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§ 85  
 
Information om arbetslivsförvaltning 
 
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef arbetslivsförvaltningen från och med  
2019-11-01 informerar nämnden om den nya förvaltningen.  
 
Inkludering och tillit 

− Att få vara en del av samhällsgemenskapen, att nå arbete/sysselsättning, 
utbildning och egen försörjning 

− Från passivt bidragstagande till aktivt bidragande 
− Från sektoriserade verksamheter och samverkan till gemensam ledning och 

styrning med gemensamma mål och syften 
− Tillitsbaserad styrning och samverkan för att möta komplexa behov – tilltro 

till individer, medarbetare och möjligheten att vara lösningsinriktade 
− Att möta framtiden i en föränderlig värd, förändring i 

arbetsmarknadspolitiken, konjunkturförändringar etc.  
 
Arbetsmarknad och sysselsättning 

− Daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS 

− Sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL 
− Arbetsmarknadsinsatser enligt lagen om arbetslöshetsnämnd 

 
Vuxenutbildning 

− Svenska för invandrare, SFI 
− Grundläggande vuxenutbildning 
− Gymnasial vuxenutbildning 
− Uppdragsutbildning 
− Yrkeshögskola 
− Särvux 
− Lärcentra 
− Samhällsorientering 

 
Individ- och familjeomsorg 

− Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd 
− Stöd för tillfälligt boende 
− Förmedlingsärenden 
− Budget och skuldrådgivning 
− Dödsboanmälningar  
− Flyktingmottagande 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 86 Dnr 2019–000286  

Fastställande av dagordningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.    
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§ 87 Dnr 2019–000205  

Budget 2020 plan 2021–2022 för utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
utbildningsnämnden. Nämnden ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges 
budget och andra reglementen som styr nämndens verksamhet ta fram en budget. 
Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade 
utvecklingsmål, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten 
ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av 
kommunfullmäktige beslutade ramarna.   

Utbildningsnämnden kommer under 2020 att ha två förvaltningar i sitt 
ansvarsområde. Utbildningsförvaltningen kommer att bestå av de verksamheter som 
ingår idag med två undantag, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna. 
Budget för dessa verksamheter planeras enligt ordinarie process vilket framgår av 
budgetdokumentet. Vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna kommer 
tillsammans med arbetsmarknadsenheten, AME och försörjningsstödet i 
socialnämnden att bilda den nya arbetslivsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-21.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Jansson (S): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsförslag att ge 
förvaltningen i uppdrag att genomlysa fritidsgårdsverksamheten i Lysekils kommun 
och redovisa detta som ett informationsärende vid nämnden 2020-04-29. 

Jeanette Janson (LP), Per Tengberg (LP), Leif Ström (L), Lisbeth Lindström(V):  
Bifall till Stefan Janssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt Stefan Janssons m.fl. förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden antar budget för nämnd 2020 plan 2021 och 2022. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomlysa fritidsgårdsverk-
samheterna i Lysekils kommun och redovisa detta som ett informationsärende vid 
nämnden 2020-04-29. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef 
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§ 88 Dnr 2019–000230  

Intern kontroll 2019 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade hösten 2018 om fem interna kontrollområden för 
2019. Kontroller har genomförts av områdena och det kan konstateras att det finns 
brister inom alla områdena.  

Område 1) Hanteras de föreningsbidrag utbildningsnämnden ansvarar för med 
tillräcklig tillförlitlighet och säkerhet? De åtgärder som föreslås är: Översyn av 
befintliga riktlinjer och rutiner på fritidsområdet och beslutande av kriterier för 
verksamhetsbidraget på kulturområdet.  

Område 2) Är rutinerna för debitering av korrekta barnomsorgsavgifter 
ändamålsenliga? De åtgärder som föreslås är: Rutinmässigt informera 
vårdnadshavare om att uppdatera sina inkomstuppgifter varje år samt skapa rutiner 
för regelbundna inkomstkontroller.  

Område 3) Är rutinerna för att budgetera och kontrollera interna kostnader för IT 
ändamålsenliga? De åtgärder som föreslås är: 1) skapa förvaltningsgemensamma 
rutiner och processer för beställning av digitala verktyg utifrån underlag som IT-
avdelningen tillhandahåller, 2) IT-avdelningen, tillsammans med rektorerna, 
förenklar faktureringssystemet, 3) revidera rutiner och processer för beställning av 
digitala verktyg och göra dem kända i verksamheterna.  

Område 4) Är rutinerna för att budgetera och kontrollera interna kostnader för kost 
ändamålsenliga? Den åtgärd som föreslås är: Göra kostpolicyn känd för rektorerna.  

