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Tid och plats  
 

Ajournering 

Onsdagen den 28 april 2021 kl. 08.00 – 11.05 i  
Kommunfullmäktigesalen och på Teams 
 
Ajournering kl 08.30 – 08.35 
 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Monica Andersson (C), Ordförande 
Jeanette Janson (LP), 1:e vice ordförande 
Margareta Carlsson (S), Teams 
Agneta Blomqvist (S), Teams 
Kerstin Nicander (S), Teams, ersätter Leif Ström (L) 
Per Tengberg (LP), Teams 
Per Wallman (M), Teams 
Magnus Elisson (SD), Teams 
Håkan Smedja (V), Teams 
 

Ersättare 
 

Christina Mattisson (LP), Teams 
Kristian Fred (M), Teams 
Inga-Lena Ivarsson (SD), Teams 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Lennart Olsson, förvaltningschef UBF, §§ 44–55 
Katarina Andersson, kvalitets- och utvecklingschef UBF, §§ 44–55 
Johanna Ljung Abrahamsson, biblioteks- och kulturchef, §§ 44–45 
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare, §§ 44–49 
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef ALF, §§ 56–61 
Ingrid Arnholm, enhetschef enheten för vägledning och stöd, § 56 
Madelene Johansson, nämndsekreterare  
 

 
Paragrafer 
 

§§ 44–61 

Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
Monica Andersson 
 

Justerare 
 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
 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  

2021-04-28 

2021-05-05 

2021-05-05 

2021-05-26 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift Digital signering 
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UBN § 44 Dnr 2021-000045  

Fastställande av dagordning   

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-28 
 

5 (21) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
6E9CF3D733709E0069CBA5464D5BFB7A5E5A801823 

 

 

UBN § 45 Dnr 2021-000191  

Information om samverkan mellan biblioteken i Lysekil, Trollhättan, 
Uddevalla och Vänersborg 
Sammanfattning 
Johanna Ljung Abrahamsson informerar nämnden om samverkan mellan 
biblioteken i Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. 

Målbilden är att biblioteken i Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg ska 
upplevas som ett bibliotek. 

Samverkansavtal reglerar samarbetet och varje kommun styr över sin 
biblioteksverksamhet utöver det som samverkansavtalet reglerar.  

− Gemensamt biblioteksdatasystem ger invånare i de fyra kommunerna 
tillgång till bibliotekens medier (böcker, e-böcker, ljudböcker, databaser)  

− Gemensamt låntagarregister 

− Gemensamma låneregler och lånekort 

− Gemensam webbplats 

− Gemensamma upphandlingar   

− Samverka kring evenemang  

− Samverka kring kompetens  

− Samverka kring transporter 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UBN § 46 Dnr 2021-000095  

Nomineringar till Kulturpris 2021  
Sammanfattning 
Lysekils kommun delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium.  

Lysekils kulturpris delas ut som belöning och uppmuntran för värdefull insats inom 
kulturområdet. Det är förslag från dig som invånare som ligger till grund för priset. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19. 
Ansökningar. 
Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet. 

Ajournering  
Utbildningsnämndens sammanträde ajourneras under tiden 08.30-08.35.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturpriset 2021 till Ingemar Skarstedt. 

Beslutet skickas till 
Kulturpristagaren 
Johanna Abrahamsson, kulturchef 
Anna Lena Lundh, ekonomiavdelningen 
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UBN § 47 Dnr 2021-000164  

Ansökningar till Kulturstipendium 2021 
Sammanfattning 
Lysekils kommun delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium.  
 
Lysekils kulturstipendium utdelas som stöd och hjälp åt den, som visar lovande 
förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Stipendiet 
har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium. Stipendium ska sökas för 
egen räkning efter gymnasiestudier eller liknande. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19 
Ansökan 
Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturstipendium 2021 till Annie 
Pettersson. 

Beslutet skickas till 
Kulturpristagaren 
Johanna Abrahamsson, kulturchef 
Anna Lena Lundh, ekonomiavdelningen 
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UBN § 48 Dnr 2021-000085  

Fritidsstipendier 2020 - 1. Bra idrottsprestation 2020 - 2. Förtjänstfull 
föreningsledare 2020 
Sammanfattning 
Lysekils kommun delar varje år ut stipendier för bra idrottsprestation och 
förtjänstfull föreningsledare.      

Priset för bra idrottsprestation delas ut för att visa kommunens uppskattning för 
genomförd idrottsprestation och därigenom främja utvecklingen av de lokala 
idrottsföreningarna. Priset är på 6 000 kronor och kan tilldelas person, lag eller 
grupp som verkar i förening registrerad i Lysekils kommun. Undantag kan göras om 
person boende i Lysekils kommun, för att utvecklas, utövar sin idrott i förening 
hemmahörande i annan kommun. Föreslagen pristagare ska vid utförd 
idrottsprestation ha fyllt 16 år. 

