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1 Inledning 
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att 
ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga 
organisatoriska nivåer. Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och 
andra reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. Budgeten ska 
innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden, 
inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att 
ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna. 

2 Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har två förvaltningar i sitt ansvarsområde. Utbildningsförvaltningens 
budget för 2021 beskrivs i detta dokument. 

Huvudsakliga mål inför 2021 är beskrivna i nämndens utvecklingsområden. 
Utbildningsförvaltningens verksamheter har ett brett spektrum och innehåller därför åtta 
områden. 

• Matematikutveckling 
• Främja goda lärmiljöer 
• Kompetensutveckling inom digitalisering 
• Hållbar utveckling – skolmåltider 
• Föreningsaktivitet 
• Föreningsstöd 
• Bibliotekens digitalisering 
• Bibliotekens anpassning 

Nämnden har under 2019-2020 gjort stora anpassningar för att nå budgetbalans från 
resultatet 2018. Förutom vidtagna åtgärder syns fortsatt minskade intäkter från statsbidrag 
vilket ställer ytterligare stora krav på anpassningar. Nämnden kommer att fortsatt ha ett 
återbetalningskrav under året. 

Verksamheternas förutsättningar inför 2021 gällande målgruppernas volym innebär mindre 
justeringar. Antalet invånare i Lysekil totalt minskar något. 

Nämndens lokalbehov kommer fortsatt att kartläggas genom såväl behovsanalys som 
statusbedömning av fastigheter. 

3 Verksamhetsbeskrivning 
3.1 Verksamhetsidé  
Utbildningsförvaltningens ansvarsområden är verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkbibliotek och kultur- och 
fritidsverksamhet riktad till allmänheten. 

I relation till utbildning utgörs nämndens målgrupper av barn och elever inom förskola, skola 
samt inom barn- och skolomsorg och också barn och elevers vårdnadshavare. I relation till 
kultur- och fritidsverksamheten består målgruppen av hela Lysekils kommuns befolkning 
inkluderat föreningsverksamheten. 

Utbildningsverksamheten  

Nämndens uppdrag i relation till utbildningsverksamheten beskrivs i skollagen. 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
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mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare (Skollagen 1 kap 4 §). 

Kultur och fritid 

Kommuninnevånare ska, via demokratiska processer, erbjudas möjlighet att påverka, 
utforma men också ta ansvar för sin fritid. Det innebär att utbildningsnämndens uppgift är 
att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att genom organisationer och föreningar 
påverka såväl samhällsutvecklingen i stort som kultur- och fritidsutbudet i kommunen. 
Föreningarna skall stödjas på ett sådant sätt att de även fortsättningsvis kan utgöra grunden i 
kultur- och fritidsutbudet i Lysekils kommun. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och 
ungdomars fritid och kultur- och fritidsverksamheten ska samarbeta med kommunens 
förskolor och skolor för att bidra till barn och elevers lärande. 

Övergripande fokus 

Nämndens verksamheter ska särskilt beakta, planera för och bidra till övergripande 
målsättningar och fullmäktiges utvecklingsmål. Under 2021 fokuseras särskilt på 
kommunens trygghetsarbete, arbete med barnkonventionen och näringslivsstrategi. 

3.2 Vision och värdegrund  
Lysekils kommuns vision Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som 
kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande 
inom maritima näringar samt Lysekils värdegrund öppet, enkelt, värdigt genomsyrar 
utbildningsnämndens verksamhet. Lagar och förordningar styr nämndens uppdrag. 
Utbildningsförvaltningens grunduppdrag är utgångspunkten för arbetet med ekonomi, 
resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten finns indikatorer, 
hållbara över tid, vilka mäter verksamhetens kvalitét. 

4 Kritiska kvalitetsfaktorer 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och 
ekonomiperspektiv. 

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag vilken definierats 
i lagstiftning och andra styrande dokument. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte. 

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna sker vid uppföljning 3 (per 
augusti) och uppföljning 5 (per december, årsredovisningen). 

Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det 
ske en kvalitetshöjning av verksamheterna. 
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4.1 Kritiska kvalitetsfaktorer 

4.1.1 Målgrupp 

Kvalitetsfaktorer Definition 

KF: Goda livsvillkor för barn och unga 

Det viktigt att kommunens barn och unga får en bra uppväxt 
som lägger goda grunder för deras framtid. Det är bland 
annat viktigt att kommunen har bra förskole-, skol-, och 
fritidsverksamhet samt socialt stöd för barn och unga. 
Hur väl kommunen lyckas med att lägga goda grunder för 
barn och ungas uppväxtvillkor behöver följas upp 
kontinuerligt. 

UBN Utbildning: Hög måluppfyllelse - kunskaper 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skollagen 
2010:800). 
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en 
förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, 
nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för 
utbildningen (Lpfö 18).  
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar 
sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 
samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning (Lgr 11). 
Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla 
kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska 
tillägna sig och utveckla kunskaper (Gy 11). 

UBN Utbildning: Hög måluppfyllelse - normer och 
värden, trygghet 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero (Skollagen 2010:800). 

UBN Utbildning: Hög måluppfyllelse - normer och 
värden, studiero 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero (Skollagen 2010:800). 

UBN Utbildning: Hög måluppfyllelse - normer och 
värden, ansvar och inflytande 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem. Informationen och formerna för barnens och 
elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 
mognad. Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas 
möjlighet till inflytande över utbildningen (Skollagen 
2010:800). 

UBN Utbildning: Hög måluppfyllelse - normer och 
värden, nöjdhet (trivsel) 

Förskolan och skolan ska arbeta för att alla barn och elever 
samt deras vårdnadshavare är nöjda med verksamheten. 

UBN Kultur: Ett brett utbud av barn- och ungdomskultur 

Kultur ska vara en självklar del i barn och ungdomars 
uppväxt och inge framtidstro. Konst och kultur hjälper barn 
och unga att vidga sina vyer, förstå omvärlden och bli en del 
av samhället. Lysekils kommun ska främja kultur för, med 
och av barn och unga på fritiden och i skolan. 
Det är av vikt att barn och unga erbjuds ett rikt och varierat 
kulturutbud med professionella konst- och kulturupplevelser 
och får möjligheter att uttrycka sig i eget skapande. 

UBN Kultur: Lättillgänglig kultur för alla målgrupper 

Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, 
liksom att ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, 
kan vara avgörande för människors benägenhet att besöka 
en plats, att flytta in eller att stanna kvar.  
För att kunna erbjuda ett varierat och brett kulturutbud som 
attraherar alla målgrupper krävs öppna mötesplatser som är 
lättillgängliga och inbjudande samt en verksamhet som är 
uppsökande och aktivitetsskapande. 

UBN Fritid: Ett brett utbud för barn och ungas fritid 

Fritidsavdelningen ska genom sina verksamheter erbjuda 
barn och unga ett rikt och varierat utbud inom idrott, 
fritidsaktiviteter, föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet. 
Fritiden ska vidare ge barn och unga tillfälle att skapa 
sociala relationer, utvecklas och utveckla nya intressen och 
på så sätt grundlägga goda levnadsvanor in i vuxenlivet. 

UBN Fritid: Öppna och lättillgängliga fritidsanläggningar 
för alla målgrupper 

Ett dynamiskt, inkluderande och engagerande idrotts- och 
fritidsliv är av stor vikt för Lysekils kommun och dess 
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Kvalitetsfaktorer Definition 
invånare. Det är därför viktigt att anläggningarna är 
välskötta, tillgängliga och attraktiva. 

Utbildning 

Målgruppen för utbildningsverksamheten är förvaltningens barn och elever, från förskola till 
gymnasieskola. Avgörande faktorer för att vi ska nå goda resultat i relation till vår målgrupp 
är hög måluppfyllelse inom områdena kunskaper samt normer och värden. De kritiska 
kvalitetsfaktorerna tar sin utgångspunkt i skollagen, läroplanerna och andra styrande 
dokument. 

Kultur och Fritid 

Kultur- och fritidsverksamheterna ska skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ett 
brett utbud av fritidsaktiviteter för både invånare och besökare. Av särskild vikt är 
målgruppen barn och unga. Grundläggande för goda resultat är tillgängliga anläggningar som 
attraherar och som möjliggör ett brett utbud. De kritiska kvalitetsfaktorerna har sin 
utgångspunkt i Lysekils kommuns kultur- och fritidspolitiska program. 

  

4.1.2 Verksamhet 

Kvalitetsfaktorer Definition 

UBN: God arbetsmiljö 

Arbetsmiljön omfattar såväl fysiska som social och 
organisatoriska faktorer. En god arbetsmiljö skapar 
förutsättningar för utveckling av verksamheten och dess 
processer. 