Område 5) Är rutinerna för att budgetera och kontrollera interkommunala intäkter 
och kostnader i förskola och grundskola ändamålsenliga? De åtgärder som föreslås 
är: Revidera och informera om rutiner samt att uppdatera och publicera blanketter.       

Beslutsunderlag 
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-05.    

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av intern kontroll 2019 
och de föreslagna åtgärderna.       

 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef 
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§ 89 Dnr 2018–000210  

Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och 
fritidsområdet 
Sammanfattning 
I september 2018 reviderades Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium 
inom kultur- och fritidsområdet (dnr 2018–000210). När riktlinjerna skulle 
användas första gången och utbildningsnämnden besluta om pristagare 
uppmärksammades det fanns otydligheter i den del som tog upp 
ansökningsförfarandet för kulturbidraget. Per Wallman (M) yrkade bifall till beslutet 
med tilläggsyrkandet att, ”förändrat riktlinjerna med avseende på 
ansökningsförfarandet av kulturstipendiet. Reviderade riktlinjer beslutas vid 
sammanträdet 2019-11-13”.  

I avsnittet ansökan läggs ”Ansökan ska innehålla en motivering till varför den 
sökande söker stipendiet, en beskrivning av vad pengarna ska användas till samt 
referenser” till. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-05.     

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden antar reviderade Riktlinjer för tilldelning av priser och 
stipendium inom kultur- och fritidsområdet.  

 

Beslutet skickas till 
Kulturchef 
Fritidschef 
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§ 90 Dnr 2019–000283  

Utbildningsnämndens sammanträdeskalender år 2020 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för 
utbildningsnämnden 2020 enligt nedan.    

Datum Kl 09.00 - 17.00 
22 januari Borgmästaren 
26 februari Borgmästaren (årsrapport) 
31 mars Borgmästaren (U1)  
29 april Borgmästaren 
6 maj Kommunfullmäktigesalen – dialogdag (kl 08.00-17.00) 
3 juni Borgmästaren (U2) 
26 augusti Borgmästaren 
9 september Kommunfullmäktigesalen – dialogdag (kl 08.00-17.00) 
6 oktober Borgmästaren (U3)  
3 november Borgmästaren (nämndsbudget) 
16 december Borgmästaren 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14.     

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för 
utbildningsnämnden 2020.      

 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda 

 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-11-13 
 

10 (15) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 91 Dnr 2019–000287  

Information från förvaltningschef och ordförande 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen informerar om skollokaler både på förskola och grundskola.  

Förskola  
Beräkningsunderlag 

− Material grundas på ”Befolkningsprocess 2019” framtagen av Statistiska 
centralbyrån från mars 2019. Till dessa siffror har avdelningen för hållbar 
utveckling gjort vissa antaganden som berör detaljplaner för 
bostadsbyggande i kommunen, främst Tronebacken/Fiskebäck. 

− Förvaltningen har gjort vissa beräknade antaganden för behov av platser och 
dessa antagande bygger på aktuell statistik från vårterminen 2019. 
Motsvarande antaganden har beräknats gällande elevers rörlighet till och 
från rektorsområdena.  

Lokalbehov förskola 
− I Lysekils kommun garanteras man förskoleplats inom kommunen.  
− Lysekil har tolv kommunala förskolor, två fristående förskolor samt tre 

dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg.  
− Vårdnadshavare har möjlighet att önska placering vilken man försöker 

tillmötesgå.  
− Vårdnadshavare önskar huvudsakligen förskola efter närhetsprincip.  
− I centrala Lysekil finns en överströmning mellan Västra och Östra området.  

Frågetecken förskolor 
− Viktigt att bevaka planering av nya bostadsområden.  
− Färgaregatans förskola är enligt detaljplan tänkt att bli bostad. Beroende på 

typ av exploatering i Norra Hamnstranden kan Färgaregatans förskola i 
samband med nästa större underhållsbehov ersättas av ny enhet i Östra 
området.  

− Efterfrågan på pedagogisk omsorg har minskat konstant över tid.  

Slutsats förskolor 
− Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i 

kommunen som helhet enligt behov. Dock kan inte förstahandsval 
tillgodoses fullt ut samtidigt som kapaciteten ej räcker till då nya områden 
byggs.  

− För Skaftö visar prognosen en överkapacitet av lokaler, det motsvarar cirka 
20 platser.  

