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§ 108

2020-10-06

Dnr 2020-000004

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg av ett
delegationsbeslut på § 119.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Dnr 2020-000371

Taxor anläggningshyra 2021
Sammanfattning
Ärendet återremitterades efter beslut i utbildningsnämnden 2020-08-26.
I förslaget finns nu en tydligare enhetlighet i taxor mellan Gullmarsborg och övriga
anläggningar. Matchtaxa för barn och ungdom framgår nu också i tjänsteskrivelsen.
Utbildningsförvaltningen föreslår höjda taxor inom fritidssektorns anläggningar.
Höjningen är en indexuppräkning utifrån en jämförelse mellan nuvarande
konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid föregående
taxehöjning.
Den del av fritidssektorn som nedan redovisas är föreningstaxor, privattaxor samt
företagstaxor per timma inom fritidssektorns anläggningar.
Fritidsenheten

2020

2021

Ungdomstaxa

50 kr

50 kr

Matchtaxa barn- och ungdomsmatch
(dubbel ungdomstaxa)

100 kr

100 kr

Vuxentaxa A förening

200 kr

210 kr

Vuxentaxa B privat/företag

280 kr

300 kr

Förening annan kommun

450 kr

485 kr

Match kommunförening

830 kr

895 kr

Träningsmatch kommunförening

280 kr

300 kr

Till dessa huvudtaxor tillkommer taxor för delar av anläggningar och mindre
anläggningar. Dessa nivåer redovisas inte men påverkas också av
indexuppräkningen.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny taxa
fr.o.m. 2021-01-01 för avgifter inom fritidssektorn i enlighet med
utbildningsförvaltningens förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Dnr 2020-000190

Samlokalisering av kommunal för- och grundskolan på Skaftö
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av utbildningsnämnden 2020-04-21, § 41,
att utreda eventuell flytt av barnomsorgen från Grundsunds förskola till Skaftö
skola. Förvaltningschefen redovisade förutsättningar, i en utredningsrapport, för
samlokalisering av kommunal för- och grundskola på Skaftö vid nämndens
sammanträde 2020-08-26.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i
samråd med berörda verksamheter göra en förstudie för att i samband med
renovering/underhåll av Skaftö skola även planera för att samlokalisering med
Grundsunds förskola varvid barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention och den
pedagogiska utvecklingen särskilt skall beaktas.
Utbildningsnämnden beslutar att inom ramen för denna förstudie redovisa såväl
lokalernas nyttjandegrad, investerings- och reinvesteringsbehov samt hur
internhyran kan komma att justeras under avskrivningstiden.
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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§ 111

Dnr 2020-000016

Uppföljningsrapport 3 2020, utbildningsnämnden - UBF
Sammanfattning
Rapporten om fattar perioden januari – augusti och utbildningsnämndens
ackumulerade utfallet för utbildningsförvaltningen per sista augusti visar 3,2 mnkr.
I prognosen ingår återbetalning av negativ avvikelse för 2019 och beräknad
sjuklönekompensation. Förvaltningen har haft ökade kostnader på grund av Covid,
exklusive sjuklöner på 0,4 mnkr.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande att
förvaltningen ska redovisa kvalitetsindikatorer och analyser vid uppföljningsrapport
3 och i årsrapporten.
Leif Ström (L): Bifall till Jeanette Jansons förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Jeanette Jansons förslag och
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Jeanette Jansons förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3 2020 för
utbildningsnämnden – utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska redovisa kvalitetsindikatorer och
analyser vid uppföljningsrapport 3 och i årsrapporten.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Dnr 2020-000020

Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar
Förvaltningschef informerar
−

Förvaltningschefen informerar om hur skolinspektionens
anmälningsärenden hanteras.

−

Rektorstillsättning Mariedalsskolan – fackliga förhandlingar påbörjas nästa
vecka och inom två veckor ska förvaltningen var klar med förhandlingen.

−

Budgetprocess 2021
•

8/10 presidieberedning 1

•

20/10 presidieberedning 2

•

21/10 kommunfullmäktige och beslut budget 2021.

