
 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-01 
 

1 (21) 

 

 

Tid och plats  Måndagen den 1 november 2021 kl. 08.00 – 11.20 
i Kommunfullmäktigesalen 
 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Jeanette Janson (LP), ordförande 
Margareta Carlsson (S) 
Agneta Blomqvist (S) 
Leif Ström (L) 
Per Tengberg (LP) 
Magnus Elisson (SD), Teams 
Håkan Smedja (V) 
 

Ersättare 
 

 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Lennart Olsson, förvaltningschef UBF §§ 102–110 
Katarina Andersson, kvalitets- och utvecklingschef UBF §§ 102–110 
Sanna Lannesjö, avdelningschef Ung utveckling §§§ 102–103 
Anna-Lena Lundh, ekonom §§ 102–115 
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef ALF §§ 111–118 
Eva Bergqvist, ekonom §§ 111–115 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
 

 
Paragrafer 
 

§§ 102–118 

 
Sekreterare 
 
 

 
Digital signering 
………………………………………………………. 
Madelene Johansson 

 
Ordförande 
 
 

 
Digital signering 
………………………………………………………. 
Jeanette Janson 

 
Justerare 
 
 

 
Digital signering 
………………………………………………………. 
Magnus Elisson 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-01 
 

2 (21) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
1D3E5CB1E54FEEAA74CEABD1B5F48BDAB9E634A690 

 

 

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  

2021-11-01 

2021-11-08 

2021-11-09 

2021-12-01 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

 

 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-01 
 

3 (21) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
1D3E5CB1E54FEEAA74CEABD1B5F48BDAB9E634A690 

 

 

Ärendelista 
UBN § 102 Dnr 2021-000045 

Fastställande av dagordning........................................................................... 4 
UBN § 103 Dnr 2021-000438 

Information Ung utveckling ............................................................................. 5 
UBN § 104 Dnr 2021-000403 

Uppföljning av verksamhetsbidrag till Lahälla Knottfabrik 2020 ...................... 6 
UBN § 105 Dnr 2021-000401 

Information om kontrollområden intern kontroll 2022 utbildningsförvaltningen 7 
UBN § 106 Dnr 2021-000019 

Månadsrapport september 2021 ..................................................................... 8 
UBN § 107 Dnr 2021-000289 

Budget 2022 och plan 2023–2024 - utbildningsförvaltningen .......................... 9 
UBN § 108 Dnr 2021-000060 

Förvaltningschef och ordförande informerar UBF ......................................... 10 
UBN § 109 Dnr 2021-000008 

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2021-11-01 ..... 11 
UBN § 110 Dnr 2021-000017 

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden  2021-11-01 . 12 
UBN § 111 Dnr 2021-000406 

Utbildningsnämndens sammanträdeskalender år 2022 ................................ 13 
UBN § 112 Dnr 2021-000094 

Budget 2022 och plan 2023–2024 - arbetslivsförvaltningen .......................... 14 
UBN § 113 Dnr 2021-000402 

Information om kontrollområden intern kontroll 2022 -arbetslivsförvaltningen
 ..................................................................................................................... 15 

UBN § 114 Dnr 2021-000407 
Remissvar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare för bidragsfusk 16 

UBN § 115 Dnr 2021-000061 
Förvaltningschef informerar ALF .................................................................. 18 

UBN § 116 Dnr 2021-000059 
Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, 
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd ................................. 19 

UBN § 117 Dnr 2021-000036 
Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2021-11-01 ....... 20 

UBN § 118 Dnr 2021-000027 
Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  2021-11-01 ... 21 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-01 
 

4 (21) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
1D3E5CB1E54FEEAA74CEABD1B5F48BDAB9E634A690 

 

 

UBN § 102 Dnr 2021-000045 

Fastställande av dagordning  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 
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UBN § 103 Dnr 2021-000438 

Information Ung utveckling 
Sammanfattning 
Sanna Lannesjö, avdelningschef Ung utveckling, informerar nämnden om 
verksamheten.  

Initiativ kommer från ungdom, medarbetare eller ”utifrån” 

Avdelningen arbetar aktivt för att fånga upp idéer, ökat medskapande, ungas 
inflytande och för att öka engagemang och delaktighet hos våra unga – grunden för 
öppen verksamhet är frivillighet och intressebaserade lågtröskelaktiviteter med 
tydliga regler och förutsättningar. 