UBN: Väl fungerande samarbete och samverkan 
I en lärande organisation utvecklar vi processer tillsammans. 
Samarbete och samverkan bygger en bättre verksamhet. De 
bästa idéerna skapas i samarbete och samverkan. 

UBN: Effektiva rutiner och processer För att skapa struktur i verksamheten behövs trygghet, 
stabilitet och kvalitet i rutiner och processer. 

En god arbetsmiljö, väl fungerande samverkan och samarbete samt effektiva rutiner och 
processer är några av grundstenarna för att verksamheten ska kunna hålla hög kvalitet och 
utvecklas vidare. 

4.1.3 Medarbetare 

Kvalitetsfaktorer Definition 

KF: Attraktiv arbetsgivare 

Det är viktigt att chefer och medarbetare har rätt kompetens 
och förutsättningar med meningsfulla arbetsuppgifter. Tydlig 
styrning med kända mål som ger möjlighet att påverka, 
förbättra och utvecklas i sina uppdrag och ge känsla av 
engagemang, lust och motivation i arbetet.  
Lätt att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare samt genomföra bra avslut. 

KF: God arbetsmiljö 
En arbetsmiljö som varken akut eller på lång sikt påverkar 
hälsan negativt, utan den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön upplevs god för alla medarbetare. 

UBN: Kompetenta medarbetare 

Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs. Att 
medarbetare har rätt kompetens och ges möjlighet att 
utvecklas är en förutsättning för att verksamheten ska nå 
goda resultat. 

Kvalitetsfaktorn "God arbetsmiljö" är nedtankad från Kommunfullmäktigenivån. På utbildningsnämndens nivå avser denna 
faktor "Friska medarbetare". Även definitionen gällande "Attraktiv arbetsgivare" kommer från Kommunfullmäktigenivån. 

Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs. Kvalitetsfaktorerna handlar om hur 
medarbetarna mår, deras kompetens och utveckling samt om att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
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4.1.4 Ekonomi 

Kvalitetsfaktorer Definition 

Budget i balans Den samlade budgetavvikelsen ska på helårsbasis vara i 
linje med kommunövergripande mål inom detta område. 

UBN:Effektivt resursutnyttjande Resurserna ska användas på det mest effektiva och 
ändamålsenliga sättet. 

Exempel på utbildningsnämndens kritiska kvalitetsindikatorer. 

Målgruppsperspektivet: 

• elevers betyg 
• gymnasieexamen inom tre år 
• vårdnadshavares och elevers upplevelse av trygghet, studiero, ansvar och samt 

nöjdhet (trivsel) 
• antal aktiviteter i kommunala bibliotek för barn och unga 
• antal sammankomster för barn och ungdomar med aktivitetsstöd 

Verksamhetsperspektivet: 

• chefers upplevelse av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete 
• genomförande av medarbetarsamtal och APT enligt kommunens rutiner 
• upplevelsen av verksamhetssystemens funktionalitet 

Medarbetarperspektivet: 

• valda frågor från HME-enkäten (Hållbart medarbetarengagemang) 
• behörighet inom legitimationsyrken 

Ekonomiperspektivet: 

• budgetavvikelse 
• kostnad för kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola 

5 Utvecklingsområden och utvecklingsmål 
5.1 Utvecklingsområde 

5.1.1 UBN Utbildning: Matematikutveckling i åk F-6 

Definition och motivering 

I de senaste årens mätningar visas vikande resultat i matematik på nationella prov i åk 3 
samt i betyg i åk 6. Fortsatta insatser behövs för att utveckla undervisningen och höja 
elevernas resultat. 

5.1.1.1 Utvecklingsmål: UBN Utbildning: Högre måluppfyllelse i matematik i åk F-6 

Strategier 

Strategin under år 2021 är fortsatt utvecklingsarbete med inriktning mot åk F-3, med avsikt 
att bygga vidare till åk 4-6. 

5.1.2 UBN Utbildning: Främja goda lärandemiljöer 

Definition och motivering 

I Lysekils kommun pågår ett trygghetsarbete för barn och unga. Utifrån detta finns ett 
behov av att fokusera på att främja goda lärandemiljöer i förskola och skola. Goda 
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lärandemiljöer handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för barns och elevers 
utveckling. 

5.1.2.1 Utvecklingsmål: UBN Utbildning: Alla förskolor och skolor i Lysekils kommun 
ska präglas av en miljö som främjar lärande och skapar pluggkultur 

Strategier 

Strategin under år 2021 är att starta ett utvecklingsarbete inom området. Arbete kommer att 
ta sin utgångspunkt i högstadiets redan pågående arbete om pluggkultur. 

5.1.3 UBN Utbildning: Kompetensutveckling inom digitalisering 

Definition och motivering 

För att följa samhällsutvecklingen finns ett behov av att utveckla kunskapen inom 
digitalisering i förskola och skola. 

5.1.3.1 Utvecklingsmål: UBN Utbildning: Alla rektorer leder och utvecklar 
digitaliseringsarbetet i sin verksamhet. 

Strategier 

Strategin under år 2021 är att samtliga rektorer genomgår Skolverkets utbildning "Leda 
digitalisering". 

5.1.4 UBN Utbildning: Hållbar utveckling - skolmåltider 

Definition och motivering 

Ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, som antagits av FN, 
handlar om att säkerställa hållbar konsumtion och produktion. Utbildningsnämnden i 
Lysekils kommun vill med detta utvecklingsmål bidra till att målet nås i Sverige till 2033. 

5.1.4.1 Utvecklingsmål: UBN Utbildning: Matsvinnet i Lysekils kommuns förskolor och 
skolor ska minska 

Strategier 

Strategin under år 2021 är att tillsammans med avdelningen för service arbeta för ett minskat 
matsvinn. 

5.1.5 UBN Kultur och Fritid: Föreningsaktivitet 

Definition och motivering 

Behov finns av att fortsatt stötta och synliggöra föreningarna för att bland annat bryta en 
trend av färre idrottsföreningar med barn och ungdomsverksamhet. 

5.1.5.1 Utvecklingsmål: UBN Kultur och Fritid: Ökad föreningsaktivitet bland barn och 
unga i såväl kultur- som idrottsföreningar 

Strategier 

Strategin under år 2021 är att skapa kvalitetssäkrade underlag för föreningsaktivitet samt att 
på olika sätt arbeta för ett vidare synliggörande av föreningslivet. 



Utbildningsnämnd-Utbildningsförvaltningen, Budget nämnd 2021 plan 2022 och 2023 9(15) 

5.1.6 UBN Kultur och Fritid: Föreningsstöd 

Definition och motivering 

Det finns ett behov av att fördelningen av föreningsstöd följer och stämmer överens med 
kommunens övergripande mål. Samt att bidragsmöjligheterna är relevanta i relation till 
övergripande trender inom föreningsaktivitet. 

5.1.6.1 Utvecklingsmål: UBN Kultur och Fritid: Stödet för föreningarna ska vara 
relevant och likvärdigt 

Strategier 

Strategin under år 2021 är att med grund i kommunstyrelsens utredning om föreningsstöd 
skapa förutsättningar för en uppdaterad och jämlik fördelning. 

5.1.7 UBN Kultur: Bibliotekens digitalisering 

Definition och motivering 

För att följa samhällsutvecklingen finns ett behov av kompetensutveckling inom 
digitalisering samt att genom digitala tjänster fortsatt arbeta för att vara en attraktiv 
mötesplats. 

5.1.7.1 Utvecklingsmål: UBN Kultur: Biblioteken ska vara platser som skapar möjlighet 
för digitalt lärande 

Strategier 

Strategin under år 2021 är att med fler digitala tjänster arbeta för kompetensutveckling och 
utbildning för både personal och besökare. 

5.1.8 UBN Kultur: Bibliotekens anpassning 

Definition och motivering 

Det finns ett behov av lokalutveckling i de kommunala biblioteken. Både för att vara en 
attraktiv mötesplats för barn och unga och vara en tillgänglig mötesplats för övriga 
målgrupper. 

5.1.8.1 Utvecklingsmål: UBN Kultur: Biblioteksverksamheten ska vara anpassad så att 
den når ut och attraherar alla målgrupper 

Strategier 

Strategin under år 2021 är att genom lokalutveckling och tillgänglighetsanpassning skapa 
attraktiva mötesplatser samt att arbeta uppsökande för att nå ut bredare till alla målgrupper. 

