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Lena Garberg, § 76 
Anna-Lena Lundh, ekonom, §§ 78–82 
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef ALF, §§ 83–89 
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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  

2020-06-03 

2020-06-10 

2020-06-11 

2020-07-02 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 73 Dnr 2020-000004  

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.     
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§ 74 Dnr 2020-000217  

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2020  
Sammanfattning 
I en kommun är föreningslivet en av de grundläggande förutsättningarna för ett 
aktivt kultur- och fritidsliv. Utbildningsnämnden strävar efter att stödja de ideella 
föreningarna i Lysekils kommun, eftersom dessa samlar och engagerar ett stort antal 
människor och föreningar och organisationer bidrar även till att stärka och utveckla 
kommunens kulturliv. Utan den verksamhet som föreningarna som ansökt om 
bidrag bedriver, skulle kommunens kulturliv vara begränsat.      

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27. 
Sammanställning på inkomna ansökningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Wictoria Insulan (M): Bifall till förslaget med tilläggsförslag 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. 

Jeanette Janson (LP) och Monica Andersson (C): Bifall till Wictoria Insulans 
tilläggsförslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner 
att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.  

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Wictoria Insulans m.fl. 
tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av årets anslag om bidrag 
till kulturföreningar 2020 enligt redovisat förslag.  

Utbildningsnämnden beslutar 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.      

Beslutet skickas till 
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare 
Anna-Lena Lundh, ekonom utbildningsförvaltningen 
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§ 75 Dnr 2019-000114  

Information om utredningen för att starta en kulturskola 
Sammanfattning 
Jonas Ingevaldsson, verksamhetsutvecklare, presenterar utredningen om att starta 
en kulturskola.      

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.      
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§ 76 Dnr 2020-000249  

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden antog revidering av regler för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem vid utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-25, § 35. En ny 
revidering av reglerna är nu gjorda och de är skrivna enligt kommunens riktlinjer för 
styrdokument, de följer skollagen och smärre förändringar i innehållet har gjorts.       

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade regler för förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem.      

Beslutet skickas till 
Förskolerektorerna 
Sara Eborn, utbildningsförvaltningen 
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§ 77 Dnr 2020-000276  

Information om KARTA 
Sammanfattning 
KARTA är ett pilotprojekt i samarbete mellan SKR och Lysekils kommun som 
startade maj 2018. Förändringsledare från Lysekils kommun är Marie Johansson 
och Johanna Bergius Hane. Lysekil är en av 9 kommuner i Sverige som är med i 
pilotprojektet.  

KARTA handlar om kvalitetsutveckling i förskola. Målsättningen är att ge huvudman 
och rektor i förskola en modell förökad kunskap om förskolans styrkor och 
utvecklingsbehov.    

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.      
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§ 78 Dnr 2020-000245  

Lokalförsörjning utbildningsförvaltningen 2020 
Sammanfattning 
I enlighet med hur lokalförsörjningsarbetet är tänkt att bedrivas i kommunen ska 
varje nämnd vid behov upprätta en behovsanalys för sina verksamheter. Dessa 
behov ska grunda sig på befolkningsprognos och styrande dokument och ha ett 
långsiktigt hållbart perspektiv.      

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
lokalbehovet gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde. Uppdraget ska 
redovisas vid nämndsmötet 2020-11-03. 

Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
lokalbehovet gällande grundskola F-9 i centrala Lysekils skolområde. Uppdraget ska 
redovisas vid nämndsmötet i mars 2021.      

Beslutet skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
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§ 79 Dnr 2020-000016  

Uppföljningsrapport 2, 2020, utbildningsförvaltningen 
Sammanfattning 
Rapporten omfattar årets första fyra månader och utbildningsnämndens 
verksamheter. I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning 
sammanställas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista april 
(uppföljningsrapport 2). Denna rapportering innehåller budget med prognos.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27 
Uppföljningsrapport 2, 2020 utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2, 2020, för 
utbildningsförvaltningen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsförvaltningen 
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§ 80 Dnr 2020-000020  

Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar 
Förvaltningschefen informerar 

− Kvalitetsgranskning gällande klagomålshantering pågår.  

− Fyrbodal, samverkansavtal gymnasiet. 

− Oro bland barn och unga, sista veckorna har det av olika skäl funnits en viss 
oro i kommunen. Förvaltningschefen informerar om hur man planerar att 
möta sommaren med olika aktiviteter i kommunen.  