På grund av den pågående pandemin har den lokala idrotten under 2020 i stor 
utsträckning ställts in eller skjutits på framtiden. Detta har även visat sig genom att 
inga nomineringar inkommit gällande bra idrottsprestation. Utbildningsnämnden 
vill i år poängtera vikten av att priset i första hand delas ut för att främja och visa 
uppskattning för en idrottsprestation med lokal förankring, så som stipuleras i de 
kommunala riktlinjerna.  

Priset för förtjänstfull föreningsledare tilldelas ledare inom kommunens föreningsliv 
som genom sina insatser på ett förtjänstfullt sätt främjat sin förening. Lysekils 
kommun vill genom priset uppmuntra föreningar och privatpersoner att engagera 
sig i ledarrollen och i ledarrekryteringen till föreningslivet. Som ledare tar man inte 
bara på sig uppgiften att utveckla föreningens verksamhet utan gör i många fall även 
en stor social insats. Ett arbete som inte nog kan betonas och uppskattas. Priset är 
på 6 000 kronor och kan tilldelas person som är eller har varit verksam inom 
förening registrerad i Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19 
Nomineringar 
Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att inte dela ut priset för bra idrottsprestation 2020 
utan har för avsikt att låta denna prissumma tillfalla 2022 års prisutdelning. 

Utbildningsnämnden beslutar att tilldela priset för förtjänstfull föreningsledare 
2020 till Harriet Neukirchen. 

Beslutet skickas till 
Stipendiaten 
Torgny Jansson, fritidschef 
Anna Lena Lundh, ekonomiavdelningen 
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UBN § 49 Dnr 2021-000190  

Stödåtgärder till lokala föreningslivet 2021 med anledning av Covid-19 
Sammanfattning 
Lysekils kommun tog under våren 2020 fram ett stödprogram för det lokala 
föreningslivet med anledning av Covid-19. 

Programmet omfattar åtta åtgärder för att underlätta och stötta våra lokala 
föreningar.  

Stödprogrammet baseras på svar från föreningar inom kultur- och fritidssektorn i 
Lysekils kommun samt omvärldsbevakning och rekommendationer från 
Riksidrottsförbundet, Kulturrådet, Folkbildningsrådet och regionala förbund. 

Lysekils kommun förlänger nu de åtta åtgärderna för att gälla även under 2021. 
Åtgärderna är i stora drag detsamma som tidigare med endast vissa 
omformuleringar enligt statliga myndigheters rekommendationer.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20.  
Stödåtgärder föreningslivet med anledning av Covid-19. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till stödåtgärder för 
lokala föreningslivet 2021 med anledning av Covid-19.  

Beslutet skickas till 
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare, för vidarebefordran till berörda 
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UBN § 50 Dnr 2021-000019  

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-21 
Månadsrapport mars 2021 utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2021 för 
utbildningsförvaltningen.      

Beslutet skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 51 Dnr 2021-000122  

Remissvar till Skolinspektionen på ansökan från Thorengruppen AB - 
dnr SI 2021:718 
Sammanfattning 
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB:s befintliga 
godkännande på den befintliga enheten i Munkedal. I samband med ansökan önskar 
man utöka godkännandet med ytterligare gymnasieprogram. Lysekils kommun ges 
nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800). Ansökan utan bilagor bifogas.  

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag 
för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2021. 
Under maj 2021 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga 
antagningsstatistik till gymnasieskolan 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-26.  
Remiss från Skolinspektionen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Jansson (LP) och Margareta Carlsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till Skolinspektionen översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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UBN § 52 Dnr 2020-000484  

Vidaredelegering av beslutanderätt till utbildningsnämndens 
arbetsutskott  
Sammanfattning 
Ärendet, diarienummer UBN 2020-484, 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 2021-04-21. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att vidaredelegera beslutanderätt till 
utbildningsnämndens arbetsutskott av ärende med diarienummer UBN 2020-484. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 
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UBN § 53 Dnr 2021-000060  

Förvaltningschef och ordförande informerar utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef 
Covid-19 

− Information om att det under 3–4 veckor har varit högt smittspridningsläge i 
Lysekils kommun.  

− Studenten kommer att likna studenten 2020 med klassvis utspring och att 
man ska hålla avstånd. Transportstyrelsen har förlängt de tillfälliga regler 
som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg 
eller motsvarande till och med den 30 juni 2021. 

Till gymnasieintaget till hösten 2021 så ser man att det är liten årgång men att 
andelen sökande till Gullmarsgymnasiet bibehålls.     

Rekryteringar 

− Sanna Lannesjö, avdelningschef ung utveckling, börjar sin tjänst 2021-05-01. 

− Tjänsten som ny rektor för högskoleförberedande programmen är Lisa Thörn 
och hon börjar sin tjänst 2021-08-01.  

− Tjänsten som ny rektor för Stångenässkolan är Patrik Isaksson och han 
börjar sin tjänst 2021-08-01. 

Ordförande 
Ordförande har medverkat på nätverksträff för ordföranden i Fyrbodal.  