6 Förutsättningar 
6.1 Omvärldsanalys 

• Digitaliseringen påverkar alla verksamheter på ett påtagligt sätt. Utvecklingen inom 
såväl teknik, program och användning går i snabbare takt än någonsin. Det ställer 
stora krav på att anpassa oss till detta samtidigt som barn och unga ska förberedas för 
framtidens än snabbare utveckling. 
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• Samhällsutveckling med polarisering i olika dimensioner påverkar verksamheterna. 
Arbetet med att skapa meningsfullhet för alla alltid är ett gemensamt ansvar. 
Nämndens verksamheter arbetar med detta i sin dagliga verksamhet och mer behöver 
göras inom området tillsammans med andra förvaltningar och civilsamhället. 

• Minskade statsbidrag på en rad områden. Lysekils kommun ansöker årligen om 
närmare 40 olika statsbidrag. De flesta är relativt beständiga medan några är osäkra, 
detta kräver noggrann bevakning. 

• Revidering av förskolans läroplan har gjorts. Läroplanen tar upp barnens utveckling 
och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den 
tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet. 

• Det råder fortsatt brist på pedagoger i landet. Lysekils kommun samverkar med 
Karlstads universitet och Högskolan Väst kring utbildningar av förskollärare och 
grundskollärare på distans. Detta sker i enlighet med nämndens riktlinjer för 
kompetensförsörjning 

6.2 Befolkningsförändringar 
  

Noteringar 

Prognos för antalet barn i kommunal barnomsorg bygger på aktuell nyttjandegrad och val till 
andra huvudmän. Inför 2021 beräknas behovet att i genomsnitt för budgetåret uppgå till  543 
barn vilket är en minskning med 11 barn jämfört med motsvarande beräkning för ett år 
sedan. 

Prognos för antalet elever i grundskolan bygger på aktuell statistik per 201115. Inför 2021 
beräknas elevtalet att i genomsnitt för budgetåret uppgå till 1494 elever vilket är en 
minskning med 13 elever jämfört med motsvarande beräkning för ett år sedan. 

Lokalutnyttjandet i verksamheterna är effektivt och i vissa fall ansträngt. Förskolorna har en 
tillräcklig kapacitet totalt sett men viss obalans i efterfrågan i olika områden. Brastad och 
Brodalens förskolor och Bergs förskola har högt söktryck. I samband med etablering av nya 
bostadsområden vid Tronebacken bör en ny förskola byggas. På Skaftö finns överkapacitet. 

Grundskolan har behov av lokaler i centrala Lysekil. Gullmarsskolan står inför ett planerat 
underhåll samt om och tillbyggnad. Idag bedrivs delar av undervisningen i moduler och en 
fastighet ska avvecklas på grund av dåligt skick. 

Gullmarsgymnasiet har idag hög nyttjandegrad av lokalerna och behov finns därför att utöka 
ramtiden för schemaläggning. 

6.3 Lokaler och reinvesteringar 

Fördelning av reinvesteringsram 

Reinvesteringsram tkr Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Not 
2 000 2 000 2 000 1 900 1 900  

      
      

Summa 2 000 2 000 1 900 1 900  

Utbildningsförvaltningen reinvesteringsram används företrädesvis till reinvestering av 
inventarier i enlighet med förvaltningens femårsplanering. 

Lokalbehovet för utbildningsförvaltningens verksamheter sammanställs årligen. De 
lokalbehov som framkommer hanteras i enlighet med Lysekils kommuns 
lokalförsörjningsplan. Utbildningsnämnden beslutar om att ge 
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samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag gällande lokalbehovet. För närvarande har 
statusbedömning av Gullmarsborg samt förstudie gällande Skaftös för- och grundskola 
beslutats. Under 2020 beräknas en förstudie gällande för- och grundskola i Brodalen 
beslutats. Under 2021 behöver förstudie för Gullmarsskolan 7-9 samt en översyn av 
förutsättningar för grundskolorna i centrala Lysekil att genomföras. 

  

6.4 Medarbetare 

 
Utbildningsnämnden har en hög andel heltidsanställda. Att alltid erbjuda heltid är ett led i 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Heltidsresan har inneburit att sysselsättningsgraden 
ytterligare har ökat något. 

Det råder generellt brist på utbildade pedagoger i Sverige. Ett av nämndens 
utvecklingsområden har de senaste åren varit att ta fram riktlinjer för kompetensförsörjning. 
Riktlinjerna beslutades 190619 och utgör nu en grund till hur vi hanterar 
kompetensförsörjning, utbildning, rekrytering och organisering. 

 
2020 har präglats av den pandemi som råder. Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
har följts i mycket hög grad. Det har inneburit att bekräftade fall av covid-19 är få. Däremot 
innebär rekommendationerna om att stanna hemma vid tecken på sjukdom eller uppvisande 
av symptom att sjuktalen generellt varit ca två procentenheter än tidigare år. Sjukfrånvaron 
kulminerade i mars-april. Denna sjukfrånvaro har haft ungefär samma påverkan i alla 
yrkesgrupper och åldrar med undantag för gymnasielärare som hade markant lägre 
sjukfrånvaro under april-maj då distansundervisning ägde rum. Sammantaget uppvisar 
utbildningsförvaltningen goda värden gällande sjukfrånvaro. Sjuktalen är lägre än 
kommunens snitt 7,1% jämfört med 8,8%. 
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6.5 Ekonomi 
Utbildningsförvaltningens prognos per sista augusti 2020 är +0,6 mnkr. 

I prognosen ingår återbetalning av negativ avvikelse för 2019 och beräknad 
sjuklönekompensation. Förvaltningen har haft ökade kostnader på grund av Covid, exklusive 
sjuklöner på 0,4 mnkr. 

Det ackumulerade resultatet för perioden är +5 mnkr jämfört med motsvarande period 2019 
och +2,6 mnkr jämfört med det ackumulerade resultatet per sista april. Det innebär att det 
har gjorts betydande åtgärder för att nå budgetbalans. Vidtagna åtgärder handlar främst om 
att personalorganisationen förändrats till gällande ramar. Minskningen ligger till 
övervägande delen på tim- och visstidsanställda. 

De verksamheter som prognostiserar avvikelser gentemot budget är följande. 

Gymnasieskolan prognostiserar ett negativt resultat på 4,9 mnkr. Orsakerna är främst 
negativa effekter i interkommunala ersättningar. Elevkullen som i år sökt till gymnasiet har 
varit historiskt liten. Effekten blir att lokalkostnaden tar en större andel av kostnadssidan. I 
höst har 13 färre interkommunala elever antagits till årskurs ett jämfört med hur många som 
tog studenten i juni. Gymnasiet har fortsatt en stor andel elever som saknar flera ämnen från 
grundskolan vilket leder till att dessa ämnen behöver läsas inom ramen för gymnasiet. 

Resursenheten har en negativ avvikelse där det till stor del beror på en organisation som 
under våren inneburit höga lönekostnader samt placeringar av elever. 

Fritidsenheten har haft betydande intäktsbortfall för lägerverksamhet på grund av Covid-19. 

Övriga verksamheter redovisar prognoser i enlighet med lagd budget. 

7 Effektiv resursanvändning 
7.1 Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning 
När det gäller kostnader för nämndens verksamheter i ett nationellt perspektiv kan 
konstateras att fritidsområdet är det område som ligger betydligt högre än rikssnittet. 
Grundorsaken är ett brett utbud av anläggningar i relation till antalet kommuninnevånare. 
Kulturområdets kostnader är däremot låg i relation till riket. 

Kostnadsutvecklingen för utbildningsverksamheterna framgår av följande diagram: 

Förskola, kostnad per barn: 
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Grundskola, kostnad per elev: 

 
Gymnasieskola Gullmarsgymnasiet, kostnad per elev: 
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Förskolans kostnader ligger i paritet med rikets medelkostnad (157 tkr), grundskolans något 
över (123 tkr, riket 119 tkr) och gymnasieskolans lite över (162 tkr, riket 161 tkr). Om dessa 
kostnader sätts i relation till uppnådda resultat kan konstateras att förskolans verksamhet 
upplevs bra av vårdnadshavare, att grundskolans resultat ligger i enlighet med förväntan och 
gymnasieresultaten ligger bra till i ett nationellt perspektiv. 

På intäktssidan kan det antas att det även fortsättningsvis finns en osäkerhet på de riktade 
statsbidragen. 

Noteras bör att gymnasieskolans kostnader följer rikets snitt totalt sett. Lokalkostnaderna på 
gymnasiet är däremot markant högre än rikets snitt, ca 7-8 tkr dyrare per elev de senaste 
åren. Detta leder till konsekvensen att när statsbidragen minskat till framförallt 
introduktionsprogrammen så har det inneburit en negativ ekonomisk avvikelse. 

