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Beslutande  
Ledamöter 
 

Monica Andersson (C), ordförande 
Jeanette Janson (LP), vice ordförande, Teams 
Agneta Blomqvist (S), Teams 
Margareta Carlsson (S), Teams 
Leif Ström (L) 
Per Tengberg (LP), Teams 
Per Wallman (M), Teams 
Rami Tobji (S) ersätter Håkan Smedja (V), Teams 
Magnus Elisson (SD), Teams 
 

Ersättare 
 

Kerstin Nicander (S), Teams 
Ida Strandberg (C), Teams 
Inga-Lena Ivarsson (SD), Teams 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Lennart Olsson, förvaltningschef UBF, §§ 13–18 
Katarina Andersson, kvalitets- och utvecklingschef, §§ 13–18 
Susanne Westermark Skyllerström, skolutvecklare, § 13 
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare, §§ 13–16 
Anna-Lena Lundh, ekonom, §§ 13–16 
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef ALF, §§ 19–24 
Sofia Öhrblad, ekonom, §§ 19–24, Teams 
 
 

 
Paragrafer 
 

§§ 13-24 

 
Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

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

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
 Margareta Carlsson 
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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  

2021-02-24 

2021-03-04 

2021-03-04 

2021-03-26 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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UBN § 13 Dnr 2021-000045  

Fastställande av dagordning  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av § 18. 
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UBN § 14 Dnr 2020-000016  

Årsrapport 2020 - utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen redovisade en stor negativ avvikelse 2019. Inför 2020 
innebar det att dels vända den kraftiga negativa månadsavvikelsen som då förelåg 
till en budget i balans. Dels fick utbildningsförvaltningen i enlighet med 
ekonomistyrningsprinciperna ett återbetalningskrav fördelat på tre år vilket innebar 
att ett riktmärke på 2,3 mnkr sattes som resultatmål.  

Under 2020 har betydande insatser gjorts för att uppnå detta resultat. Antalet 
årsarbetare har minskat med 42 st, av dessa bör det noteras att 20 är medarbetare 
inom vuxenutbildningen som från och med 2020 tillhör arbetslivsförvaltningen. 
Verksamheterna gymnasium och resursenhet redovisar negativa avvikelser medan 
övriga verksamheter visar balans.  

Utbildningsförvaltningens resultat för 2020 är +2,0 mnkr. Prognoserna för årets 
resultat har stegvis ökat från 0,7 mnkr i uppföljningsrapport 2 till +2,3 mnkr i 
rapport 4, vilket är i nivå med resultatet. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-04 
Årsrapport 2020 utbildningsnämnden - utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner årsrapport 2020 för utbildningsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 15 Dnr 2021-000060  

Förvaltningschef och ordförande informerar UBF 

Förvaltningschef 

 Covid-19 
Förvaltningschefen informerar kort om situationen på 

o Utbildning 
o Kultur 
o Fritid  
o Övrigt  

 Chefsläget 
Förvaltningschefen informerar om pågående rekryteringar.  

 Antagningar till gymnasieskolan 

Hantering av anmälningsärenden 

Ordförande 

Ordförande informerar att hon varit på:  

 Matematiksatsning 

 Nätverksmöte med Fyrbodal 

 Rådet för folkhälsa och social hållbarhet 

 Budgetprocess om framtida investeringar i Lysekils kommun 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 16 Dnr 2021-000002  

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2021-02-24 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 Läsårstider för elever och verksamhetsår för personalen 2021–2022. 

 Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2021 
Lysekils kommun för vissa verksamheter (förskola, fritidshem, förskoleklass 
och grundskola) 

 Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2021 
Lysekils kommun (Gymnasieskolan) 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2021-02-24, § 16. 
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UBN § 17 Dnr 2021-000011  

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden  
2021-02-24 

Sammanfattning 

 LKF 2021-02-10, § 6 - Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun 

 LKF 2021-02-10, § 19 – Svar på motion från Wictoria Insulan (M) – om att 
kommunen ska ta sin del av ansvaret att bemanna räddningstjänsten med 
räddningspersonal 

 LKF 2021-02-10, § 18 - Svar på motion angående ett helhetsbegrepp kring 
lokal- och bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder 

 LKF 2021-02-10, § 9 - Lysekils kommuns riktlinjer för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

 LKF 2021-02-10, § 8 - Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande arbete 

 Skolverket har beräknat bidrag per kommun - dnr. 2021:283 

 Beslut statsbidrag Läslyftet HT 2019–2020 

 Beslut statsbidrag lågstadiesatsningen 2019 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2021-02-24, § 17. 
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UBN § 18 Dnr 2019-000321  

Uppdrag till utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Ärendet, diarienummer UBN 2019–321, är ett myndighetsärende och förvaltningen 
bedömer att ärendet bör beslutas av utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Enligt kommunallagen kap. 6 § 37 så får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärende. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-23. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att vidaredelegera beslutanderätt till 
utbildningsnämndens arbetsutskott av ärende med diarienummer UBN 2019–321. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 19 Dnr 2020-000152  

Årsrapport 2020 - arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

Årsrapporten omfattar verksamhetsuppföljning, medarbetare, och ekonomi 
avseende utfall för helåret 2020.  