•

3/11 utbildningsnämnd

Ordförande informerar
Ordförande informerar att Susanne Skyllerström Westermark ska informera om
matematikprojektet.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113

2020-10-06

Dnr 2020-000015

Beslutsuppföljning
Sammanfattning
Madelene Johansson redovisas beslutsuppföljning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114

2020-10-06

Dnr 2020-000069

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-10-06
Sammanfattning
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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11 (19)

2020-10-06

Dnr 2020-000011

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden
Sammanfattning

− Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om att införa generellt mobilförbud i skolan,
kommunfullmäktige
− Beslut LKF 2020-09-16, § 120 - Svar på medborgarförslag om att införa generellt
mobilförbud i skolan, kommunfullmäktige
− Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret
2020, preliminärt utfall, Statistiska Centralbyrån, SCB
− Hälsoskyddstillsyn - Tillsynsrapport 2020-09-08 rökfri miljö på skolgårdar,
Mariedalsskolan, Lysekils kommun - Miljönämnden i mellersta Bohuslän
− Hälsoskyddstillsyn - Tillsynsrapport 2020-09-08 lokaler för Mariedalsskolan, Slätten
1:339, Lysekils kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän
−
− Samverkansavtal avseende utbildning för elever som vistas på sjukhus, Trollhättans Stad
− Tillsynsrapport - Rökfri miljö, Skaftö skola, Miljönämnden i mellersta Bohuslän
− Tillsynsrapport - Skaftö skola, Miljönämnden i mellersta Bohuslän
− Tillsynsrapport - Rökfri miljö, Bergs skola, Miljönämnden i mellersta Bohuslän
− Tillsynsrapport - Bergs skola, Miljönämnden i mellersta Bohuslän
− Tillsynsrapport 2020-08-27 - Rökfri miljö på skolgårdar, Stångenässkolan, Lysekils
kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän
− Tillsynsrapport 2020-08-27 - lokaler för Stångenässkolan, Brastads-Lycke 1:21, Lysekils
kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän
− Tillsynsrapport 2020-08-27 - lokaler för Bro skola, Mellberg 2:24, Lysekils kommun,
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
− Projektbeställning - Resursplanering för grundskola - Lysekils kommun, Stratsys AB
− Beslut om statsbidrag för läxhjälp 2019, Skolverket

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2020-10-06, § 115.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Dnr 2020-000433

Information om social oro i Lysekils kommun
Sammanfattning
Joakim Hagetoft säkerhetsstrateg, Sanna Lannesjö integrationsstrateg, Anna Nyman
Holgersson folkhälsostrateg, Niklas Högberg Campus Väst och Shokry Allayous
Gullmarsskolan F-6 redogör för insatser som görs i trygghetsarbetet.
Utgångspunkten för trygghetsarbetet är kommundirektörens inriktningsbeslut för
det gemensamma arbetet i kommunens alla verksamheter. Kommunens hemsida
uppdateras varje vecka med lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i
Lysekils kommun.
Arbetet framåt är fortsatt att ha uthållighet och framförallt tillit till förvaltningarnas
arbete.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117

2020-10-06

Dnr 2020-000152

Uppföljningsrapport 3 2020, utbildningsnämnden - ALF
Sammanfattning
Uppföljningsrapport 3 omfattar verksamhetsuppföljning, medarbetare, och ekonomi
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.
Utbildningsnämnden är politiskt ansvarig för kommunens arbetslivsförvaltning.
Arbetslivsförvaltningen är en tvärprofessionell förvaltning med olika
ansvarsområden med fokus på stöd inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete
och/eller sysselsättning (SoL och LSS). I relation till ansvarsområdena utgörs
nämndens målgrupper av individer som söker stöd i ekonomiska/försörjningsfrågor,
utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor alternativt stöd för
sysselsättning/daglig verksamhet. Arbetslivsförvaltningens organisation har delats
in i olika enheter enligt följande; enheten för vägledning och stöd, enheten för
arbetsliv, enheten för vuxenutbildning och förvaltningsledning.
Verksamheten möter ett stort antal sökande till försörjningsstöd, deltagare i
arbetsmarknads- och sysselsättningsverksamhet samt elever i vuxenutbildning. På
grund av Covid-19 pandemin har verksamheterna behövt anpassats och deltagandet
begränsas i viss utsträckning under perioden.
Förvaltningen har en förhållandevis hög sysselsättningsgrad om 95%. Den totala
sjukfrånvaron i förvaltningen är förhållandevis låg 4,4%.
Det ekonomiska läget är ansträngt för förvaltningen och det totala utfallet är -13%.
Det negativa utfallet består främst i ett ökat försörjningsstöd. Enheterna
tillsammans visar ett positivt resultat försörjningsstödet borträknat. Nämnden har
under 2020 fått ett godkännande av kommunfullmäktig om ett underskott på
10 mnkr. Nämnden ser att underskottet kommer att understiga denna nivå för 2020.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3 2020 för
arbetslivsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118

