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Beslutande  
Ledamöter 
 

Monica Andersson (C), ordförande 
Jeanette Janson (LP), vice ordförande 
Stefan Jansson (S) 
Margareta Carlsson (S) 
Leif Ström (L) 
Per Tengberg (LP) 
Wictoria Insulan (M) ersätter Per Wallman (M) 
Lisbeth Lindström (V) 
Magnus Elisson (SD) 
 

Ersättare 
 

Anders C Nilsson (S) 
Rami Tobji (S) 
Kerstin Nicander (S) 
Christina Mattisson (LP) 
Inga-Lena Ivarsson (SD) 
 

 
Tjänsteperson och  
övriga närvarande 
  

 
Lennart Olsson, förvaltningschef UBF, §§ 15–21 
Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef, §§ 15–21 
Anna-Lena Lundh, förvaltningsekonom, §§ 15–17 
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef ALF, §§ 22–29 
Michael Franzén, enhetschef enheten för arbetsliv, §§ 22–29 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 

 
Paragrafer 
 

§§ 15–29 

 
Sekreterare 
 
 

 
………………………………………………………. 
Madelene Johansson 

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Monica Andersson 

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
 Leif Ström 
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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Utbildningsnämnden  

2020-02-26 

2020-03-05 

2020-03-06 

2020-03-27 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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§ 15 Dnr 2020-000004  

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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§ 16 Dnr 2019-000050  

Årsrapport 2019 för utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en årsrapport 2019 för 
utbildningsnämndens verksamhetsområden. I inledningen finns ett 
sammanfattande avsnitt på en mer övergripande nivå. Redovisningen bygger på det 
material som rapporterats i uppföljningssystemet Stratsys.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 
Årsrapport 2019 för utbildningsnämnden     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag att godkänna årsrapport 
2019 för utbildningsnämnden.  
 
Tilläggsförslag att för att vi ska kunna se trender i kvalitetsindikatorer och 
verksamhetsindikatorer så behövs jämförelser på minst tre år. 
 
Jeanette Janson (LP), Lisbeth Lindström (V), Wictoria Insulan (M), Magnus Elisson 
(SD), Leif Ström (L), Stefan Jansson (S) och Margareta Carlsson (S): Bifall till 
Monica Anderssons förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner årsrapport 2019 och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Monica Anderssons m.fl. 
tilläggsförslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner årsrapport 2019.  

Utbildningsnämnden beslutar att för att man ska kunna se trender i 
kvalitetsindikatorer och verksamhetsindikatorer så behövs jämförelser på minst tre 
år. 
     

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsförvaltningen 
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§ 17 Dnr 2019-000348  

Intern kontrollplan 2020 

Sammanfattning 

De två kontrollområden som föreslås för utbildningsförvaltningen 2020 är:  

Att de av utbildningsnämnden beslutade riktlinjer för fördelning av tider samt 
uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar och gymnastiksalar  
(UBN 2018–000211) följs och efterlevs.  

Att det i utbildningsförvaltningen finns effektiva budget-och uppföljningsprocesser.      

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14 
Intern kontrollplan 2020.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2020.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef 
Utbildningsförvaltningen 
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§ 18 Dnr 2020-000020  

Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar 

Sammanfattning 

Lennart Olsson, förvaltningschef, informerar 

− Rekryteringar 

o Ny rektor särskolan 

− Gamla tennishallen Mariedalsskolan till enheten för fastighet och service.  

− Uppföljningar 2020 relativ budgetfördelning 

o Utbildningsnämnden beslutar om budget per verksamhet 

o En otydlighet har funnits i tidigare redovisade ekonomiska 
tabellsammanställningar vilket gjort det svårare att följa 
uppföljningsrapporterna 

o Förvaltningschefen beskrev en uppföljningsmodell som redovisar 
summering av chefsansvarens utfall för ökad tydlighet 

− Förvaltningschefen informerar hur uppföljningsunderlagen kommer att 
presenteras för nämnden under 2020.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.     
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§ 19 Dnr 2020-000015  

Beslutsuppföljning 

Sammanfattning 

 Madelene Johansson redovisar beslutsuppföljning för nämnden.    