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. 
Antalet inskrivna deltagare för vägledning, arbetsmarknadspolitisk insats och daglig 
verksamhet/sysselsättning uppgår 427 deltagare och vuxenutbildningens olika 
utbildningsverksamheter har haft 417 elever under 2020. 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 har varit ansträngt för förvaltningen och den totala 
budgetavvikelsen är -12% (-5,4mnkr). 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 men successivt arbetat för att 
minska den negativa avvikelsen. 

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-04 
Årsrapport 2020, utbildningsnämnden - arbetslivsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner årsrapport 2020 för arbetslivsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 20 Dnr 2021-000088  

Utbildningsnämndens rutiner för hantering av avvikelser, klagomål och 
synpunkter samt tillämpning av bestämmelser om lex Sarah 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden föreslås anta nya rutiner för hantering av avvikelser, klagomål 
och synpunkter samt tillämpning av bestämmelser om lex Sarah. Rutinen 
överensstämmer med kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och 
bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) om lex Sarah. Rutinen ingår som en del i 
utbildningsnämndens system för systematiskt kvalitetsarbete och 
beskriver dels hur hantering av missförhållanden och påtagliga risker för 
missförhållanden samt anmälan av allvarliga missförhållanden till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah ska ske, dels hur hantering av övriga sociala 
avvikelser (s.k. fel och brister) samt synpunkter och klagomål ska ske. 

Avvikelsehantering, inklusive lex Sarah, är en del av det systematiska förbättrings- 
och utvecklingsarbetet och en förutsättning för att kunna åtgärda och förebygga 
missförhållanden och andra kvalitetsbrister samt lära av sina misstag. 

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 221-02-04. 
Rutiner för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter sam tillämpning av 
bestämmelser om lex Sarah. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta rutiner för hantering av avvikelser, klagomål 
och synpunkter samt tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Enhetschefer 
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UBN § 21 Dnr 2021-000059  

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

Sammanfattning 

 Beslut 2021-02-12 - Mål nr 430-21 E - Klagande, utbildningsnämnden i 
Lysekils kommun, Förvaltningsrätten i Uppsala överlämnar handlingarna i 
målet till Förvaltningsrätten i Göteborg för vidare handläggning  

 Dom 2021-02-11 - Mål nr 892-21, socialnämndens beslut 2020-12-23 - 
Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL (ekonomiskt bistånd) - 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisningen av domar gällande försörjningsstöd 
och ekonomiskt bistånd som förtecknas i protokollet 2021-02-24, § 21. 
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UBN § 22 Dnr 2021-000061  

Förvaltningschef informerar ALF  

Sammanfattning 

 Försörjningsstödsstatistik (2020 = 217 och 2019 = 231) 

 Pengar för Yrkvux. Noden får 15,8 mnkr av vilka Lysekil hoppas få ca 3 mnkr 
att addera till tidigare beviljade ca 2,5 mnkr för 2021.  

 Budgetdialog om investeringar, lokalförsörjning och exploatering. 

 Social oro och trygghetsarbete, ny organisation med strategisk grupp och 
operativ grupp.  

 Utbildning i barnkonventionen för all personal. 

 Lägesinformation om covid-19. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 23 Dnr 2021-000030  

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2021-02-24 

Sammanfattning 

 Delegationsbeslut om upphörande av utbildning, dnr 2020–526 

 Delegationsbeslut om upphörande av utbildning, dnr 2020–527 

 Delegationsbeslut om upphörande av utbildning, dnr 2020–528 

 Delegationslista individ- och familjeomsorgen 2021-01-01-2021-01-31 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2021-02-24, § 23. 
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UBN § 24 Dnr 2021-000021  

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  
2021-02-24 

Sammanfattning 

 Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - Yrkesvux/Yrkesvux 
+ SFI för 2021 

 Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - 
Lärlingsvux/Lärlingsvux + SFI för 2021 

 LKS 2021-01-27, § 12 – Tidplan för uppföljningsdialoger 2021 

 LKS 2021-01-27, § 13 - Tidplan för budgetprocessen år 2022 

 LKS 2021-01-27, § 8 - Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 - 
Rekommendation att anta planen  

 Försörjningsstöd januari 2021. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2021-02-24, § 24. 
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