7.2 Ekonomisk plan för kommande budgetår 

Budgetram 2021 

Budget 2021 tkr Belopp 
Ram utgångsläge 2020 -360 384 
Utökning för 2021 (hittills) -773 

  
  
  
  
  
  
  

Ram 2021 -361 157 

Ramtilldelningen är oförändrad jämfört med 2020. Posten "Utökning för 2021" utgörs av 
indexförändringar. Det betyder att de är kopplade till kostnadsförändringar och innebär inga 
förändringar i verksamheternas budgetram. 
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Kommentar till tabellen budget 2021 

Ekonomisk ram per verksamhetsområde 

Verksamhet tkr Ram 2020 Prognos 2020 Förslag till ram 2021 Utfall 2019 
Nämndverksamhet -788 -810 -810  
Förvaltning 
gemensamt -25 346 -15 534 -25 997 -361 708 

Musikskolor -2 676 -2 843 -2 676  
Resursenheten -16 209 -17 551 -17 309  
Grundskolan -148 789 -148 523 -147 389  
Förskolan/Ped.omsorg -73 271 -73 271 -71 771  
Enskild förskola -4 131 -3 965 -4 131  
Kultur/Fritid -26 115 -26 634 -26 115  
Gymnasiet -63 059 -68 553 -64 959  
Nettokostnad -360 384 -357 684 -361 157 -361 708 

Indexutökningar som ännu inte fördelats per verksamhet ligger på "Förvaltning gemensamt". Den fördelas i samband med 
att detaljbudget görs. 

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde 

Ovanstående tabell visar i dagsläget ramen för 2020 och där ramen för 2021 enligt KF-beslut 
201021 uppgår till 361 157 tkr. 

Den beräknade volymförändringen visar att förskolan beräknas minska med 2,0% och 
grundskolan med 0,9%. 

Till denna ram kommer ett antal justeringar att göras för löner, måltider, el, vatten, IT mm. 
Det innebär inte några nettoförändringar då det rör sig om kompensationer för förändrade 
kostnader. 

Från budgetförutsättningarna, avsnitt 6, ovan noteras följande gällande kostnad och 
tilldelning per verksamhet i relation till riket: 

Kultur har en låg budget per invånare. 

Fritid har en hög budget per invånare då ett brett utbud av anläggningar finns 

Förskolans kostnader ligger i paritet med rikets medelkostnad (157 tkr), grundskolans något 
över (123 tkr, riket 119 tkr) och gymnasieskolans strax över (162 tkr, riket 161 tkr). Om dessa 
kostnader sätts i relation till uppnådda resultat kan konstateras att förskolans verksamhet 
upplevs bra av vårdnadshavare, att grundskolans resultat ligger i enlighet med förväntan och 
gymnasieresultaten ligger bra till i ett nationellt perspektiv. Dessutom konstaterar vi att 
lokalerna för gymnasiet ligger över rikets kostnad per elev. 

7.3 Behov av nyinvesteringar 

Nyinvesteringsprojekt Total 
investering 2021 2022 2023 2024 2025 

       
       
       

Summa mnkr       

Kommentar till tabellen nyinvesteringar 

Utbildningsförvaltningen har behov av såväl reinvesteringar som investeringar i lokaler, 
idrottsanläggningar och idrottsarenor. Dessa behov hanteras i särskild ordning genom 
kommunens lokalförsörjningsprocesser. Därav framgår inga summar i detta dokument. 
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1 Inledning 

Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att 
ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga 
organisatoriska nivåer. Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och 
andra reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. Budgeten ska 
innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden, 
inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att 
ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna. 

2 Sammanfattning 

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. 

Nämnden och förvaltningens devis är: 

• Kom i hamn och hamna rätt - vårt mål ditt arbete 

• Vi stärker skattekraften 

Arbetslivsförvaltningens organisation har delats in i olika enheter enligt följande; enheten för 
vägledning och stöd, enheten för arbetsliv, enheten för vuxenutbildning och 
förvaltningsledning. 

Nämnden har beslutat om övergripande utvecklingsområden för förvaltningen och dess 
verksamheter enligt följande: 

• Framåtsyftande vägledning - deltagare uppnår stegförflyttningar 

• Gynnsamma arbetsgivarkontakter, arbets- och sysselsättningsplatser 

• Rätt utbildning - att möjliggöra och säkerställa utbildning utifrån individens och 
arbetsmarknadens behov 

Fullmäktige har också gett nämnden i uppdrag att arbeta för att minska behovet av 
försörjningsstöd. 

Fullmäktige har gett nämnden en budgetram om -49223tkr inför 2021 vilket nämnden 
fördelat till verksamheterna enligt följande: 

• Enheten för vägledning och stöd            -23 524tkr 

• Enheten för arbetsliv                               -11 789tkr 

• Enheten för vuxenutbildningen               -12 229tkr 

• Arbetslivsförvaltningens förvaltning        -1 681tkr 

  

3 Verksamhetsbeskrivning 

3.1 Verksamhetsidé  

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 
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alternativt stöd för sysselsättning/daglig verksamhet. 

Idén med den tvärprofessionella organiseringen inom förvaltningen är att med fokus på 
individer ge ett samlat stöd på vägen mot arbete/sysselsättning, utbildning och egen 
försörjning samt att med parallellt fokus på arbetsgivare bidra till personal och 
kompetensförsörjning. 

Nämnden och förvaltningens devis är: 

• Kom i hamn och hamna rätt - vårt mål ditt arbete 

• Vi stärker skattekraften 

Arbetslivsförvaltningens organisation har delats in i olika enheter enligt följande; enheten för 
vägledning och stöd, enheten för arbetsliv, enheten för vuxenutbildning och 
förvaltningsledning. 
 
Enheten för Vägledning och stöd 
Enheten för vägledning och stöd ansvarar för vägledning och stöd i individers process. 
Enheten utgör en gemensam ingång och ett nav för arbetslivsförvaltningens arbete med 
individer. Enheten arbetar med att stödja och koordinera i individers process i samarbete 
med förvaltningens övriga verksamheter och/eller andra aktörer. 
Enheten vägleder till arbete, utbildning och egen försörjning alternativt föreslår andra 
verksamhetskontakter för andra behov av stöd. Vägledning och stöd förväntas ges i olika 
former av insatser så väl individuellt som i grupp. 
Inom enheten samlas funktioner som har huvudsakligt fokus på vägledning och stöd till 
enskilda personer. Enheten ansvarar därmed för arbetet med; ekonomiskt bistånd, budget- 
och skuldrådgivning, dödsboanmälan, förmedlingsmedel, arbetsmarknadsstöd med fokus på 
individer/sökande, studie- och yrkesvägledning, samhällsorientering, samhällsguidning och 
kommunala aktivitetsansvaret. 
Enheten omfattar också internt stöd och administration varför flera administrativa 
funktioner samlas inom enheten. Enheten leds av enhetschef för vägledning och stöd. 
 
Enheten för Arbetsliv 
Enheten för arbetsliv ansvarar för arbetet med olika arbetsplatser och placeringar inom 
dessa. Enheten ansvarar därmed för arbetet med såväl interna som externa verksamheter. 
Enhetens interna verksamheter för sysselsättning, daglig verksamhet, arbetsträning, 
arbetsprövning (inklusive bedömning) och praktik vilka omfattas är i dagsläget följande; 
Skeppargatan, Blåstället, Hamnreturen, Ankaret, Verkstad/transporten, Naturvårdslaget och 
Café Saltö 
Enheten ansvarar också för arbetet med alla externa platser vilket avser platser inom; · 
kommunala förvaltningar och enheter, kommunala bolag, andra offentliga verksamheter, 
privata företag och föreningar. Enhetens leds av enhetschef för arbetsliv. 
 
Enheten för Vuxenutbildning 
Enheten för Vuxenutbildning ansvarar för förvaltningens utbildningsverksamheter där 
utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den 
enskilde ska vara redo för studier och kunna tillgodogöra sig utbildningen. När det gäller 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och vuxenutbildning som särskild utbildning 
på gymnasial nivå ska de som har störst behov av utbildning prioriteras. 
Lysekils enhet vuxenutbildning omfattar; kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare, kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning 
gymnasial nivå; uppdragsutbildning, lärcentra, yrkeshögskola och särskild utbildning för 
vuxna. Enheten leds av rektor för Vuxenutbildningen. 
 