Utbildningsnämndens beslut 

 Utbildningsnämnden tar del av beslutsuppföljningen.   
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§ 20 Dnr 2020-000064  

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-02-26 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

Förvaltningschef:  

− Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2020 
Lysekils kommun (Gymnasieskolan) (UBN 2020-000088) 

− Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2020 
Lysekils kommun för vissa verksamheter (förskola, fritidshem, förskoleklass 
och grundskola) (UBN 2020-000087) 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2020-02-26, § 20. 
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§ 21 Dnr 2020-000006  

Redovisning av anmälningsärenden 2020-02-26 

Sammanfattning 

− LKS § 3, 2020-01-29 - Yttrande över handlingsplan för suicidprevention 
2020–2025 i Västra Götaland  

− Informationsbrev till huvudman inför granskning av huvudmäns hantering 
av klagomål mot utbildningen  

− LKS § 4, 2020-01-29 - Rapport intern kontroll, sammanställning 2019  

− Samarbetsavtal för att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap och 
teknik 2020  

− Rutin för övergång mellan förskola och pedagogisk omsorg till förskoleklass 
och fritidshem  

− Rutin för skolval och placering i förskoleklass Lysekils kommun  

− Likabehandlingsplan Lysekils vuxenutbildning 2020/2021  

− Beslut om statsbidrag för handledare i Läslyftet i förskolan för 2018–2019  

− Utbildningsförvaltningens rutin för övergång från åk 6 till åk 7  

− Avtal - Yrkesmässig processorienterad handledning - 
Elevhälsan/Skolhälsovården  

− Överenskommelse - Insatser inom området psykisk hälsa - mellan staten och 
SKR, 2020     

− Försöksledare och kontaktperson för försök med digitala nationella prov  

− Kontrollrapport - Livsmedelskontroll av Bro skola -062001, Mellberg 9406, 
Brastad  

− Information om Vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i årskurs 5  

− Beslut om statsbidrag för fler anställda i lågstadiet 2018-2019  

− Beslut om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2019  

− IVO överlämnar klagomål på verksamhet som bedrivs enligt SoL  

− Uppföljning av beslut med anledning av anmälan gällande Gulmarsskolan i 
Lysekils kommun  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2020-02-26, § 21.  
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§ 22 Dnr 2020-000082  

Information från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Gudrun Emilsdotter, förbundschef, Samordningsförbundet Väst informerar 
nämnden om verksamheten. Samordningsförbundet Väst bildades 2015 efter 
sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän och 
samordningsförbundet Uddevalla. Samordningsförbundet Väst har medlemmar i 
Strömstads, Tanums, Färgelanda, Munkedals, Sotenäs, Uddevalla, Orust och 
Lysekils kommun. 

www.samverkanvg.se/sofvast, www.empowercenter.se/7tjugo  

Årsbudget 2020 

− Bidrag från ägarna    9 358 000 kr 

− Eget kapital från tidigare år   2 761 000 kr 

− Beräknade ESF-medel   245 000 kr 

− Summa att disponera   12 364 000 kr 

− Budgeterad 2020    -11 648 000 kr 

Individinriktade insatser 2020 

− Rehabvägledare 5,5 tjänster, 

− utredningen 2,8 tjänster, 

− hälsa- och vägledningskurs /HOV:en 1,5 tjänster, 

− fysioterapeut 0+,3 tjänst, 

− steg 1 ESF-projekt ”En skola för alla” 7 tjänster, 

− steg 1 2,0 tjänster från 2020-02-01. 

Strukturövergripande insatser 2020 

− Processamordnare 1,0 tjänst, 

− D 
delprojektledare ”En skola för alla” 0,5 tjänst (avslutning av projekt i mars 
2020), 

− kunskapsutveckling i samverkan inklusive utbildning, arenadagar, 
förbundets dag, information och uppföljning. 

Administration 2020 

− Förbundschef 1,0 tjänst, 

− administratör 0,75 tjänst, 

− ekonomi- och löneservice samt revision. 

Individinriktade insatser 2019 

− 544 personer, 289 kvinnor, 248 män och 7 anonyma, 

− 401 personer påbörjade någon insats under 2019 och 399 avslutades, 

− den 31 december 2019 deltog 145 personer i någon av insatserna som 
finansieras av Samordningsförbundet Väst.  