Ordförande har även medverkat på nätverksträff gällande mattesatsningen med 
andra kommuner som medverkar. Satsningen fokuserar på de lägre årskurserna f-3 
och ordförande påtalar att man ska se matesatsningen som ett långsiktigt mål.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 54 Dnr 2021-000004  

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2021-04-28 
Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut att redovisa. 
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UBN § 55 Dnr 2021-000013  

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2021-04-
28 
Sammanfattning 

− Tematisk kvalitetsgranskning av elevers möjligheter att läsa 
behörighetsgivande kurser på yrkesprogram på Gullmarsgymnasiet 1 - 
Skolinspektionen 

− LKF 2021-03-17, § 32 - Reviderad Destinationsstrategi Lysekil 2030 - 
Kommunfullmäktige 

− SBN 2021-03-30, § 36 - Hyresavtal avseende Lysekils stadsbibliotek – 
Samhällsbyggnadsnämnden 

− SBN 2021-03-30, § 37 - Padelbana vid Bottnahallen - 
Samhällsbyggnadsnämnden 

− Beslut statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2021 - 
Skolverket 

− Beslut statsbidrag för fortbildning av lärare för 2021 - Skolverket 

− Beslut Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2021, 
papperslösa barn - Skolverket 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2021-04-28, § 55. 
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UBN § 56 Dnr 2021-000176  

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i 
Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Uppdraget kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, KAA, regleras i 29 kap. 9 § 
skollagen (2010:800). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att 
erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i 
första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 
utbildning.  

Ett framgångsrikt arbete med uppdraget kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar, 
KAA, förutsätter lokal samordning av verksamheter och insatser. För att underlätta 
denna samverkan rekommenderas en handlingsplan. Det är även önskvärt att 
politiken antar en lokal handlingsplan för uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-21. 
Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar i Lysekils kommun. 
Bilaga till handlingsplanen. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden antar handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar för 
ungdomar i Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 
Arbetslivsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnd för kännedom 
Socialnämnd för kännedom 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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UBN § 57 Dnr 2021-000187  

Lokaler för ökad återbruksverksamhet - enheten för arbetsliv 
Sammanfattning 
Arbetslivsförvaltningen (ALF) har sedan tidigare arbetat fram ett underlag för 
lokalförsörjning avseende ALFs verksamheter. En del av lokalförsörjningen och det 
ökade behovet av lokaler tar sin utgångspunkt i ökat återbruk. En del av de 
verksamhetslokaler som enheten för arbetsliv idag förfogar över för ändamålet är 
lokaler i Södra hamnen vilka är i stort behov av renovering. Byggnaderna i Södra 
hamnen ligger dessutom på mark som är av intresse för ”sjönära” verksamhet.  

Potentialen i ett ökat återbruk bedöms långsiktigt som mycket stor både när det 
gäller sysselsättning, miljö och ekonomi. Alternativ till lokaler för sysselsättning och 
utökat återbruk behöver därför skyndsamt ses över så potentialen kan tas till vara 
och gynnsamma förutsättningar finns för fortsatt utveckling. 

Beslutsunderlag 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Janson (LP), Agneta Blomqvist (S) och Monica Andersson (C), Margareta 
Carlsson (S) och Håkan Smedja (V): Bifall till förvaltningens förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden ger arbetslivsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med 
att skapa förutsättningar för att utveckla återbruksverksamheten.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 58 Dnr 2021-000061  

Förvaltningschef informerar arbetslivsförvaltningen 
Förvaltningschef 
Covid 19 

− Läget med Corona är mer ansträngt nu, flera sjuka och förvaltningen arbetar 
vidare utifrån tidigare genomförda anpassningar samt att VUX har allt på 
distans i nuläget eventuella övriga anpassningar kan komma att göras 
avseende daglig verksamhet och sysselsättning 

Övrigt 

− Ekonomi, en något försämrad prognos på ekonomiskt bistånd. 

− Årsstatistiken ekonomiskt bistånd. 

− Enhetschef för enheten för arbetsliv har valt att återgå till tidigare 
arbetsgivare varför vi får ta nya tag och rekrytera. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 59 Dnr 2021-000059  

Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 
Sammanfattning 

− Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, mål nr1859-21. 

− Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, mål nr 1606-21 och 1809-21. 

Beslutsunderlag 
Domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisade domar gällande 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd som förtecknas i protokollet 2021-04-28, § 59. 

Beslutet skickas till 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 60 Dnr 2021-000032  

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2021-04-28 
Sammanfattning 

− Delegation individ- och familjeomsorgen 2021-03-01-2021-03-31 

Beslutsunderlag 
Delegationslista från individ- och familjeomsorgen.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2021-04-28, § 60. 

Beslutet skickas till 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 61 Dnr 2021-000023  

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  
2021-04-28 
Sammanfattning 

− Försörjningsstöd mars 2021 

− Försörjningsstöd 2020 

− Rekvisition av habiliteringsersättning 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2021-04-28, § 61. 

Beslutet skickas till 
Arbetslivsförvaltningen 
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