Förvaltningsledning 
Förvaltningschefen tillsammans med skolchef (tillika Rektor vuxenutbildning) utgör centralt 
utvecklingsstöd och förvaltningsledning. Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret 
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som en förlängning av nämnden. Skolchefen ansvarar direkt till nämnden för kvalitén i 
utbildningsverksamheten. 
 
Verksamhetens processtruktur 
Huvudmålet för verksamheten är att individer ska nå arbete/sysselsättning, utbildning och 
egen försörjning. Deltagaren/eleven ska få stöd i sin process. Ingången till förvaltningens 
verksamhet är enheten för vägledning och stöd (EVS) där individer möter olika vägledande 
och stöd funktioner. Enheten för vägledning och stöd kan bedriva egna insatser men också 
anvisa deltagare till andra funktioner och insatser inom enheten för vuxen utbildning och 
enheten för arbetsliv efter behov (se vidare avsnitt om organisation). EVS samverkar också 
med andra verksamheter och myndigheter för att tillgodose behov hos deltagare. 

3.2 Vision och värdegrund  

Lysekils kommuns vision Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som 
kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande 
inom maritima näringar samt Lysekils värdegrund öppet, enkelt, värdigt ska genomsyra 
utbildningsnämndens och arbetslivsförvaltningens verksamhet. 

Så här tolkas öppet, enkelt och värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun. 

Öppet 
Lysekils kommun skall öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta 
del av dessa. Beslutsmöten och webbplatser skall vara öppna i alla de delar som inte 
begränsas av myndighetsutövning och sekretess. Lysekils kommun skall i sitt 
beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha en öppen, bejakande och 
reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan vidga perspektiven och öka 
kunskapen inför olika typer av beslut. 

Enkelt 
Lysekils kommun skall underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår 
service. 

Värdigt  
Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun skall kommunicera och agera 
utifrån fakta i sak och med gott personligt omdöme. 

4 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och 
ekonomiperspektiv. 

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag vilken definierats 
i lagstiftning och andra styrande dokument. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte. 

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna sker vid uppföljning 3 (per 
augusti) och uppföljning 5 (per december, årsredovisningen). 

Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det 
ske en kvalitetshöjning av verksamheterna. 

4.1 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Lagar och förordningar styr nämndens uppdrag. Utbildningsnämndens grunduppdrag är 
utgångspunkten för arbetet med ekonomi, resursfördelning och utveckling. För att 
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kvalitetssäkra verksamheten finns indikatorer, hållbara över tid, vilka mäter verksamhetens 
kvalitét. De kritiska kvalitetsfaktorer som anges är gemensamma och gäller för all 
verksamhet inom arbetslivsförvaltningen. Kvalitetsfaktorerna mäts genom valda indikatorer. 

4.1.1 Målgrupp 

Kvalitetsfaktorer Definition 

Ansvar, inflytande och meningsfullhet i arbete (praktik 
och sysselsättning) och utbildning 

Upplevelsen av möjlighet till inflytande, meningsfullhet och 
att få ta ansvar för sitt deltagande motiverar deltagare till 
utveckling och progression. 

Trygghet (arbets- och studiero, kränkningar) 
Upplevelsen av trygghet för deltagaren bidrar till att kunna 
fokusera på att uppnå önskvärd utveckling. 

4.1.2 Verksamhet 

Kvalitetsfaktorer Definition 

Effektiv samverkan internt och externt 

Arbetet med att stödja deltagare-/elevers process på väg 
mot arbete, utbildning och egen försörjning är beroende av 
flera andra verksamheter- och myndigheters medverkan och 
delaktighet. Arbetslivsförvaltningens egna arbete kan sällan 
enskilt bidra till att personer deltagare/elever når avsedda 
målsättningar. En väl utvecklad samverkan med t.ex. 
vården, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 
arbetsgivare är avgörande. 

Korrekta bedömningar och beslut 

Avser ärendehantering där verksamheten utvecklar en 
adekvat hantering och deltagare kan få "rätt" bedömningar 
och stöd. Antalet klagomål och prövningar/överklagningar av 
beslut är indikatorer. 

4.1.3 Medarbetare 

Kvalitetsfaktorer Definition 

KF: God arbetsmiljö 
En arbetsmiljö som varken akut eller på lång sikt påverkar 
hälsan negativt, utan den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön upplevs god för alla medarbetare. 

Rätt kompetens och behöriga medarbetare 

Medarbetarnas kompetens i arbetet är en viktig 
kvalitetsfaktor för att säkerställa god kvalitet i arbetet för våra 
deltagare. För vissa kategorier av medarbetare krävs också 
behörigheter (t.ex. lärare och lärarlegitimation). 

4.1.4 Ekonomi 

Kvalitetsfaktorer Definition 

Budget i balans 
Den samlade budgetavvikelsen ska på helårsbasis vara i 
linje med kommunövergripande mål inom detta område. 

Rätt kostnader och intäkter 

Resurserna är begränsade och en effektiv resursanvändning 
är avgörande för förvaltningens verksamheter.  
Kostnader och intäkter ska överensstämma och 
förvaltningen har en god nivå vid jämförelse när det gäller 
kostnad per brukare alternativt kostnad per invånare i olika 
avseenden. 

Kommentar 

Exempel på arbetslivsförvaltningens indikatorer är: 

• Andel deltagare/elever som upplever inflytande, delaktighet och kan vara med och 
påverka 

• Andel deltagare/elever som upplever trygghet i sin arbetsmiljö 

• medarbetares upplevelse av internt och externt samarbete 

• sjukfrånvaro 

• upplevd motivation i arbete 

• budgetavvikelse 
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• långvarigt försörjningsstöd 

• jämförelse kostnad per invånare alternativt brukare för vissa verksamhetsdelar 

• Intäkter 

Nämnden och förvaltningen följer övergripande verksamhetsstatistik så som t.ex. 
försörjningsstöd och arbetslöshet. 

5 Utvecklingsområden och utvecklingsmål 

5.1 Utvecklingsområde 

5.1.1 Framåtsyftande vägledning - deltagare uppnår stegförflyttningar. 

Definition och motivering 

För att stödja deltagare/elever på vägen mot arbete utbildning och egen försörjning 
alternativt komma rätt i försörjningssystemet behöver verksamheten vägledning vara väl 
fungerande och ha ett framåtsyftande innehåll i flera led och steg. Framåtsyftande stöd och 
vägledning behöver vara en del i alla delar av verksamheten där verktyg för kartläggning, 
genomförandeplanering, krav och förväntningar på genomförande blir tydligt för alla. 

5.1.1.1 Utvecklingsmål: Deltagare uppnår stegförflyttningar avseende 

sysselsättning/arbete. 

5.1.1.2 Utvecklingsmål: Deltagare uppnår stegförflyttningar avseende utbildning. 

5.1.1.3 Utvecklingsmål: Deltagare uppnår stegförflyttningar avseende försörjning. 

5.1.2 Gynnsamma arbetsgivarkontakter, arbets- och sysselsättningsplatser. 

Definition och motivering 

Det finns ett långt större behov av platser för deltagande än vad tillgången är i dagsläget. 
För att få personer vidare i arbete behöver verksamheten i stor utsträckning gynnsamma 
arbetsgivarkontakter där deltagare/elever kan få möjlighet till praktik (inklusive APL), 
arbetsträning, arbetsprövning utvecklingsanställningar och i förlängningen ev. möjlighet 
till varaktig anställning. Möjligheten till nyttjande av platser inom olika verksamheter och 
tillfälliga anställningar måste därmed vidareutvecklas. Det är viktig såväl inom ALFs 
verksamheter liksom kommunens förvaltningar och enheter samt privata arbetsgivare. Att 
öppna upp de möjligheter och den potential som finns är en utmaning. 
Matchningen mellan deltagare/elever och arbetsplatser är en utmaning då förväntningar 
på arbetsförmåga och kompetens ofta är högre hos arbetsgivarna än vad deltagare 
förmår. Att anpassa såväl deltagares förmåga liksom arbetsplatsernas krav och 
förväntningar för att få en fungerande matchning är en stor utmaning. Alternativa 
arbetsplatser kan också behöva utvecklas för att personer som inte kan vara verksamma 
inom ordinarie arbetsplatser kan få möjlighet till arbete. 
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5.1.2.1 Utvecklingsmål: Utveckla arbetsplatser för anställningar. 

5.1.2.2 Utvecklingsmål: Utveckla praktikplatser. 

5.1.2.3 Utvecklingsmål: Utveckla sysselsättningsplatser/placeringar (daglig 

verksamhet och sysselsättning). 

5.1.3 Rätt utbildning - att möjliggöra och säkerställa utbildning utifrån 

individens och arbetsmarknadens behov. 

