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UBN § 73 Dnr 2021-000479 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 
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UBN § 74 Dnr 2022-000287 

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) - 
säkerhet på kommunens skolor 
Sammanfattning 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att samtliga skolor i Lysekils kommun identifiera potentiella risker, identifiera 
respektive skolas status gällande säkerhet samt att kommunen övergripande 
initierar och planerar aktiviteter som leder till en optimerad säkerhetsnivå på 
kommunens samtliga skolor. 

Utbildningsförvaltningen har sedan läsåret 2018–2019 ett särskilt fokus på 
beredskap i att hantera hot och våldssituationer inklusive det som kallas pågående 
dödligt våld. Alla enheter inom utbildning, från förskola till vuxenutbildning, har 
utbildats i och varit delaktiga i framtagandet en lokal handlingsplan mot hot och 
våld utifrån en gemensam mall. Denna handlingsplan ska utgöra ett praktiskt 
verktyg för att hantera akut uppkomna situationer där hot och/eller våld 
förekommer i vår verksamhet och vara anpassad till respektive skolenhets 
förutsättningar. Planerna ingår i det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-20 § 57 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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UBN § 75 Dnr 2022-000288 

Motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) - Skapa en 
generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på Slättevallen  
Sammanfattning 
Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen.  

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag. Förvaltningen 
anser att det finns goda förutsättningar att skapa en generationsblandad motion- 
och spontanidrottsplats med social integration på Slättevallen. En 
spontanidrottsplats kan vara en viktig del i att attrahera och stimulera till rörelse. 
Dagens detaljplan ger möjlighet till allmänna ändamål där en idrottsplats passar väl 
in. 

För att möjliggöra syftet i motionen föreslås kommunfullmäktige ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genom en förstudie ta fram en plan för hur 
området bör utvecklas och en genomförandeplan tillsammans med en bedömning av 
investerings- och driftkostnader. Arbetet bör göras i samverkan med 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen. 
  
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med representanter från 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ta fram en plan för hur 
Slättevallsområdet bör utvecklas, en genomförandeplan och investering- och 
driftkostnadskalkyl. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Gustavsson (S): bifall till stycke två men att första stycket stryks. 

Jeanette Jansson (LP): bifall till Christina Gustavssons förslag. 

Monica Andersson (C): bifall till Christina Gustavssons förslag men med tillägget att 
det sista stycket (efter kommateringen) tas bort. 

Jeanette Jansson (LP), Leif Ström (L) samt Margareta Carlsson (S): bifall till Monica 
Anderssons förslag. 

Philip Nordqvist (M): avslag på motionen. 

 

 

 

 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-08-24 
 

7 (17) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
93E4E609AE1671BEFDB750DA86B920AC4452F48D2F 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska avslås och utbildningsnämnden beslutar att 
avslå motionen. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Monica Anderssons förslag att 
meningen efter kommateringen stryks och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-20, § 55 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med representanter från 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ta fram en plan för hur 
Slättevallsområdet bör utvecklas. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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UBN § 76 Dnr 2021-000475 

Månadsuppföljning juni 2022, utbildningsförvaltningen 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per juni med 3 307 tkr, att jämföra 
med + 4 185 tkr vid motsvarande uppföljning 2021.  

Prognosen för 2022 är fortsatt +600 tkr. I juni finns extra kostnader för bland annat 
inköp av läromedel inför hösten men detta jämnas ut under året. Förvaltningen 
fortsätter att bevaka personalkostnaderna och utgifter för att återbetala skulden från 
2019 som är på 600 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
Månadsuppföljning juni 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av den ekonomiska rapporten. 
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UBN § 77 Dnr 2021-000484 

Förvaltningschef informerar UBF 
Sammanfattning 
Teknikcollege 

- Initierades 2004 av Industrirådet och idag finns 24 regionala Teknikcollege 
där en region består av minst tre kommuner. 

- I regionerna ingår sammanlagt 150 utbildningssamordnare och över 3000 
samverkansföretag. 

- Avtalet löper över certifieringsperioden på fem år och avser verksamhetsåren 
2023–2027. 

- Avtalet är kopplat till en årlig budget som beslutas av parterna. Kostnader för 
teknikcollege Fyrbodal bärs av kommunerna och fördelas enligt beslutad 
fördelningsnyckel baserad på invånarantal år 2021. 

- All verksamhet utvärderas och kvalitetssäkras enligt nationella instrument 
för kvalitetsutvärdering. 

- Underlag kommer till UN i september. 

Naturbruksavtal 

- Detta har varit på remiss i UN (och övriga kommuner). 

- Påverkar kostnad region/icke region. 

- Det finns viss kritik kring enheternas geografiska läge. 

- Finansieras av 50–50 av kommun-region. 

- Det krävs enighet i VG på grund av skatteväxling. 

- Lysekils berörs i låg utsträckning. 

- Underlag kommer till UN i september. 

 

Förvaltningschefen informerar om att ansökningsperioden löpt ut för rekrytering av 
rektorer och det har inkommit 15 sökande. 