2020-10-06

Dnr 2020-000368

Dialog och information om budget 2021 plan 2022–2023 för
utbildningsnämnden – arbetslivsförvaltningen
Förvaltningschefen informerar nämnden om förslag på utvecklingsområdet,
kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.
Utvecklingsområden
−

Stärk vårt sätt att ge framåtsyftande vägledning
o Utvecklingsmål
 Deltagare uppnår stegförflyttning avseende
sysselsättning/arbete
 Deltagare uppnår stegförflyttning avseende utbildning
 Deltagare uppnår stegförflyttning avseende försörjning

−

Gynnsamma arbetsgivarkontakter, arbets- och sysselsättningsplatser
o Utvecklingsmål
 Utveckla arbetsplatser för anställning
 Utveckla praktikplatser
 Utveckla sysselsättningsplatser/placeringar

−

Rätt utbildning att möjliggöra och säkerställa utbildning utifrån individens
och arbetsmarknadens behov
o Utvecklingsmål
 Flexibelt utbildningsutbud och antal utbildningsplatser
 Rekryterande insatser

Kvalitetsfaktorer
−

Målgruppsperspektiv
o Ansvar, inflytande och meningsfullt i arbete och utbildning
o Trygghet och bemötande
o Möjlighet till utveckling och kunskaper
o Korrekta bedömningar och beslut’

−

Medarbetarperspektiv
o God arbetsmiljö
o Rätt kompetens
o Behörighet
o Stimulerande och engagerande arbetsmiljö

−

Ekonomiskt perspektiv
o Budget i balans
o Rätt kostnader och intäkter

Kvalitetsindikatorer
−
−
−
−

Antal deltagare/elever som upplever inflytande, delaktighet och kan vara
med och påverka
Andel deltagare/elever som upplever trygghet i sin arbetsmiljö
Medarbetares upplevelse av internt och externt samarbete
Sjukfrånvaro

Justerare

Utdragsbestyrkande
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−
−
−
−
−

2020-10-06

Upplevd motivation i arbete
Budgetavvikelse
Långvarigt försörjningsstöd
Jämförelse kostnad per invånare alternativt brukare för vissa verksamheter
Intäkter

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen och dialogen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119

2020-10-06

Dnr 2020-000057

Chef för arbetslivsförvaltningen informerar
Förvaltningschef informerar
Covid 19
−
−

Vuxenutbildningen pågår i en anpassad form med semidistans och begränsat
antal elever. Det börjar bli en kö om 30 personer som inte har plats i SFI i
dag, detta diskuteras på förvaltningen.
Startat upp verksamhet för daglig verksamhet och sysselsättning igen från 5
oktober men i anpassad form och mjukstart. Likaså har man öppnat
butiksförsäljning igen i Gröna Fyndet om än mer begränsad tid och anpassat.

Rekrytering
−
−
−
−
−
−
−

Ny arbetsterapeut började i verksamheten 1 oktober
Ny socialsekreterare började i september enligt tidigare projektbeskrivning
Rekrytering av en ny speciallärare är klar, börjar 1 november
Rekrytering av enhetschef till EFA är klar, börjar 1 januari
Yrkeslärare till barnskötarutbildning ska rekryteras
Vikarierande rektor till EFV ska rekryteras
Rekrytering av arbetsmarknadskonsulent pågår

Arbete med ungdomsanställningar fortsätter med statligt stöd i begränsad
omfattning riktat till ungdomar inom KAA.
Två utvecklingsanställningar och ungdomsanställningar inom ramen för etablering
av nya hemmet vid Fiskebäck planeras.
Lokaler – flytt av Leader till NCL gör att ALF ledningsgrupp kommer få
gemensamma utrymmen i dess lokaler.
Samverkansprocess har inletts med berörda myndigheter angående - Rätt i
välfärden och försäkringsmedicinsk samverkan
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120

2020-10-06

Dnr 2020-000077

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut
Sammanfattning
−

Delegationslista Individ- och familjeomsorgen 2020-08-01 – 2020-08-31.

−

Avslagen ansökan om interkommunal ersättning för sökt utbildning

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2020-10-06, § 120.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121

2020-10-06

Dnr 2020-000145

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden
Sammanfattning
−

Kommunens aktivitetsansvar 1 januari 2020 – 30 juni 2020.

−

Livsmedelskontroll Lysekils vuxenutbildning/Boviks café och restaurang.

−

Försörjningsstödsstatistik augusti 2020.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2020-10-6, § 121.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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