Definition och motivering 

Utbildning är bl.a. till för att höja kompetensen och anställningsbarheten hos 
deltagare/elever. Samspelet mellan individer, arbetsplatser och utbildningsinsatser måste 
fungera väl för att nå bästa möjliga matchning mot arbetsplatsen och utvecklingsmöjlighet 
för individer för att stärka etableringen för arbete/sysselsättning på arbetsmarknaden. Att 
möta sina möjligheter, genom att lära nytt, lära om och lära mer är verktyg för att ta nästa 
steg. Att göra det i nära relation med arbetsplatsen/er förbättrar möjligheten till framtida 
etablering. Att löpande utveckla utbildningsinsatser som är flexibla, matchar behov 
(enskilda och arbetsgivare) och starkt fokuserade på progression för enskilda mot 
etablering på arbetsmarknaden är av stor betydelse och en utmaning. Likaså att 
vidareutbilda i föränderligt arbetsliv. 

5.1.3.1 Utvecklingsmål: Flexibelt utbildningsutbud. 

5.1.3.2 Utvecklingsmål: Rekryterande insatser. 

5.2 Uppdrag 

5.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag 

Minska behovet av försörjningsstöd. 
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillförs 3,6 mnkr i utökad ram för långsiktiga satsningar på att minska behovet av 
försörjningsstöd genom kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödshandläggningen. 
Målet är att finna vägar tillbaka till arbete och egen försörjning så att alla invånare kan arbeta 100% av sin egen förmåga. 
De kvalitetshöjande insatserna inom försörjningsstödshandläggningen handlar om att sätta fokus på långa ärenden och de 
som har en komplex problematik och ohälsa. Det handlar om att stödja och utreda personers diagnoser, funktion och 
arbetsförmågor för att rusta personerna för arbete eller, om inte det är möjligt, ge möjlighet till stöd vid eventuell 
lönebidragsanställning alternativt få underlag för att söka sjukersättning.  
Inom ramen för uppdraget får utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen i uppdrag att skapa tidsbegränsade anställningar 
där personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att komma i arbete. Insatsen görs i avsikt att ge personer 
med försörjningsstöd möjlighet att söka sig vidare till reguljära arbeten. 

6 Förutsättningar 

6.1 Omvärldsanalys 

Nämndens nya ansvarsområden 

Nämnden har fått ett nytt uppdrag med nya ansvarsområden i och med förvaltningens 
bildande. Det är en utvecklingsprocess i sig att ta sig an de nya ansvarsområdena politiskt 
börja leda och styra en nybildad förvaltning. Det är politiska utmaningar men också ny 
möjligheter att politiskt inverka på de samlade ansvarsområdena. 

Verksamheten i den nya förvaltningen är i sin linda, till vissa delar har verksamhet och 
funktioner organiserats om. Det kommer troligtvis ta en tid innan "nya" enheter och till viss 
del nya roller satt sig. Samtidigt innebär den nya förvaltningen en potential när det gäller 
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gemensam ledning- och styrning av verksamheter som har gemensamma syften vilka i 
förlängningen kan i bidra till ett bättre gemensamt fokus på stöd för individer och 
arbetsgivare. 

Arbetsmarknaden och väntande konjunkturförändring 

Västra Götaland och FyrBoDal har haft en stark utveckling under de senaste 10 åren. 
Konjunkturen är fortsatt förhållandevis stark även om den nu börjat avta och förväntas 
fortsätta avta under kommande år. Vi ser fortsatt en efterfrågan på arbetskraft hos flera 
arbetsgivare både offentliga och privata. Det har under en lång tid varit en hög efterfrågan på 
arbetskraft på bred front men bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens bromsar 
jobbtillväxten. För att få en ökad sysselsättning ses utrikes födda som en viktig del för 
arbetskraftsförsörjningen. Det kommer dock att ställa krav på att arbetsmarknaden öppnas 
upp och att fler ges möjlighet att starta nya företag. Integrationen måste fungera bättre, 
förberedelserna för och matchningen på arbetsmarknaden är en stor utmaning. 

Svenskt Näringsliv meddelade i början av november 2019 att alla indikatorer nu visar på en 
kommande konjunkturförändring; arbetslösheten stiger sakta, den internationella 
konjunkturen mattas av och en sämre ekonomisk utveckling är att vänta. Om och när dagens 
gynnsamma konjunktur vänder går det att anta att antalet arbetslösa kommer att bli fler och 
kostnaderna gällande försörjningsstöd kommer öka. Kostnaderna för ökat ekonomiskt 
bistånd har ökat i två av tre av Sveriges kommuner under 2019 och denna trend är tydlig 
även i Lysekil. 

Arbetslöshetsstatistiken visar en något ökande trend för Lysekils kommun liksom för större 
delar av landet i övrigt. Vid en jämförelse av totala arbetslösheten december 2019 med 
december 2018 visar det en ökning med 1,3% från 6,1 – 7,4%. Motsvarande siffra för riket är 
7,4% för Västra Götalandsregionen 6,6%. Ungdomsarbetslösheten visar en än större ökning 
med 4,1% från 6,3 – 10,4%. Motsvarande siffra för riket är 9,2% och för Västra 
Götalandsregionen 7,8%. Under 2019 har också hushåll med försörjningsstöd ökat i Lysekils 
kommun i jämförelse med året innan, från 187 hushåll i januari 2019 till 210 hushåll i 
december 2019. 

Under 2020 har arbetslösheten fortsatt öka bland annat till följd av Covid 19. Vid en 
jämförelse i juli månad så är hela arbetslösheten 13,4% i riket, 12,8% i Västra 
Götalandsregionen och 12,4% i Lysekil. Ungdomsarbetslösheten var 9,2% i riket, 8,8% i 
regionen och 8,5% i Lysekil. Arbetslösheten bland utrikes födda var 21,5% i riket, 20,7% i 
regionen och 27,4% i Lysekil. 

Ett långvarigt problem är att arbetslösheten är hög i vissa grupper, klyftan växer och utgörs i 
allt större utsträckning av personer som är och förblir långvarigt arbetslösa. Det är 
framförallt; personer utan gymnasial utbildning, personer med någon form av 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer i åldersgruppen 55–64 år 
och vissa grupper av utomeuropeiskt födda. För dessa grupper krävs särskilt stöd för att 
förbättra förutsättningarna att komma in på arbetsmarknaden. 

Arbetslöshet kommer med stor sannolikhet öka med en förändrad konjunktur och andelen 
långtidsarbetslösa med den. Därmed väntas förvaltningens målgrupp växa med elever och 
deltagare som kan behöva stöd och anpassade insatser för att på nytt etablera sig på 
arbetsmarknaden. Utbildning är ett viktigt steg på vägen till egen försörjning och en allt mer 
komplex värld ställer större krav på individen att lära om och lära nytt. Många av de sökande 
saknar också behörighet att komma in på sökta utbildningar vilket skapar ett glapp för 
medborgare som då inte kan studera som sysselsättning. Detta i sig kan öka andelen nya 
försörjningsstödstagare samt utöka deltagarantalet inom enheten för arbetsliv. Med ett högre 
söktryck kommer förutsättningarna för att möta medborgarnas behov att utmanas gällande 
såväl lokaler som personella resurser och särskilda insatser. 

Andelen personer med funktionsnedsättning med beslut om daglig verksamhet och 
sysselsättning är en förhållande vis stor grupp i Lysekil. Behoven varierar stort sett till 
funktion och förmåga. Det ställer stora krav på verksamheten när det gäller att möta 
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personer med många olika behov och behov av särskilt stöd för att kunna vara delaktiga i 
samhället. 

Ytterligare en aspekt att ha med sig är den växande problematiken gällande psykisk ohälsa. 
Trenden är en ökning i alla åldersgrupper och stressrelaterad ohälsa kryper dessutom nedåt i 
åldrarna. För ett flertal av de personer som söker försörjningsstöd finns en ohälsa och/eller 
social problematik kombinerat med arbetslösheten. Det krävs en medvetenhet från 
förvaltningen om dessa utmaningar både ur målgruppens perspektiv men också ur ett 
medarbetar och samverkansperspektiv. 

Omvärldspolitiken 

Förvaltningens verksamheter påverkas i stor grad av vad som sker globalt. 2018 var 70,8 
miljoner människor på flykt, hälften av dem är barn. Det är den högsta siffran på 70 år, enligt 
FNs flyktingorgan UNHCR. Trots detta har antalet människor som sökt asyl i Sverige 
minskat. Lysekils kommun påverkas på samma sätt som de flesta andra kommuner av 
anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring. Lagen om eget boende (EBO) möjliggör detta 
och det är i princip omöjligt att förutse kommande inflyttningsmönster. Det gör det svårt att 
prognostisera söktryck och framtida utbud av t.ex. utbildning och arbetsmarknadsinsatser 
inom förvaltningens verksamheter. 

