4E7C834 

 

 

UBN § 15 Dnr 2021-000481 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden 

Sammanfattning 

 Likabehandlingsplan Lysekils vuxenutbildning 

 Beslut statsbidrag lärcentrum 2022, Skolverket 

 Försörjningsstödsstatistik december 2021 

 LKS 2021-12-01, § 192 - Intern kontroll, sammanställning av granskning 
2021 

 LKS 2021-12-01, § 189 - Redovisning till kommunstyrelsen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 

 LKF 2021-12-15, § 159 - Revidering av arkivreglemente 

 LKF 2021-12-15, § 158 - Revidering av Riktlinjer för intern kontroll 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2022-01-19, § 15. 
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