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Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINSLISTA 

Utbildningsnämnden

kallas till sammanträde tisdagen den 26 mars kl 08.00 i 
Kommunfullmäktigesalen Lysekils kommun. 

Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med 
(sluten del) eller där ordförande så beslutar.  

  Dialogdag 
Kl 08.00 Inledning förvaltningschef 

Kl 8.05 Förskola 

Kl 08.45 Grundskola; presenterat F-6 för sig och 7 - 9 för sig 

Kl 09.40 Paus 

Kl 10.00 Gymnasiet 

Kl 10.40 Vuxenutbildning 

Kl 11.20 Kultur-Fritid-Musikskola 

Kl 12.00 Lunch 

Kl 13.00- 13.45 Dialog med förvaltningschef/kvalitetschef 

ÄRENDE Bilaga 

1. Mötets öppnade och val av justerar

2. Fastställande av dagordningen

3. Uppföljning 1, 2019, utbildningsnämnden - omedelbar justering 1 
(Handlingarna skickas under veckan) 

2 

4. Information av ekonomisk uppföljning per verksamhet

5. Val av en ledamot och en ersättare till Rådet för 
funktionshinderfrågor

6. Fritidsstipendium (sluten del)
− Bra idrottsprestation 2018
− Förtjänstfull föreningsledare 2018
− Tidigare stipendiater
− Riktlinjer för tilldelning av fritidsstipendium

7. Förvaltningschef och ordförande informerar

8. Information utbildningsförvaltningen

9. Beslutsuppföljning 3 

http://www.lysekil.se/
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KALLELSE/FÖREDRAGNINSLISTA 

10. Delegationsbeslut      4 
− Interkommunal prislista (handlingarna skickas under veckan) 

 
11. Anmälningsärenden    5 

− Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Lysekils  
kommun (UBN 2019-000040) 

− Polisanmälan – Stöld i skola, av en laptop, Gullmarsskolan  
(UBN 2019-000042) 

− Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier  
och diskriminering (UBN 219-000043) 

− Polisanmälan – Stöld i skola, Gullmarsgymnasiet  
(UBN 2019-000045) 

− Polisanmälan – Sprejat färg på mur vid Gullmarsborg  
(UBN 2019-000046) 

− Anmälan till Försäkringskassan om arbetsolycka  
(UBN 2019-000048) 

− Anmälan till huvudman om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering (UBN 2019-000049) 

− Polisanmälan – Försök till stöld på Kronbergets förskola  
(UBN 2019-000052) 

− Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-02-13, § 8 -  
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (UBN 2019-000057) 

− Polisanmälan – Stöld av dator Gullmarsgymnasiet (UBN 2019-000060) 
− Statsbidrag – Gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på 

introduktionsprogram för 2017 (UBN 2019-000064) 
− Statsbidrag - Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 

2018/2019 (UBN 2019-000065) 
− Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2017-2018  

(UBN 2019-000066) 
− Statsbidrag - Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller 

specialpedagogiska insatser för 2017 (UBN 2019-000067) 
− Statsbidrag - Fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande 

för 2019, Lärarlyftet (2019-000071) 
− Statsbidrag - Gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019  

(UBN 2019-000074) 
− Statsbidrag - Hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie 

undervisningstid (UBN 2019-000082) 
− Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering (UBN 2019-000076) 
− Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering (UBN 2019-000077) 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

 

Monica Andersson /  Madelene Johansson    

ordförande    sekreterare 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 
 

Datum Dnr 
 2019-03-19 UBN 2019-000050 

  
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Madelene Johansson, 0523-61 31 08 
madelene.johansson@lysekil.se 
 
 

Uppföljning 1, 2019, utbildningsnämnden 
 

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden godkänner uppföljning 1 för 2019.  

 
Ärendet 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram uppföljning 1, 2019, för 
utbildningsförvaltningens egna verksamheter enligt bilaga. I inledning finns ett 
sammanfattande avsnitt på en mer övergripande nivå och därefter redovisas 
resultat och prognos per verksamhet. Redovisningen bygger på det material som 
rapporterats i uppföljningssystemet Stratsys.  

 
 
 

Lennart Olsson Madelene Johansson 
Förvaltningschef Handläggare 

 
Bilaga 
Uppföljningsrapport 1, 2019, utbildningsnämnden 

 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

http://www.lysekil.se/


 

Uppföljningsrapport 1 2019  

Utbildningsnämnd 
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1 Inledning 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3) samt Årsrapport per 31 
december. 

Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 1 omfattar uppföljning av ekonomi 
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

2 Ekonomi 
2.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg 
år 

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 142,9 23,8 26,8 25,0 142,9 
Personalkostnader -270,3 -46,4 -47,7 -45,7 -270,3 
Övriga kostnader -227,6 -37,9 -38,0 -36,3 -227,6 
Kapitalkostnader -2,6 -0,4 -0,4 -0,5 -2,6 
Nettokostnader -357,6 -60,9 -59,3 -57,5 -357,6 
Budget nettokostnader -357,6 -60,9 -59,4 -57,4 -357,6 
Budgetavvikelse 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 

2.2 Resultat och prognos verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-
prognos 

Nämndverksamhet -41 -7 -148 -41 0 
Förvaltningsgemensamt -7 159 -1 183 -1 301 -7 159 0 
Förskola, pedagogisk omsorg -74 288 -13 467 -12 668 -74 288 0 
Grundskola -157 394 -26 152 -27 887 -157 394 0 
Särskola -14 460 -2 465 -2 287 -14 460 0 
Kultur/fritid -29 226 -4 863 -4 284 -29 226 0 
Gymnasieskola -64 136 -10 911 -9 000 -64 136 0 
Vuxenutbildning -10 902 -1 882 -1 831 -10 902 0 
Summa -357 606 -60 930 -59 406 -357 606 0 

2.3 Ekonomisk analys 
Övergripande 

Ett flertal kostnader och intäkter främst gällande IT och IKE (interkommunala ersättningar) 
är ej periodiserade. Det innebär att utfall per sista februari ej helt återspeglar följsamhet mot 
månadsbudget vilket beaktas i prognosen. 

Nämnden har beslutat om intern kontroll gällande kostnadsbevakning och budgetföljsamhet 
för bland annat IT, skolskjutsar och IKE inför 2019. 

Förvaltningsgemensamt 

Vissa kostnader och intäkter är gemensamma med förskola och grundskola. Det gäller främst 
skolskjutsar, IKE och barnpeng till förskolan. Hänsyn till detta tas vid prognosberäkning. 
Positiv avvikelse beror på att beslutade kostnader ej aktiverats, exempelvis barnomsorg på 
obekväm arbetstid. Prognos: Budget hålls. 
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Förskola och pedagogisk omsorg 

Följer budget. Avvikelse beror på att intäkter ökar under våren då barnantalet succesivt ökar. 
I samma omfattning minskar intäkterna under hösten då femåringarna lämnar förskolan. 
Vårens överskott balanseras på så sätt. Prognos: Budget hålls. 

Grundskola 

Negativ avvikelse orsakad av hög personalkostnad samt ej periodiserad IT-kostnad. Inför 
höstterminen planeras en ny organisation i vilken budgetbalans ska råda. Prognos: Budget 
hålls. 

Kultur och Fritid 

Positiv avvikelse beror främst på lokaler för fritid. Variation sker över säsongen. Prognos: 
Budget hålls. 

Gymnasie- och Vuxenutbildning 

Verksamheterna har flera gemensamma kostnader, främst gällande lokaler och gemensam 
administration. Som resultat av utfallet 2018 har gymnasiet en utarbetad åtgärdsplan för att 
få organisationen i balans. Huvuddelen verkställs i samband med att vårterminen avslutas. 
IKE visar en stor positiv avvikelse per sista februari främst pga en justerad interkommunal 
prislista samt att olika huvudmän fakturerar med olika periodicitet. Osäkerhet gällande 
prognos är stor, bland annat beroende på hur antagning till gymnasiet faller ut. Ett säkrare 
underlag finns per april. Prognos i dagsläget: Budget hålls. 



Förteckning över stipendiater inom fritidssektorn 1971 – 2018 
 

1971 
Roger Karlsson 

 
Slättens IK 

 
Ungdomsledarstipendium 

1972 
Ernst Fila 

 
Gullmarshov 

 
Ungdomsledarstipendium 

Osborn Larsson Stångenäs AIS ” 
Karl Willy Johnsson Missionsförsamlingen Stipendium övrig verksamhet 
Anna-Lena Andersson Unga Örnar ” 

1973 
Kenneth Fredriksson 

 
Brastad Gymnastikför. 