Det går idag att se början till ett polariserat samhälle vars effekter i hög grad kan påverka 
kommande mandatperioder både globalt, nationellt och lokalt. Hur detta skulle påverka den 
lokala politiken går inte att säga idag men oavsett politisk styrning ska det globala målarbetet 
med Agenda 2030 fortlöpa och genomsyra förvaltningens verksamheter för att verka för ett 
jämlikt samhälle där alla har rätt till utbildning och en egen försörjning. 

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 förvaltningen. Förvaltningens målgrupp är i 
huvudsak över 18 år men då många av de studerande/deltagande har barn så behöver en 
medvetenhet finnas om att nämndens beslut i hög grad påverkar barn och ungdomar. 

Funktionshinderpolitiken har lyfts återkommande upp på agendan. Regeringen har under 
2019 presenterat en LSS- utredning översyn av insatser enligt LSS (SOU2018:88). 
Utredningen lämnar ett flertal förslag med stor betydelse för kommuners verksamheter. Det 
är dock oklart om och i vilken utsträckning olika förslag kommer genomföras. Nämnden får 
följa utvecklingen för att se om eventuellt daglig verksamhet kan komma att påverkas. 

En nationell utredning om vuxenutbildning har genomförts vilken haft i uppdrag att 
undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när 
det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). 
Förslag finns om att skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del i 
arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier. Utredningen 
föreslår t.ex. förändrade urvalsregler för att stötta individer med störst behov av utbildningen 
och att personer med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade möjligheter till fortsatt 
utbildning efter särvux. Vikten av och utvecklingen av vuxenutbildning blir allt viktigare för 
framtiden. 

Arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) ser att en av de tydliga orsakerna till ett ökande försörjningsstöd är att de 
statliga förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken bidrar till en förflyttning av kostnader 
till kommunen. Det finns idag en oro hos många kommuner att nedläggningen av kontor och 
minskade medel till aktiviteter hos AF ytterligare kommer öka kommunala kostnader i form 
av fler försörjningsstödstagare. Det är ännu för tidigt för att se de slutliga effekterna av AFs 
reformering men det är redan tydligt att de som idag står, och har stått, utanför 
arbetsmarknaden inte har optimala förutsättningar för att etablera sig på densamma. I 
Lysekil lämnade arbetsförmedlingen de lokala arbetsplatserna under våren 2019. 

Förvaltningen har dialog med Arbetsförmedlingen för att få information om reformeringens 
fortsatta utveckling. Det går redan nu att se effekt av kontorets stängning och neddragningen 
av personal inom AF i form av kontaktsvårigheter och fördröjda beslut gällande insatser. Ett 
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exempel är längre handläggningstid av lönebidragsanställningar. Ett välkommet tillskott till 
arbetsmarknadsåtgärder är att extratjänster återinförs. Bedömningen är att Lysekils 
kommun bör kunna ta emot ett 20-tal under året, eventuellt fler beroende på 
arbetsförmedlingens förutsättningar. 

Samverkan 

Att samverka är av största vikt för att förvaltningen ska kunna fortsätta utveckla ock klara sitt 
uppdrag. Inom ramen för SML pågår t.ex. en väl utvecklad samverkan kring vuxenutbildning. 
Samverkan ska fortgå och bör utvecklas ytterligare för att säkerställa goda 
utbildningsmöjligheter. Samverkan med övriga förvaltningar in om kommunen behöver 
fortsätta utvecklas för att säkerställa goda möjligheter för våra deltagare och elever i olika 
avseenden samt att underlätta övergångar mellan verksamheter. 

AF har över tid varit en viktig samverkanspartner som haft stor betydelse för förvaltningens 
alla verksamheter. Förändrade direktiv för AF kommer att fortsätta att påverka 
förvaltningens arbete. Nämnden och förvaltningen måste fortsätta följa utvecklingen och se 
vilka roller olika aktörer och då inte minst kommunen kan komma att få i det fortsatta 
arbetet. Hur samverkan kommer att se ut framöver är ännu inte klart. 

Utifrån kommunövergripande ambitioner om att minska såväl försörjningsstöd som 
arbetslöshet få fler i arbete, utbildning och egen försörjning är samverkan med arbetslivet en 
mycket viktig del. Enheten för hållbar utveckling och framför allt näringslivsfunktionen blir 
en angelägen samarbetspart i att bättre möta näringslivet. Arbetssätt, kontaktytor och 
nätverk behöver utvecklas för att förvaltningens arbete ska få effekt. Nära samverkan kan 
dock inte enbart ske inom kommunens organisation utan även arbetslivet måste involveras. 
En förståelse behöver skapas kring vilka som idag står utanför arbetsmarknaden och hur ett 
gemensamt arbete kan ske kring dessa individer. Vilka insatser behöver genomföras och vad 
kan dessa personer rustas med utifrån arbetslivets behov? 

För flertalet personer som av olika hälso- och/eller sociala skäl står utanför arbetsmarknaden 
är en samverkan med andra parter som hälso- och sjukvård och försäkringskassa av stor vikt. 
Det är angeläget att funktion och förmåga kan utvecklas så arbete kan bli möjligt alternativt 
att hamna rätt personer som inte kan utveckla sin funktion och förmåga har möjlighet att 
hamna rätt i försörjningssystemen. 

Digitalisering 

Den digitala utvecklingen går framåt med snabba steg och möjliggör ett mer innovativt och 
effektivt samhälle. Digitalisering är inte ett mål i sig utan tekniska lösningar ska verka för att 
nå verksamheternas mål och bidra till att kvalitetssäkra de processer som säkerställer vår 
välfärd. Flera av förvaltningens framtida utvecklingsområden är beroende av digitala 
lösningar för att bredda utbildningsutbud och för att effektivisera administrativa processer. 
Samtidigt är digitaliseringen en utmaning för många deltagare och elever. Att stödja vissa 
deltagare och elever i en allt mer digitaliserad värld kan komma vara en av huvuduppgifterna 
för nämnden. 

Utvecklingsområden och kvalitet 
Ledningsgruppen tillsammans med medarbetare och vidare i dialog med nämnden har 
diskuterat följande frågeställningar/utmaningar vilka anges i tre utvecklingsområden och tre 
kvalitetsfaktorer i budget och verksamhetsplanen. 

Utvecklingsområden 

1. Framåtsyftande vägledning 

2. Maximera antalet gynnsamma arbetsgivarkontakter, arbets- och sysselsättningsplatser 

3. Möjliggöra och säkerställa rätt utbildning utifrån individens och arbetsmarknadens behov 

Övriga utvecklingsområden 

4. Utveckla en effektiv samverkan med andra verksamheter och myndigheter som underlättar 
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individernas process 

5. EN organisationskultur, så att alla medarbetare känner tillhörighet, arbetsglädje och 
samverkar naturligt 

6. Effektivt använda våra resurser för att få bästa möjliga resultat 

6.2 Befolkningsförändringar 

Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren men vid årsskiftet 
191231 var det 14 555 invånare, vilket var en minskning med 56 personer jämfört med 2018. 
Befolkningsökningen har tidigare främst varit en effekt av migrationen. Födelsenettot är 
fortfarande negativt. 

Befolkningsförändringarna till följd av migrationen med ett större antal nyanlända personer i 
kommunen är en del som påverkar nämndens verksamheter i stor utsträckning (februari 
2017 367st inom 2års etableringen). Ett ökat behov av utbildning, arbetsmarknadsinsatser 
och stöd för försörjning är en följd av denna befolkningsutveckling. Samtidigt stärks 
arbetskraften och kompetensförsörjningen på flera områden när nyanlända får en positiv 
utveckling genom olika insatser för etablering från kommun, arbetsförmedling och 
arbetsgivare. 

6.3 Lokaler och reinvesteringar 

Fördelning av reinvesteringsram 

Reinvesteringsram tkr Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Not 

200  0 200 200  

      

      

Summa  0 200 200  

Reinvesteringsmedel används för att investera i inventarier i enlighet med behovsplan. 