Skolinspektionen har haft en riktad tillsyn på Skaftö och funnit att Lysekil jobbar 
utifrån de rutiner som finns. 

Återremissen av Eko Lek kommer på septembernämnden. 

Den 7/9 kommer det att vara en dialogdag men fokus på budget. Då kommer 
nämnden att träffa delar av verksamheten (rektorer). Man kommer att sitta gruppvis 
och diskutera. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 78 Dnr 2022-000077 

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2022-08-24 

Sammanfattning 
- Tillförordnad förvaltningschef sommaren 2022. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2022-08-24, § 78. 
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UBN § 79 Dnr 2022-000068 

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2022-08-
24 

Sammanfattning 
- Beslut statsbidrag omsorg under kvällar, helger och nätter 2022, 

Skolverket 
- Beslut statsbidrag anställning av lärarassistenter 2022, Skolverket 
- Beslut statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 

2021-2022, Skolverket 
- Beslut fortbildning för specialpedagogik för 2021, Skolverket 
- Beslut Högskolestudier specialpedagogik 2021, Skolverket 
- Beslut Nordiska elever VT 2022, Skolverket 
- Beslut Elevhälsa 2021, Skolverket 
- Beslut Elevhälsa 2022, Skolverket 
- Beslut Högskolestudier sva och sfi 2021, Skolverket 
- Beslut gymnasial lärlingsutbildning VT 2022, Skolverket 
- MIMB-2022-269—Tillsynsrapport – Skola och förskola – 

Gullmarsskolan f-6, Miljönämnden i Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-269—Tillsynsrapport – Rökfri miljö på skolgårdar – 

Gullmarsskolan f-6, Miljönämnden i Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-287—Lokaler för Stångenässkola, Miljönämnden i Norra 

Bohuslän 
- MIMB-2022-243—Tillsynsrapport Mariedalsskolan, Miljönämnden i 

Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-883—Tillsynsrapport – Mellberg 2:4 – Lokaler för Bro 

skola och förskola, Miljönämnden i Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-883—Tillsynsrapport – Mellberg 2:4 – Rökfri miljö skola – 

Bro skola, Miljönämnden i Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-641—Tillsynsrapport lokaler för Bergs skola, 

Miljönämnden i Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-641—Tillsynsrapport rökfri miljö på skolgårdar – Bergs 

skola, Miljönämnden i Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-1023 – Tillsynrsapport lokaler för Gullmarsskolans 

grundsärskola, Miljönämnden i Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-1023 – Tillsynrsapport rökfri miljö på skolgårdar – 

Gullmarsskolans grundsärskola, Miljönämnden i Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-991 – Tillsynrsapport lokaler för Skaftö skola, 

Miljönämnden i Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-991 – Tillsynrsapport rökfri miljö på skolgårdar – Skaftö 

skola, Miljönämnden i Norra Bohuslän 
- MIMB-2022-1022 – Tillsynsrapport lokaler för Gullmarsskolan 7-9, 

Miljönämnden i Norra Bohuslän 
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- MIMB-2022-1022 – Tillsynsrapport rökfri miljö på skolgårdar – 
Gullmarsskolan 7-9, Miljönämnden i Norra Bohuslän 

- Utvärderingssammanställning och beslut gällande direktupphandling 
skurmaskin till idrottsanläggningar, Utbidningsförvaltningen 

- Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2022-05-24, § 113 – 
Samverkansavtal om naturbruksutbildning  
2023-01-01—2026-12-31mellan Västra Götalandsregionen och Västra 
Götalands 49 kommuner, Regionfullmäktige 

- Beslut om Stärkta bibliotek 2022 Kulturrådet 
- LKS 2022-06-08, § 106 - Dialog kring framtida målbild för Fjällaområdet 

och Gullmarsskogen, Kommunstyrelsen 
- Avtal - Regionteater Väst - slutrapport scenkonstavtal 2020-2021 – 

Lysekil, Regionteater Väst 
- Samarbetsavtal Gullmarsgymnasiet Volta Greentech, Volta Greentech AB 
- Avtal - Skolhälsovård för grundskolan och gymnasieskolan, 

Skolhälsovård Väst AB 
- Beslut - statsbidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2022 

- KUR 2022/4565, Kulturrådet 
- Driftsbidragsavtal gällande träningsanläggning - Lysekils 

Kraftsportklubb, Lysekils Kraftsportklubb 
- Beslut Lärarlönelyftet VT 2021-2022, Skolverket 

Beslut Likvärdig skola 2021, Skolverket 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2022-08-24, § 79. 
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UBN § 80 Dnr 2022-000009 

Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, 
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd - 
samlingsärende 2022 - Sekretessprövning enl. OSL 

Sammanfattning 
- Förvaltningsrätten Göteborg, dom mål nr 5775–22 – Bistånd enligt SoL 

(2001:453) – Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

- Förvaltningsrätten Göteborg, dom mål nr 6250–22 – Bistånd enligt SoL 
(2001:453) – Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

- Förvaltningsrätten Göteborg, dom mål 5931–22 – Bistånd enligt SoL 
(2001:453) – Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

- Förvaltningsrätten Göteborg, dom mål 4040–22 – Bistånd enligt SoL 
(2001:453) – Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade domar gällande försörjningsstöd/ 
ekonomiskt bistånd, arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd – 
samlingsärenden 2022 – Sekretessprövning enl. OSL som förtecknas i protokollet 
2022-08-24, § 80. 
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UBN § 81 Dnr 2021-000485 

Förvaltningschef informerar och ordförande informerar ALF 
Sammanfattning 
Samhällsguiden Kateryna Rozenko och arbetsmarknadskoordinator Michael 
Franzén informerade kring flyktingmottagandet från Ukraina. 

- EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer 
från Ukraina (massflyktingar) ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och 
arbetstillstånd (UT) inom EU. 

- UT i 12 månader fram till 4 mars 2023. 

- Omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). 

- Rätt att; arbeta, skriva in sig på AF, ansöka om samordningsnummer, 
studera svenska från dag ett (ej SFI), rätt till begränsad vård, barn i skolålder 
har till skolgång. 

- UT enligt massflyktsdirektivet kan förlängas automatiskt 6 månader i taget, 
kan ha UT massflyktsdirektivet i maximalt 2 år.   

Lagstiftning och anvisningar 

- Nya lagstiftningen om bosättning och anvisning innebär att Migrationsverket 
ska anvisa skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet till kommunerna 
från 1 juli 2022. 

- Kommuner som har anvisats att ordna boenden för personer med tillfälligt 
skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till ersättning för sina kostnader. 
Vilka kostnader som kan ersättas regleras i 14?14 b §§ förordning (2017:193) 
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 

Säkerställa samverkan och dialog med berörda aktörer, tex räddningstjänsten 

Boende 

- Lysekils kommuntal för 2022 är 160 skyddsbehövande. 

- Fram till idag har Lysekil 99 skyddsbehövande anvisade/finns i kommunen. 
59 vuxna och 40 barn. Återstår 61 skyddsbehövande att ta emot. OBS, avser 
ej eget boende. 

Stöd till arbete/sysselsättning 

- Socialsekreterare hjälper och stöttar den skyddsbehövande med kontakt med 
Försäkringskassan gällande samordningsnummer samt Arbetsförmedlingen 
för inskrivning och anställningsstöd. 

- Socialsekreteraren och samhällsguiden kartlägger kompetensen hos de 
skyddsbehövande som önskar hjälp och stöd mot arbete. 

- Arbetsmarknadskoordinator har kontakt med arbetsgivare och matchar 
kompetensen med arbetsgivarnas behov. 

- Arbetsmarknadskoordinator med hjälp av samhällsguide samordnar 
”speeddating”. 
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- Samhällsguiden är behjälplig vid behov som språkstöd vid första 
dagen/dagarna på arbetsplatsen. 

- Arbetsmarknadskoordinator och socialsekreteraren vägleder arbetsgivaren 
till rätt myndighet. 

Förvaltningschefen informerade även om: 

Svenska för arbete (SFA) för ukrainska flyktingar planer pågår. 

Uppstart EFA och Vux efter semestrarna – nuläget. 

Förändringar inom EFA (chefskapet). 

Migrationsverkets förslag till anvisning 2023 (6st till Lysekil för 2023). 

Flytt av dag för Dialogen från 7/9 till 28/9 (efter nämndsmötet). 

Utvecklingen av F-stödet (krav och förväntningar för att få ekonomiskt bistånd, se 
domar. Misskötsamhet kan ge avslag och skötsamhet kan ge framgång (att i 
förlängningen nå arbete och självförsörjning). 

Arbetslösheten en fortsatt lägre nivå än tidigare. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-08-24 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
93E4E609AE1671BEFDB750DA86B920AC4452F48D2F 

 

 

UBN § 82 Dnr 2022-000050 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2022-08-24 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Ordförandebeslut angående extra utbetalning av habiliteringsersättning. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2022-08-24, § 82. 

 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-08-24 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
93E4E609AE1671BEFDB750DA86B920AC4452F48D2F 

 

 

UBN § 83 Dnr 2022-000059 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden 2022-08-
24 

Sammanfattning 
- Migrationsverkets förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2023. 

- Försörjningsstödsstatistik juli 2022 

- LKS 2022-06-08, § 113 - Yttrande över granskningsrapport - Granskning av 
intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor, Kommunstyrelsen 

- LKF 2022-06-22, § 93 - Revidering av Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda, Kommunfullmäktige 

- LKF 2022-06-22, § 92 - Revidering av Lysekils kommuns riktlinjer för 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, Kommunfullmäktige 

- LKF 2022-06-22, § 88 - Budget 2023 och plan 2024-2025 för Lysekils 
kommun, Kommunfullmäktige 

- LKF 2022-06-22, § 87 - Reviderad styrmodell för ledning och styrning, 
Kommunfullmäktige 

- Statsbidrag - fördelningslista habiliteringsersättning 2022, 
Arbetslivsförvaltningen 

- Försörjningsstödstatistik juni 2022, Arbetslivsförvaltningen 

- Försörjningsstödstatistik maj 2022, Arbetslivsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2022-08-24, § 83. 
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