  

http://www.samverkanvg.se/sofvast
http://www.empowercenter.se/7tjugo
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Strukturövergripande insatser 2019 

− Sammanlagt 753 medarbetare har deltagit.  
Flera av samverkanspartnerna kan ha deltagit i olika aktiviteter och därmed 
räknats flera gånger, men när aktiviteterna innehåller upprepade träffar då 
räknas varje person bara en gång.      

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 23 Dnr 2020-000083  

Redovisning av statsbidrag för att utveckla samarbetet med företag 

Sammanfattning 

Michael Franzén, enhetschef på enheten för arbetsliv, informerar nämnden om 
företagscoachning.  

Projekt 

− Start maj 2018 med stöd av DUNA (delegationen unga och nyanlända i 
arbete), 

− etablera kontakt och bygga en platsbank med enskilda företag, 

− stöd till företagen med kartläggning, matchning och uppföljning. 
 

Arbetat har inneburit 

− Arbeta fram informationsmaterial, 

− anordna företagsmöten, 

− delta på marknadsmässa, dialogmöten med Västsvenska handelskammaren, 
frukostmöten via Näringslivscentrum och Företagarna, medverka på 100 
företagsbesök på 100 dagar, 

− man har också arbetat fram information på kommunens hemsida där 
företagscoachens arbete synliggjorts. 
 

Utfall 2018 maj till dec 2019 

− Kontakt med 200 förtag via e-post, telefon och mingel, 

− 95 företagsbesök, 

− besöken har varit inom varierande branscher så som hotell, restaurang, 
hantverk, IT butik livsmedel industri m.fl., 

− möjlighet till cirka 80 praktikplatser, 

− 27 praktikplatser, 

− möjlighet till cirka 40 anställningar, 

− 28 anställningar (varav 11 anställningar var privata företag) 
 

Framgångsfaktorer 

− Besök på arbetsplatsen, 

− kartläggning av deltagare, 

− lokal närvaro, 

− samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, IFO och AME 
 
Trösklar 

− Arbetsförmedlingens omorganisation, 

− matchningsproblematik. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  

 
 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-02-26 

 

14 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Dnr 2020-000051  

Information om överenskommelse om åtgärdsanställningar praktik, 
arbetsträning och arbetsprövningsplatser vid Arken 

Sammanfattning 

Per-Henrik Larsson, förvaltningschef, informerar nämnden om IOP Arken  

− Idéburet offentligt partnerskap,   

− överenskommelse om långvariga åtgärdsanställningar, fem - sju stycken, 

− överenskommelse om praktikplatser, fem stycken, 

− målgrupp - personer som står långt ifrån reguljära arbetsmarknaden och som 
uppburit eller med största sannolikhet skulle uppbära försörjningsstöd, 

− positiv verksamhet för utsatt vilken kompletterar kommunens verksamheter, 

− överenskommelsen löper (baserad på tidigare IFO-budget). 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

 
 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-02-26 

 

15 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Dnr 2020-000080  

Information om aktivitetsansvar 2019 (1 juli - 31 december)  

Sammanfattning 

Per-Henrik Larsson, förvaltningschef, informerar nämnden om kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA).  

Kommunens aktivitetsansvar finns reglerat i skollagen 29 kap. § 9.  

− En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de 

ungdomar i kommunen är sysselsatta som 

o inte har fyllt 20 år, 

o har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en 

tidpunkt då de inte har skolplikt, 

o inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 

motsvarande utbildning, 

o inte har en gymnasieexamen, 

o inte har ett gymnasiesärskolebevis och 

o inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan med godkänt resultat. 

− Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga 

individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den 

enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska 

dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 

− Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses i första stycket. 

Övriga uppgifter i kommunala aktivitetsansvarets databas 

48 stycken ungdomar mellan 16 - 20 år är inte inskrivna i skolan 

− Arbete   13 st 

− Åtgärd KAA   10 st 

− Studier Vux     5 st  

− Ingen sysselsättning    9 st 

− Åtgärd via annan aktör   1 st 

− Ingen kontakt  13 st 

KAA-arbetet 

− Historia utifrån tidigare revisionsrapport, 

− plan tidigare framarbetad men inte antagen politiskt (arbete dock fortgått 
enligt plan), 

− revidering pågår av planen, 

− KAA-dag med skolverket den 21 april med handläggare, chefer och presidiet. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  
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§ 26 Dnr 2020-000081  

Information om samarbetsprojekt Kretsloppsparken - ett projekt för 
ökat återbruk  

 

Sammanfattning 

Per-Henrik Larsson, förvaltningschef, informerar nämnden om projektet 
Kretsloppsparken.  