Lokaler 

Lokalfrågan är i dagsläget en angelägen fråga för förvaltningens utveckling på flera områden. 
Då förvaltningen inte har en tillfredsställande lösning utifrån den nybildade 
förvaltningsorganisationen behöver förvaltningen ha hög prioritet på att få till gemensamma 
lokaler för att det förvaltningsövergripande arbetet ska kunna utvecklas vidare och att få 
synergieffekter gällande olika resurser. Nämnden och förvaltningen har ambitioner att i en 
samverkan med kommunens avfallsbolag utveckla kommunens återbruksverksamhet. Ett 
utökat återbruk ställer också krav på utökade faciliteter. Ett underlag för förvaltningens 
behov av lokalförsörjning är framtaget vilket nämnden och förvaltningen arbetar vidare 
utifrån. 

  

6.4 Medarbetare 

Arbetslivsförvaltningen har en hög andel heltidsanställda. Sysselsättningsgraden är 94% vid 
senaste uppföljning. Att sträva efter att erbjuda heltid är ett led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Heltidsresan är påbörjad vilket inneburit att sysselsättningsgraden förbättrats 
något. 

Förvaltningens medarbetare har en relativt låg sjukfrånvaro uppföljning 2 2020 visade att 
den är 5,2%. Snittet för total sjukfrånvaro för kommunal verksamhet i riket var 6,8% 2018. 
Sjuktalen i är något högre inom enheten för arbetsliv ca 7% och låga inom enheten för 
vägledning och stöd ca 2%. 
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Tillits baserad styrning- och ledning 
Vi arbetar för människor med människor, våra medarbetare, och medarbetarkapitalet är 
förvaltningens viktigaste resurs. Kompetens kommer fortsatt att behöva tas tillvara och det 
kollegiala lärandet är en central del för verksamhetens utveckling. Utifrån den antagna 
styrmodellen och tillitsbaserad styrning ska medarbetare ges utrymme att växa i 
organisationen samt ha modet att agera utifrån givna ramar och mål. 

Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom 
om och delaktighet i målarbetet. Möjligheter ska ges för medarbetare att arbeta i 
mellanrummen för att organisationen som helhet ska utvecklas. Förvaltningen ska värna ett 
arbetssätt som får delarna att vävas samman till en helhet där varje medarbetare får en 
förståelse för hur denne är med och bidrar till förvaltningens och Lysekils kommuns 
utveckling. 

Kompetensförsörjningen är en angelägen fråga för att verksamheten ska ha medarbetare som 
kan vara med och utföra arbetet på ett kvalitativt sätt. Vissa kategorier av medarbetare är 
svårrekryterade som t.ex. socialsekreterare och lärare. Verksamheten har en förhållandevis 
adekvat bemanning för närvarande vilket är angeläget att försöka bibehålla. 

6.5 Ekonomi 

Personalkostnaderna överstiger budgetramen vilket innebär att förvaltningen är beroende av 
externa intäkter varav de största är statsbidrag, schablonersättning, interkommunal 
ersättning och lönebidrag. Det är också på intäktssidan den största osäkerheten i budgeten 
finns. Under 2019 och 2020 kan vi  konstatera att schablonersättningen minskat och inför 
2021 finns inga tecken på att den kommer att öka. Förvaltningen har dock ett varaktigt 
söktryck till sina verksamheter (t.ex. SFI, försörjningsstöd). 

Inför 2021 råder en osäkerhet kring statsbidrag för yrkesutbildningar och hur 
medfinansieringen kommer att ske. 

Den pågående förändringen inom AF kan komma att påverka de lönebidrag som betalas ut. 
Det gäller både längre handläggningstider och belopp. Då förvaltningen, främst inom 
enheten för arbetsliv, har ett antal bidragsanställningar är det en viktig intäkt. 

Förvaltningen arbetar fram ett underlag för uppföljning av organisation och ramfördelning i 
samband med Arbetslivsförvaltningens bildande där; omfördelningar mellan förvaltningar 
och nämnder, förändrade ekonomiska förutsättningar som intäkter och behov av satsningar 
följs upp. Underlaget är till för nämndens planeringsarbete. 

7 Effektiv resursanvändning 

7.1 Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning 

Ekonomisk uppföljning sker i vid U1, U2, U3, U4 och i form av årsbokslut samt 
månadsrapportering till nämnden under övriga månader. Rapportering och nämndens beslut 
skickas vidare till kommunstyrelsen samt till revisionen vid avrapporteringar. 

Utbildningsnämnden omfattas av kommunens ekonomiska styrprinciper och 
verksamheterna arbetar i enlighet med dem för att upprättat åtgärder för bättre ekonomi. 
Vidare framgår av de ekonomiska styrprinciperna att varje chef ansvarar för sin 
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års 
budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda det i sin egen verksamhet 
och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte klarar det i sin 
verksamhet lyfts det till förvaltningsnivå och tas till nämnden för vidare hantering och beslut. 

Styrning och ledning intensifierats i alla led i syfte att öka insikt och ansvarstagande för 
ekonomi och uppdrag. Chefer tillsammans med ekonom arbetar systematisk med 
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uppföljningar enligt gemensam plan. Förvaltningen avser också följa utvecklingen av 
kostnader per brukare och/eller invånare för olika verksamhetsområden för att kunna göra 
jämförelser. Förvaltningen är för sina verksamheter i hög utsträckning beroende av olika 
statsbidrag och andra intäkter. Osäkerheten i statsbidrag är en angelägen fråga för nämnden 
och förvaltningen att finna lämpligt sätta att balansera. 

Kommunens styr- och ledningsmodell skall säkra kvaliteten i verksamheten genom kritiska 
kvalitetsfaktorer och indikatorer i kärnverksamheten samt de av nämnden beslutade 
utvecklingsområdena. Implementeringen av styrmodellen i Arbetslivsförvaltningen är ett 
pågående arbete. 

7.2 Ekonomisk plan för kommande budgetår 

Budgetram 2021 

Budget 2021 tkr Belopp 

Ram utgångsläge 2020 -44 245 

Lönekompensation 1 för 2020 (de som är klara per 2020-11-20) -298 

  

Ramjusteringar från andra förvaltningar/nämnder -1 080 

Tillskott satsning FMS, utvecklingstjänster -3 600 

  

Ram 2021 -49 223 

Budgetramen 2020 är 44 543 tkr efter lönekompensation 1 under våren 2020. Alla löner är i skrivande stund inte klara för 
2020. 

Kommentar till tabellen budget 2021 

Inför bildandet av Arbetslivsförvaltningen 2020-01 gjordes omfördelningar av ram från 
andra förvaltningar/nämnder till ALF/UBN. Under 2020 har dessa fördelningar följts upp 
och ytterligare justeringar föreslagits inför 2021 om 1079 tkr. 

Nämnden och fullmäktige har också beslutat om extra satsning om -3600 tkr. Satsningen har 
fokus på att motverka negativ utveckling av försörjningsstöd genom kvalitetshöjande insatser 
i handläggningen inom försörjningsstöd och försäkringsmedicinsk samverkan (FMS) samt 
genom en satsning på utvecklingsjobb. 

Lönekompensationer för 2020 höjer också ramen ytterligare 298 tkr inför 2021 (höjer ramen 
redan 2020). Även indexuppräkningar kommer att tillkomma. Vissa ändringar internt inom 
ALF kan förekomma under detaljbudgetarbetet. I uppföljningsrapport 1 kommer den 
slutgiltiga budgetramen att presenteras. 

Ekonomisk ram per verksamhetsområde 

Verksamhet tkr Ram 2020 Prognos 2020 Förslag till ram 2021 Utfall 2019 

Enheten för arbetsliv -11 321 -11 021 -11 789  

Enheten för 
vägledning/stöd 

-19 115 -27 037 -23 524  

Enheten för 
vuxenutbildning 

-11 297 -11 616 -12 229  

Förvaltningsledning -2 810 -1 911 -1 681  

Nettokostnad -44 543 -51 585 -49 223  

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde 

Utöver omfördelning mellan nämnder och extra satsningar görs en del justeringar inom 
Arbetslivsförvaltningen inför 2021 som t. ex. 

• flytt av ansvaret för särvux från förvaltningschef till enheten för vuxenutbildning 
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• ny administrativ tjänst bildas på enheten för vägledning och stöd, som finansieras av 
medel omfördelade från enheten för vuxenutbildningen (omfördelning av medel som 
följde med från utbildningsförvaltningen och som 2021 hanteras inom ALF istället för 
att köpa tillbaka tjänster från UBF). 

  

7.3 Behov av nyinvesteringar 

Nyinvesteringsprojekt 
Total 

investering 
2021 2022 2023 2024 2025 

       

       

       

Summa mnkr       

Kommentar till tabellen nyinvesteringar 

Nyinvesteringar är ej planerade för Arbetslivsförvaltningen inför 2021 
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