Möjliggöra, stötta och utveckla 

Stötta för möjliggörande, utveckling från ”plan till verklighet”, viktig del av vår 
verksamhetsplanering och samverkan med föreningar, skola, civilsamhälle är viktigt 
för att möjliggöra. Unga själva äger initiativ och driver aktiviteter och planering. 
Avdelningen stöttar. 

Många (olika) besökare/ deltagare, brett utbud av olika aktiviteter 

Avdelningen erbjuder en attraktiv mötesplats och attraktiva aktiviteter, en trygg 
miljö, låga trösklar men tydliga regler och förutsägbarhet i deltagandet, högt antal 
besökare, bred målgrupp, och tydliga förhållningssätt där man inkluderar och 
välkomnar varje besökare. 

Metod 

− Aktivitetsskapande – inkluderande, aktiverande, kontakt- och 
värdeskapande. 

− Uppsökande - relationsskapande och uppsökande arbete i den offentliga 
miljön. 

− Arbetsmetoden är kontakt- och relationsskapande med ett inkluderande och 
gränssättande/ kravställande förhållningssätt. En fast hand med ett varmt 
hjärta. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UBN § 104 Dnr 2021-000403 

Uppföljning av verksamhetsbidrag till Lahälla Knottfabrik 2020  
Sammanfattning 
Lahälla Knottfabrik ansökte 2020 om ett verksamhetsbidrag på 50 000 kronor för 
en medfinansiering till ett projekt via Leader. Bidraget skulle gå till en större insats 
för dränering, omläggning av granitmur och renovering av väggar på den gamla 
fabrikslokalen.  

Utbildningsnämnden beslutade i juni 2020 att bevilja ett bidrag på 50 000 kronor 
till Lahälla Knottfabrik med tillägg att förvaltningen får i uppdrag att följa upp 
bidrag till föreningar som innebär att kommunen indirekt är medfinansiär i projekt 
som genererar bidrag från extern aktör.  

Den 25 augusti 2021 inkom en återrapportering från Lahälla Knottfabrik via e-post. 
Där meddelades att projektet via Leader ej hade genomförts och att det troligtvis ej 
skulle vara genomförbart av diverse anledningar. Föreningen ställde dock en 
förfrågan om att nyttja det beviljade bidraget på 50 000 kronor, tillsammans med 
ett bidrag som föreningen fått via Gustav den VI Adolfs fond för svensk kultur, till en 
renovering av Lahälla Knottfabrik. Bidraget ska användas till samma ändamål men 
projektet sker tillsammans med Gustav den VI Adolfs fond för svensk kultur istället 
för med Leader. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Carlsson (S): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsförslag att 
förvaltningen får i uppdrag att följa upp bidrag till föreningar så att bidraget 
används på rätt sätt.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utbildningsnämnden kan besluta enligt Margareta Carlssons 
förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att Lahälla Knottfabriks förfrågan ska godkännas då 
bidraget avser att användas för samma ändamål, även om detta sker med en annan 
medfinansiär än vad som från början var avsett. 

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att följa upp bidrag till 
föreningar. 

Beslutet skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
Lahällas Knottfabrik 
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UBN § 105 Dnr 2021-000401 

Information om kontrollområden intern kontroll 2022 
utbildningsförvaltningen 
Sammanfattning 
Katarina Andersson, kvalitets- och utvecklingschef informerar nämnden om förslag 
på kontrollområdet för intern kontroll 2022. 

Förvaltningens förslag på kontrollområden 2022 är: 

− Uppföljning av elevfrånvaro 

− Arbete med problematisk skolfrånvaro i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 106 Dnr 2021-000019 

Månadsrapport september 2021 
Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall. Information lämnas här för 
utbildningsförvaltningen om utfall efter september 2021. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Månadsrapport september 2021 utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för september 2021 för 
utbildningsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 107 Dnr 2021-000289 

Budget 2022 och plan 2023–2024 - utbildningsförvaltningen 
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. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Budget 2022 plan 2023 - 2024 utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden antar budget 2022 plan 2023–2024 för utbildningsnämnden, 
utbildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 108 Dnr 2021-000060 

Förvaltningschef och ordförande informerar UBF  
Förvaltningschef  

− Haldor – En konsult från Atea arbetar med Haldor för att se om man kan 
hitta felen.  

