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UBN § 16 Dnr 2021-000479 

Fastställande av dagordning  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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UBN § 17 Dnr 2021-000019 

Årsrapport 2021 - utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förvaltningens grunduppdrag visar på en övergripande god kvalitet. 
Kunskapsresultaten inom utbildning visar att lågstadiet har sämre resultat än i 
högre stadier där Lysekils elever når samma eller bättre resultat än riket. Även 
trivsel, trygghet och når höga resultat på alla stadier inklusive förskola och 
fritidshem. 

Pandemin har haft stor påverkan på verksamheterna 2021. Kultur och fritid har haft 
begränsningar i tillgänglighet. Utbildning har haft en ansträngd situation med 
frånvaro orsakad av pandemin och dess restriktioner. 

En ny enhet, Ung utveckling, startade 1 maj. Enheten ska bidra till meningsfull fritid 
för barn och unga.  

Förvaltningens utvecklingsområden ligger kvar även för 2022. Satsning på att 
utveckla matematikundervisningen på lågstadiet fortsätter då resultaten måste 
höjas. När det gäller utveckling av goda lärmiljöer pågår flera åtgärder. Arbetet med 
att hantera och åtgärda kränkande behandling innebär en samsyn kring och ett ökat 
antal ärenden rapporteras. Utveckling av kultur, fritid och ung utveckling har 
särskilt fokus på att tillgängliggöra meningsfulla aktiviteter till alla. Förvaltningen 
arbetar med en översyn av gemensamma rutiner samt styrning och ledning. 

Förvaltningen har en budget i balans. Stora anpassning har gjorts efter det negativa 
resultatet 2019, från -9,2 till +2,5 mnkr. Sammantaget har utbildningsförvaltningen 
en fortsatt god ekonomi i balans. Alla verksamheter uppvisar månatlig balans vilket 
ger goda förutsättningar inför 2022. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Årsrapport 2021 utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner årsrapport 2021 för utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 18 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 2020-06-03, § 35. En ny 
revidering av reglerna är nu gjorda och de är skrivna enligt kommunens riktlinjer för 
styrdokument, de följer skollagen och förändringar i innehållet har gjorts. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-18 
Reviderade regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Utbildningsnämndens beslut 

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

Beslutet skickas till 

Rektorer förskola 
Sara Eborn, administratör utbildningsförvatningen 
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UBN § 19 Dnr 2020-000245 

Lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade vid nämndes sammanträde 2020-12-16, § 144 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda verksamheter 
göra en förstudie för att i samband med renovering/underhåll av Bro skola även 
planera för samlokalisering med Domarekens förskola. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Håkan Smedja (V), Jeanette Janson (LP), Monica Andersson (C) och Philip 
Nordqvist (M): Bifall till förvaltningens förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen fördjupa förstudien till att hitta tomtmark 
lämpad för ny skolbyggnad.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rektor Domarekens förskola 
Rektor Bro skola 
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UBN § 20 Dnr 2022-000102 

Modullösning i anslutning till Domarekens förskola 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade vid nämndens sammanträde 2020-12-16, § 144 att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda 
verksamheter göra en förstudie för att i samband med renovering/underhåll av Bro 
skola även planera för samlokalisering med Domarekens förskola. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att i samverkan 
med fastighetsenheten etablera en modullösning i anslutning till Domarekens 
förskola för att täcka behovet av 20 platser tills en ny skolbyggnad etablerats. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Rektor Domarekens förskola 
Rektor Bro skola 
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UBN § 21 Dnr 2022-000087 

Grundskoleorganisering, Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning gällande organisering och 
dimensionering av grundskolan i centrala Lysekil. 

Två huvudalternativ har vägts mot varandra ur sex olika perspektiv. Alternativen 
utgörs av nuvarande grundskoleorganisation och en alternativ organisation där två 
skolor för F-6-verksamhet görs om till en F-3- och en 4–6-enhet.   

Den sammantagna slutsatsen är att nuvarande organisation är att föredra. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Utredningsrapport grundskoleorganisering, Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att behålla nuvarande princip för geografisk 
uppdelning med två F-6-enheter. 

Beslutet skickas till 

Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 22 Dnr 2022-000020 

Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar - dnr RS 2021-
01216 

Sammanfattning 

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner.  

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal 
för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Förslaget förväntas 
innebära följande: 

Konsekvens för Fyrbodal. Relativt få elever väljer regionens utbildningar på grund 
av avståndet till dessa. Dingle och Nuntorp är två fristående naturbruksgymnasier 
som etablerats i Fyrbodals område. De attraherar elever från sina närområden vilket 
innebär en hög kostnad för berörda kommuner. Ur delregional synvinkel innebär 
det sammantaget en negativ kostnadsbild för Fyrbodals kommuner. 

Konsekvens för Lysekils kommun. Få elever från Lysekil väljer externa 
naturbruksutbildningar vilket innebär marginell ekonomisk effekt. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Remiss - omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till regionstyrelsen översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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UBN § 23 Dnr 2021-000484 

Förvaltningschef informerar UBF 

Förvaltningschef 

 Antagningen till gymnasiet har ökat inför hösten. 

 Arbete med trygghetsarbete på Skaftö skola pågår.  

 Ekolek har ansökt om att få starta pedagogisk omsorg i Lysekils kommun.  

 Det har inkommit en begäran om en dialog från Bro samhällsförening 
angående situationen för småbarnsföräldrar i Bro, Brodalen, gällande 
förskola, barnomsorg. Lennart träffade delar av föreningen för två veckor 
sedan. 

 TRR (tänka, resonera och räkna) – matematiksatsning 

 Katarina Andersson, kvalitets- och utvecklingschef kommer att avsluta i 
tjänst i Lysekils kommun. Hon har fått erbjudande att arbeta i Falköpings 
kommun.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UBN § 24 Dnr 2022-000073 

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2022-03-01 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet år 2022, 
Lysekils kommun för vissa verksamheter.  

 Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2022, 
Lysekils kommun (gymnasieskolan) 

 Läsårstider för elever och verksamhetsår för personal 2022–2023 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2022-03-01, § 24. 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-01 

 

13 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

735F177B662839E518C8353A6154965C22313B62A6 

 

 

UBN § 25 Dnr 2022-000064 

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden  
2022-03-01 

Sammanfattning 

 Avtal – uthyrning av simulatorlokaler på Chalmers tekniska högskola för 
studerande på Gullmarsgymnasiet 

 Skolverkets beslut om medel gällande förstärkning av statlig stöd 2022 

 Statsbidrag lärcentrum 2022 

 Statsbidrag digitalisering nationella prov 

 Statsbidrag bidragsramar för maxtaxa inom förskola och fritidshem år 2021 

 LKS 2022-01-26, § 11 – 2022 års löneöversyn inklusive strukturåtgärder 

 LKS 2022-01-26, § 14 – Ledamotsinitiativ från Moderaterna – förslag om 
ökad trygghet i Lysekil 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2022-03-01, § 25. 
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UBN § 26 Dnr 2022-000095 

Lokalbehovsutredning Bovikshuset 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen har arbetat fram underlag för 
lokalförsörjning vilka beslutades vid utbildningsnämndens sammanträde den 19 
januari 2022. I underlagen aktualiseras förvaltningarnas behov av lokaler vid Bovik.  

Förvaltningarna föreslår därmed att utbildningsnämnden ger i uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden, fastighetsenheten att låta genomföra en 
lokalbehovsutredning avseende möjligheten att tillgodose utbildningsförvaltningen 
och arbetslivsförvaltningens behov av lokaler vid Bovik.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-14 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningscheferna på 
utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
lokalbehovsutredning avseende möjligheten att tillgodose förvaltningarnas behov av 
lokaler vid Bovik. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef arbetslivsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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UBN § 27 Dnr 2021-000038 

Årsrapport 2021 - arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska årsrapport sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per 31 december. Denna rapport omfattar 
uppföljning av verksamhet, medarbetare och ekonomi avseende utfall för perioden 
samt prognos för helåret. 

Arbetslivsförvaltningen är en tvärprofessionell förvaltning med olika 
ansvarsområden med fokus på stöd inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete 
och/eller sysselsättning utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt Skollagen. I relation till ansvarsområdena utgörs 
nämndens målgrupper av individer som söker stöd i ekonomiska/försörjningsfrågor, 
utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor alternativt stöd för 
sysselsättning/daglig verksamhet. 

Förvaltningens totala budgetavvikelse per december är -7%, vilket främst beror på 
utbetalt ekonomiskt bistånd. Enheterna tillsammans visar ett positivt resultat, 
ekonomiskt bistånd borträknat. Förvaltningen har därför inte specificerat 
besparingsåtgärder utan arbetar långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt 
bistånd genom olika åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd. Här har 
förvaltningens enheter tagit fram flertalet åtgärder som redan pågår eller kommer 
att sjösättas under 2022. 

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-17 
Årsrapport 2021 utbildningsnämnd - arbetslivsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner årsrapport 2021 för arbetslivsförvaltningen.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 28 Dnr 2021-000485 

Förvaltningschef informerar och ordförande informerar ALF 

Förvaltningschef 

 Försörjningsstödsstatistik (januari 165  jämfört med 217 samma period förra 
året). 

 Budgetdialog i kommunen om investeringar lokalförsörjning och 
exploatering – ALF lokaler för handläggare, administration o utbildning 
samt faciliteter vid RAMBO för ökat återbruk.  

 Social oro och trygghetsarbete, deltar i strategisk grupp. 

 Ordinarie rektor arbetar 100% sedan mitten av februari, fasar ut vikarien 
helt denna vecka.  

 Coronaanpassningar fortgår i viss utsträckning, tex transporter 

 Tankar och planer kring nytt flyktingmottagande, frågan aktualiseras också 
av kommunchef, kommer också att tas upp i kommunstyrelsen. Löpande 
möten (kommundirektörens ledningsgrupp och säkerhetssamordnare) för 
att följa utvecklingen.  

Ordförande 

 Ordförande informerade från Rådet för folkhälsa och social hållbarhet som 
hade sammanträde 2022-02-28.  

o Återrapportering av projekt kring barnrättsresan samt 
barnrättsarbetet 

o Presentation av digitalt stöd i de trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet 

o Konsekvenser på lång och kort sikt av Covid-19 pandemin 

o Social hållbarhetsstrateg Lovisa Brinck informerar om nästa fas i 
medborgardialogen 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UBN § 29 Dnr 2022-000009 

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

Sammanfattning 

 Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr 14354–21, gällande bistånd 
enligt socialtjänstlagen.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisning av domar gällande försörjningsstöd 
/ekonomiskt bistånd som förtecknas i protokollet 2022-03-01, § 29.  



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-01 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

735F177B662839E518C8353A6154965C22313B62A6 

 

 

UBN § 30 Dnr 2022-000046 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2022-03-01 

Sammanfattning 

 Delegationsbeslut januari 2022 dödsboanmälan, dödsboförvaltning och 
ekonomiskt bistånd. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2022-03-01, § 30.  



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-01 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

735F177B662839E518C8353A6154965C22313B62A6 

 

 

UBN § 31 Dnr 2022-000055 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  
2022-03-01 

Sammanfattning 

 Försörjningsstödsstatistik januari 2022.  

 Beslut till kommunal vuxenutbildning 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2022-03-01, § 31.  
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