− Önskan om ett förstudieprojekt för att belysa hur vi kan utöka återbruk 
kommunerna och RABO emellan och eventuellt ett genomförandeprojekt i 
förlängningen. 

− Social hållbarhet - praktik och anställningar för personer långt från 
arbetsmarknaden. 

− Ekologisk hållbarhet - ökat återbruk ett högre led i återvinningstrappan där 
kommuner och avfallsbolag förväntas utöka enligt lag.  

Mål för projektet 

Belysa och konkretisera: 

− Vilka eller vilket material kan återbrukas i större omfattning, 

− vi vet hur processen kan utformas för återbruk av dessa material, 

− vi vet hur vi lämpligast finner avsättning för olika återbruksmaterial, 

− vi har en omfattning om hur förädling av återbruksmaterial kan 
åstadkomma, 

− vi har logistiklösning för hur återbruksverksamheterna kan se ut och 

− vi har en uppfattig och önskvärda investeringar som kan krävas.  

Återbruk i Lysekils kommun 

− Samarbete med Emmaus Björkå sedan början av 90-talet. 

− Utveckling av återbruk och återbruksförsäljning efter 2010 – Gröna fyndet. 

− Stor potential för framtiden, både socialt och miljömässigt. 

− Oklart i dagsläget hur vi kan gå vidare då vi hittills inte beviljats några medel. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen om samarbetsprojekt 
Kretsloppsparken.  
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§ 27 Dnr 2019-000317  

Remissvar av motion om förslag att Lysekils kommun inför s.k. 
utvecklingsjobb 

Sammanfattning 

Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) har lämnat en motion med 
förslag om införande av s k utvecklingsjobb inom Lysekils kommuns verksamheter.  

Liksom många andra kommuner i landet står Lysekil inför stora utmaningar när det 
gäller att motverka ökande arbetslöshet, försörjningsstödstagande och socialt 
utanförskap. Samtidigt finns behovet av att öka kompetens och anställningsbarhet 
vilket kan gynna framtida kompetensförsörjning inom kommunens egna 
verksamheter liksom i flera andra branscher. 

Utvecklingsjobb är något som på längre sikt kan påverka kommunens ekonomi 
positivt. Därtill kan räknas alla de fördelar som ett aktivt bidragande i arbete medför 
istället för passivt bidragstagande. Likaså de eventuella effekter som kan uppstå för 
den enskilde (ökad hälsa), för eventuella barn och familj samt för lokalsamhället. 

Arbetslivsförvaltningen ser positivt på införandet av utvecklingsjobb. Lysekils 
kommun behöver göra ett ställningstagande avseende ambitionsnivå och omfattning 
av en eventuell satsning på utvecklingsjobb. Arbetslivsförvaltningen konstaterar 
också att inför ett eventuellt införande behöver en plan för genomförandet utarbetas 
där berörda parter medverkar.     

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10.     

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.     

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för och ta fram en plan 
för arbete med utvecklingsanställningar i Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 28 Dnr 2020-000057  

Chef för arbetslivsförvaltningen informerar 

Sammanfattning 

 Per-Henrik, förvaltningschef informerar: 

− Statistik försörjningsstöd januari 2020 

− Rådet för hållbar utveckling 

− Arbetslöshetsstatistik – återkoppling från samtal med arbetsförmedlingen 

− Verksamhetsdag för all personal inom förvaltningen den 6 mars. 

− Några vakanser i verksamheten 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.      
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 29 Dnr 2020-000072  

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2020-02-26 

Sammanfattning 

 Följande delegationsbeslut redovisas:  

Förvaltningschef:     

− Ersättare attesträtt arbetslivsförvaltningen (UBN 2020-000072) 

− Delegationslista från individ- och familjeomsorg (UBN 2020-000072)    

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2020-02-26, § 29. 

     

 

 
 