− Vaccinering – 12–15-åringar började att vaccineras i kommunen för två 
veckor sedan. 75% på Gullmarsskolans elever tog sin första spruta. 

− Torgny Jansson har avslutat sin tjänst som chef men fortsätter att arbeta 
med fokus på friluftsliv. En annons kommer ut i veckan.  

− Kompetensförsörjningsplanen ska revideras. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 109 Dnr 2021-000008 

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2021-11-01 
Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut att redovisa. 
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UBN § 110 Dnr 2021-000017 

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden  
2021-11-01 
Sammanfattning 

− Beslut statsbidrag för entreprenörskap i skolan – huvudmän för 2020, 
Skolverket 

− Beslut statsbidrag högskolestudier sva och sfi HT 2021 

− Skolinspektionen beslut om godkännande av huvudman 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2021-11-01, § 110 
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UBN § 111 Dnr 2021-000406 

Utbildningsnämndens sammanträdeskalender år 2022 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen har utarbetat förslag till 
sammanträdeskalender för utbildningsnämnden 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för 
utbildningsnämnden 2022. 
 
Datum Kl. 09.00 – 16.00 
19 januari Kommunfullmäktigesalen 
1 mars Kommunfullmäktigesalen, årsrapport 
30 mars Kommunfullmäktigesalen, U1 
5 april Kommunfullmäktigesalen - dialogdag 08.00 – 17.00 
27 april Kommunfullmäktigesalen 
1 juni Kommunfullmäktigesalen, U2 
24 augusti Kommunfullmäktigesalen 
7 september Kommunfullmäktigesalen - dialogdag 08.00 – 17.00 
28 september Kommunfullmäktigesalen, U3 
26 oktober Kommunfullmäktigesalen 
23 november Kommunfullmäktigesalen 
14 december Kommunfullmäktigesalen, U4 

 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare  
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda  
Arbetslivsförvaltningen för vidare befordran till berörda 
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UBN § 112 Dnr 2021-000094 

Budget 2022 och plan 2023–2024 - arbetslivsförvaltningen 
Sammanfattning 
Arbetslivsförvaltningen har arbetat fram förslag till budget för utbildningsnämndens 
arbetslivsförvaltning. 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 
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. 
Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av 
kommunfullmäktige beslutade ramarna.   

Utbildningsnämnden har sedan 2020 två förvaltningar i sitt ansvarsområde, 
utbildningsförvaltning och arbetslivsförvaltning. Arbetslivsförvaltningen omfattar 
verksamheterna enheten för vägledning och stöd, enheten för vuxenutbildning och 
enheten för arbetsliv. Budget för dessa verksamheter planeras enligt ordinarie 
process vilket framgår av budgetdokument. 

Beslutsunderlag 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Budget 2022 plan 2023 och 2024 utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att anta budget 2022 plan 2023 och 2024 för 
utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Arbetslivsförvaltningen 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-01 
 

15 (21) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
1D3E5CB1E54FEEAA74CEABD1B5F48BDAB9E634A690 

 

 

UBN § 113 Dnr 2021-000402 

Information om kontrollområden intern kontroll 2022 -
arbetslivsförvaltningen 
Sammanfattning 
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef, informerar nämnden förslag på 
kontrollområden intern kontroll 2022: 

− Kontroll av hur man inom vuxenutbildningens verksamhet följer upp elever 
vid avslutad kurs/utbildning? 

− Hur följer man upp vad man fått ut av vuxenutbildningen, vart tar eleven 
vägen sedan? 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 114 Dnr 2021-000407 

Remissvar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare för 
bidragsfusk 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt 
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till 
bidragsfuskare.  

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i 
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från 
välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att 
underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar 
kommunernas socialtjänst.  

FUT-handläggning förväntas skapa ett mervärde för organisationen och samhället 
genom att förebyggande arbete innebär minskad belastning på verksamheten 
ekonomiskt bistånd samt att det samhällssystem för bistånd som finns till stöd för 
ekonomiskt utsatta personer värnas. Förvaltningen har inlett ett arbete med FUT-
handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa ärenden. 
Förvaltningen planerar därför att i budget 2022 utöka del av tjänst för denna typ av 
handläggning. 

Beslutsunderlag 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Janson (LP), Per Tengberg LP och Magnus Elisson (SD): Bifall till 
förvaltningens förslag.  