− Corona - samtliga enheter följer rekommendationerna så gott som man kan 
och man har gjort risk- och konsekvensanalyser ute i verksamheterna.  
    

Ordförande informerar 
− Ordförande och vice ordförande har träffat kommunstyrelsen presidium, 

kommundirektören och ekonomichefen gällande uppföljningsrapport 2.  

− Rådet för folkhälsa och social hållbarhet i början på maj 2020. 

− Ordförande har delat ut utbildningsnämndens priser och stipendium.   

     
     

 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-06-03 
 

12 (21) 

 
 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 81 Dnr 2020-000067  

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-06-03 
Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas:  

Förvaltningschef:  

− Attestbehörighet för ansvar 7100 och 7300.  

Beslutsunderlag 
Attestbehörighet.    

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsförvaltningen tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2020-06-03, § 81. 
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§ 82 Dnr 2020-000009  

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden  
2020-06-03 
Sammanfattning 

− Beslut LKF 2020-04-22, § 62 - Riktlinjer för flaggning på Lysekilkommunala 
flaggstänger  

− Beslut – Statsbidrag undervisning under skollov 2020 

− Beslut - Statsbidrag gymnasial lärlingsutbildning VT 2020 

− Beslut - Statsbidrag gymnasieskolans introduktionsprogram 2020 

− Beslut - Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2021 

− Tillsynsrapport - lokaler för Kvarnens förskola /561101, Tuntorp 11:119, 
Lysekils kommun - dnr MIMB-2020- 511 

− Tillsynsrapport - lokaler för Ängens förskola /21510100, Tuntorp 13:125, 
Lysekils kommun - dnr MIMB- 2020-512 

− Tillsynsrapport - lokaler för Domarekens förskola /562101, Bro Prästgård 
1:55, Lysekils kommun - dnr MIMB-2020-513 

− Tillsynsrapport - Kronbergets förskola – dnr MIMB-2020-498 

− Tillsynsrapport - lokaler för Badhusbergets förskola /542101, Kronberget 1:1, 
Lysekils kommun - dnr MIMB- 2020-499 

− Tillsynsrapport - lokaler för Grundsunds förskola /572101, Lönndal 1:7, 
Lysekils kommun - dnr MIMB-2020- 505 

− Tillsynsrapport - lokaler för Bergs förskola /554101, Stora Berg 3:1, Lysekils 
kommun - dnr MIMB-2020-504 

− Tillsynsrapport - lokaler för Färgaregatans förskola, Kronberget 1:128, 
Lysekils kommun - dnr MIMB-2020- 500 

− Kontrollrapport - Livsmedelskontroll av Bergs skola /062001, Stora Berg 
202, Lysekil - dnr MIMB-2020-1038 

− Tillsynsrapport - lokaler för Almens förskola /552201, Mariedal 10:1, Lysekils 
kommun - dnr MIMB-2020-510 

− Tillsynsrapport - lokaler för Trötens förskola /553201, Mariedal 14:1, Lysekils 
kommun - dnr MIMB-2020-509 
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− Tillsynsrapport - lokaler för Mariedals förskola /552101, Mariedal 1:80, 
Lysekils kommun - dnr MIMB-2020- 508 

− Beslut LKF 2020-04-22, § 59 - Lysekils kommuns plan för hantering av 
pandemi 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden från 
utbildningsförvaltningen som förtecknas i protokollet 2020-06-03, § 82.  
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§ 83 Dnr 2020-000267  

Avtal om regional yrkesinriktad vuxenutbildning mellan Munkedal, 
Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstads kommun 
Sammanfattning 
Avtal har tecknats mellan vuxenutbildningarna i Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Tanum 
och Strömstads kommuner. Avtalet gäller från och med 2020-05-21 och avtalet 
förlängs därefter med ytterligare ett år i taget om inte uppsägningen ser senast 30 
april. Under 2020 är Strömstads och Tanums vuxenutbildningar endast med i 
förberedelseprocessen inför 2021.     

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 84 Dnr 2020-000274  

Information om kostnad per brukare från Ensolution 
Sammanfattning 
Charlotte Bjerndell, konsult Ensolution, redovisar kostnad per brukare för Individ 
och familjeomsorgen. Redovisningen omfattar ekonomiskt bistånd, daglig 
verksamhet och daglig sysselsättning i Lysekils kommun.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.      
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§ 85 Dnr 2020-000244  

Lokalförsörjning arbetslivsförvaltningen 2020 
Sammanfattning 
I kommunens lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd behandla nämndens 
verksamheters lokalförsörjning. I dokumentet Lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2020 redogörs behovet av lokaler för 
arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter enhetsvis efter förvaltningens 
organisation.       