− En viss rörlighet råder inom kommunen där vårdnadshavare har en önskan 
om placering inom Östra området. Dessa önskemål, nybyggnation vid 
Tronebacken/Fiskebäck samt att på sikt ersätta Färgaregatans förskola visar 
ett behov av cirka 50–60 platser i Östra området.  
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Grundskola 

Lokalbehov skola 
− I dagsläget råder det brist på kapacitet i centrala Lysekil.  
− E-huset på Gullmarsskolan är undermålig, moduler säkrar lokalbehovet från 

2016 och framåt. 
− Gullmarsskolan F-6 är något underdimensionerad i dag och framåt.  
− Mariedalsskolan har nyligen genomgång underhåll och utbyggnad vilket 

säkerställer upptagningsområdets behov under perioden.  
− Mariedalsskolan har dock ett stort antal ansökningar från andra 

upptagningsområden som inte kan tillgodoses.  
Frågetecken skolor 

− E-huset på Gullmarsskolan är av dålig kvalitet. Om den kan ersättas kan 
centrala Lysekil säkra behovet under hela perioden.  

− Bro skola har ett underhållsbehov.  
− Skaftö skola renoverades delvis 2017.  

Slutsats skolor 
− Skolorna i Lysekil har en total kapacitet som är nivå med behoven. Dock ser 

man att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. Senare 
åren, åk 7–9, har i dag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara 
behovet. Även F-6-enheten på Gullmarsskolan trångbodd. För att ersätta 
modulerna 7–9 och samtidigt erhålla tillräcklig kapacitet för F-6 bör det så 
kallade E-huset, som idag är undermåligt ersättas med en ny byggnad för att 
bereda plats för dessa behov. Eventuellt kan upptagningsområden mellan 
Gullmarsskolan och Mariedalsskolan justeras.  

− Stångenäsdistriktet har en god kapacitet.  

− Skaftö skola har kapacitet att hantera såväl kommunal förskola och skola.  

Övrig information från förvaltningschefen:  
− Ekonomisk uppföljning per oktober. Förvaltningschefen informerar att den 

negativa avvikelsen på 1 mnkr som man såg i augusti kommer troligtvis att 
öka till en negativ avvikelse på över 4 mnkr till årsskiftet.  

− Diskussion pågår med Sotenäs kommun angående interkommunala 
ersättningar.  

− Rektorstjänst – Mariedalsskolans rektor kommer att sluta januari 2020, 
ansökningstiden går ut i dag.  

− Särskolan – information om status på särskolans lokaler.  

Ordförande informerar 
Ordförande och vice ordförande ska till SKL i Stockholm den 10 december.  

Vice ordförande har haft möte med kommunrevisionen, ordförande kunde inte 
närvara vid mötet.  

 

 Utbildningsnämndens beslut 
 Utbildningsnämnden tar del av informationen.    
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§ 92 Dnr 2019-000288  

Beslutsuppföljning 
Sammanfattning 
Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för utbildningsnämnden.     

Utbildningsnämnden s beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.      
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§ 93 Dnr 2019-000289  

Delegationsbeslut 
Ärendet utgår.  



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-11-13 
 

14 (15) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

UBN § 94 Dnr 2019-000290  

Anmälningsärenden  
− LKS 2019-09-04, § 123 – Instruktion för förvaltningschefer i Lysekils 

kommun (UBN 2019-000249) 

− Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2018  
(UBN 2019-000280) 

− Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019  
(UBN 2019-000237) 

− Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 
2019 (UBN 2019-0030723) 

− Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och 
motsvarande för 2019 (UBN 2019-000319) 

− Statsbidrag för fortbildning av specialpedagogik för 2019  
(UBN 2019-000251) 

− Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 
Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla i Uddevalla kommun  
(UBN 2019-000063) 

− LKS 2019-10-09, § 149 – Samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020-2023  
(UBN 2019-000302) 

− LKF 2019-10-23, § 104 – Revidering av riktlinjer för Lysekils kommuns 
styrmodell (UBN 2019-000-314) 

− Skyddsombudsstopp enligt 7 § 6 kapitlet arbetsmiljölagen, Särskolan – 
Kommunal (UBN 2019-000292) 

− Skyddsombudsstopp enligt 7 § 6 kapitlet arbetsmiljölagen, Särskolan – 
Lärarförbundet (UBN 2019-000293) 

− Personuppgiftsincident – Elevregistret Tieto, testmiljön 
(UBN 2019-000261) 

− Personuppgiftsincident – Elevregistret Tieto (UBN 2019-000295) 

− Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som 
andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 
2019 (UBN 2019-000250) 

− LKF 2019-09-18, § 84 – Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbetet  
(UBN 2019-000272) 

− Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2020  
(UBN 2019-000197) 
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− Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (UBN 2019-000328) 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar av redovisade anmälningsärendena som förtecknas i 
protokollet 2019-11-13, § 94.     
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