Agneta Blomqvist (S): Avslag på förvaltningens förslag, ändringsförslag att 
motionen ska anses vara besvarad.  

Håkan Smedja (V): Bifall till Agneta Blomqvist ändringsförslag.  

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

Omröstning begärs 
Ja-röst Jeanette Janson m.fl. förslag 

Nej-röst till Agneta Blomqvist m.fl. förslag 
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Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster beslutar utbildningsnämnden enligt förvaltningens 
förslag. 

Omröstningsbilaga 

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jeanette Janson  LP X   

Margareta Carlsson  S  X  

Agneta Blomqvist  S  X  

Leif Ström  L X   

Per Tengberg  LP X   

Håkan Smedja  V  X  

Magnus Elisson  SD X   

Summa  4 3  

 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Arbetslivsförvaltningen 

Reservation 
Agneta Blomqvist (S): Anmäler skriftlig reservation mot bakgrund av att FUT-
lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2020 samt att FUT-handläggning redan pågår 
inom enheten för vägledning och stöd.  

Håkan Smedja (V): Anmäler skriftlig reservation om att kommunen så fort som 
möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej 
utgår till bidragsfuskare kan enligt förvaltningen anses vara besvarad med 
hänvisning till det arbete som pågår och den planering som finns om att utöka 
arbetet med FUT–handläggning i budget 2022. 

Vänsterpartiet anser att beslutet "Motionen kan anses var besvarad". Ofta känns om 
något ganska luddigt och tråkigt. Men i de fall motionen påkallar åtgärder som 
redan utförs. Är det det eller avslag som är lämpligt. 

Motionens sakfråga är något vi inte motsätter oss. Kommunen ska naturligtvis inte 
göra felaktiga utbetalningar. Begreppet FUT måste innefatta alla fel. I motionen är 
allt fokus på bidrags fusk. Undersökningar visar att det även sker fel där människor 
som har rätt till bidrag. Inte får det.  
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UBN § 115 Dnr 2021-000061 

Förvaltningschef informerar ALF 
Förvaltningschef 

− Covid-19 – genomfört information om vaccinering i samarbete med 
vårdcentralen via SFI-verksamheten. 

− Projekt Kretsloppet – studiebesök i Malmö och Köpenhamn samt på lokala 
platser Ale-lyckan, Trollhättan och Vänersborg.  

− Flera överklagande till förvaltningsrätten avseende ekonomiskt bistånd men 
handläggningen väl utförd och få överklagande leder till få förändringar av 
beslut. 

− Försörjningsstödsstatistiken visar fortsatt nedåt för september, alla olika 
anledningar men fler får jobb och fler flyttar för arbete. Ett ärende med över 
10 år med F-stöd har fått sjukersättning. 

− Haldor. extra resurs några % för att stödja lärare och möta IT-folket i 
hanteringen. 

− Combine – införande av nytt system på sociala verksamheterna. 

− Lokalförsörjningen vuxenutbildning schemaläggning och lokalbehovet. 

− Underlag för eventuellt ESF projekt för nyanlända. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 116 Dnr 2021-000059 

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

− Dom 2021-10-06 - Bistånd enligt socialtjänstlagen 

− Dom 2021-09-29 - Bistånd enligt socialtjänstlagen 

− Dom 2021-09-28 - Bistånd enligt socialtjänstlagen 

− Dom 2021-09-24 - Bistånd enligt socialtjänstlagen 

− Dom 2021-09-17 - Bistånd enligt socialtjänstlagen 

− Dom 2021-09-02 - Bostadsbidrag 

− Dom 2021-10-22 - Bistånd enligt socialtjänstlagen 

− Dom 2021-10-23 - Bistånd enligt socialtjänstlagen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av domar gällande 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd som förtecknas i protokollet 2021-11-01, § 116. 
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UBN § 117 Dnr 2021-000036 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2021-11-01 
Sammanfattning 

− Delegationslista Individ- och familjeomsorg september 2021. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2021-11-01, § 117. 
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UBN § 118 Dnr 2021-000027 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  
2021-11-01 
Sammanfattning 

− Försörjningsstödsstatistik september 2021. 

− LKF 2021-09-15, § 95 – Beslut om motion från Jeanette Janson (LP) och 
Annette Calner (LP) avseende ungdomsjobb. 

− Beslut om lärcentra hösten 2022 och våren 2023. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2021-11-01, § 118. 
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