Beslutsunderlag 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-13.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna underlaget Lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2020.      

Beslutet skickas till 
Arbetslivsförvaltningen 
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§ 86 Dnr 2020-000152  

Uppföljningsrapport 2, 2020, arbetslivsförvaltningen 
Sammanfattning 
Uppföljningsrapport 2 omfattar medarbetare (endast på nämndsnivå) och ekonomi 
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. Utbildningsnämndens 
arbetslivsförvaltning har en förhållandevis hög sysselsättningsgrad 94% och 
förhållandevis låg sjukfrånvaro 5,2%. Arbetslivsförvaltning visar en negativ avvikelse 
med 2,5 miljoner kronor efter april månad. Förvaltningen har justerat prognosen 
från föregående uppföljning där prognosen nu är -10 miljoner kronor.     

Beslutsunderlag 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 
Uppföljningsrapport 2 2020, arbetslivsförvaltningen 

Utbildningsnämnden s beslut 
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2 2020 för 
arbetslivsförvaltningen. 

Paragrafen justeras omedelbart.     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Arbetslivsförvaltningen 
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§ 87 Dnr 2020-000057  

Chef för arbetslivsförvaltningen informerar 
Förvaltningschef informera 

− Covid 19  
o Stängda butiker men utebutik del av dag 

o Fortsatt undervisning på distans trots nya lättnader i 
rekommendationer 

o Verkar för tillgång till visir och övrig skyddsutrustning gill vår 
verksamhet 

− Nytt avtal för städ i HC Bovikshuset 

− Nya kostavtal för EFA 

− Nytt kollektivavtal om måltidsuppehåll i EVA-verksamheten 

− Nytt kollektivavtal om flextid inom EVA-verksamheten 

− Förhandlingsprocess (MBL och riskbedömningarna) om nytt förslag till 
organisation inom ALF för tidigare gemensamma verksamhet gymnasiet och 
vuxenutbildning 

− Inlett dialog (med kommundirektör) om uppföljning av resursfördelning 
(ramar inför ALF bildande 

− Rekrytering av socialsekreterare pågår 

− Rekrytering av administratör inom EVS initieras 

− Rekrytering av arbetsterapeut inom EFA pågår (pensionsavgång) 

− Inlett dialog med olika förvaltningar och verksamheter om införande av 
utvecklingsanställningar.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.    
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§ 88 Dnr 2020-000075  

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2020-06-03 
Sammanfattning 

− Delegationsbeslut av rektor om upphörande av utbildning 

− Delegationsbeslut av rektor om upphörande av utbildning 

− Delegationsbeslut tagna av Individ- och familjeomsorgen.   

− Delegationsbeslut av rektor om upphörande av utbildning 

− Delegationsbeslut av rektor om upphörande av utbildning    

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut.     

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2020-06-03, § 88.     
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§ 89 Dnr 2020-000143  

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  
2020-06-03 
Sammanfattning 

− Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg - Mål nr 4092-20 - Klagande, 
motpart socialnämnden i Lysekils kommun - överklagat socialnämndens 
beslut 2020-02-19 - Saken Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL (ekonomiskt 
bistånd) - Förvaltningsrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. 
OSL     

− Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg - Mål nr 9734-18 - Klagande, 
ombud, Motpart Försäkringskassan, överklagat Försäkringskassans beslut 
2018-06-07, dnr 180404763399 - Saken Aktivitetsersättning enl. 
socialförsäkringsbalken, SFB - Förvaltningsrätten avslår överklagandet - 
Sekretessprövning enl. OSL 

− Städavtal Campus Väst 

− Kostavtal Skeppargatan 2020 

− Kostavtal Hamnreturen 2020 

− Kostavtal Blåstället 2020 

− Kostavtal Ankaret 2020     

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsförvaltningen tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2020-06-03, § 89 

 

 

 

Ordförande tackar nämnden och tjänstepersoner för ett gott samarbete under våren 
och önskar alla en trevlig sommar.  

Vice ordförande tackar ordförande för ett gott samarbete under våren och önskar 
ordförande en trevlig sommar.  
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