 
Ungdomsledarstipendium 

Elsa Bagge Skaftö Vi Unga Stipendium övrig verksamhet 

1974 
Leif Olsson 

 
Korpen 

 
Fritidsledarstipendium 

Bertil Hammargren Lysekils Folkdansgille Stipendium övrig verksamhet 

1975   

1976 
Hjalmar Sundgren 

 
Lysekils Ponnyklubb 

 
Stipendiat för idrott 

Vasti Hagman Sion Lysekil Stipendium övrig verksamhet 

1977 
Börje Mattisson 

 
Lysekils HK 

 
Stipendiat för idrott 

Losa Helgesson Ideellt ungdomsarbete Stipendium övrig verksamhet 

1978 
Arndt Antonsson 

 
Segelsällskapet Gullmar 

 
Stipendiat för idrott 

Britt Nygren Friluftsfrämjandet Stipendium övrig verksamhet 

1979 
Olof Algert 

 
Lysekils Gymnastikför. 

 
Stipendiat för idrott 

Anna-Lisa Clason 
Cecilia Clase 
Ingvor Bergman 
Gey Karlsson 

Lysekils Konståkningskl. 

IK Viking 

Stipendium övrigt 
Stipendium skridskosport 

” 
” 

Ingemar Karlsson 
K.O. Simonsson 

IK Viking ” 
” 

1980 
Kaj Löfgren 

 
Lysekils HK 

 
Stipendium idrott 

Asta Persson PRO Stipendium övrigt 

1981 
Gösta Blom 

 
Stångenäs AIS 

 
Stipendium idrott 

Algot Hansson Slättens IK Stipendium idrott 
Bertil Nilsson Folkdansgillet Stipendium övrigt 
Siv Hansson Friluftsfrämjandet Stipendium issport 



Eva Backman 
Undine Malm 

IK Viking 
Lysekils Konståkningskl. 

” 
” 

1982 
Karl Karlsson 

  
Stipendium idrott 

Ella Falk Skaftö Gymnastik o IF Stipendium idrott 
Åke Berthage Friluftsfrämjandet Stipendium övrigt 
Melker Karlsson IK Viking Stipendium issport 
Kent Karlsson ” ” 
Kent Kjellsson ” ” 
Kristina Ina Hägneborn Lysekils Konståkningskl. ” 
Eva-Lotta Dahlgren ” ” 

1983 
Yngve Olsson 

 
Lysekils Ridklubb 

 
Fritidsledarstipendium 

Gert Larsson ” Fritidsledarstipendium 
Anders Rödström Lysekils SMU Stipendium övrigt 
Marita Roos Lysekils Konståkningskl. Stipendium issport 
Lars Antonsson IK Viking ” 
Kjell Niklasson ” ” 
Bernt Henriksson ” ” 
Ingemar Hallberg ” ” 
Christer Mathiasson ” ” 

1984 
Lennart Josefsson 

 
Stångenäs AIS 

 
Föreningsledarstipendium 

Urban Andersson Lysekils FF Ungdomsledarstipendium 
Bengt Karlsson Judo Lysekil ” 
Ingemar Karlsson Lysekil Hockey Viking Aktiv inom issport 
Anita Olsson ” ” 
Bengt-Hugo Karlsson Lysekilskorpen ” 
Eva Olsson Friluftsfrämjandet ” 
Annelie Lethonen Lysekils Konståkningskl. ” 
Anna Jonsson Lysekils Ponnyklubb Bra idrottsprestation 
Magnus Lundgren Segelsällskapet Gullmar ” 

1985 
Allan Wikström 

 
Stångenäs AIS 

 
Föreningsledarstipendium 

Lars Jansson Lysekils HK Ungdomsledarstipendium 
Rolf Mellgren Slättens IK ” 
Folke Erlandsson Lysekils Hockey Viking Aktiv inom issport 
Mikael Landberg ” ” 
Eva-Maj Larsson Friluftsfrämjandet ” 
Susanne Hjelm Lysekils Konståkningskl. ” 
Karl-Gustav Sundell Skaftö HC ” 
Bjarne Törnblom Bohusläns Motorklubb Bra idrottsprestation 

1986 
Lars-Erik Mellgren 

 
Slättens IK 

 
Föreningsledarstipendium 

Berit Salesjö Lysekils Gymnastikför. ” 
Gert Bredelius Segelsällskapet Gullmar ” 
Hans Johansson Lysekils Sportfiskekl. Ungdomsledarstipendium 



Katarina Lundqvist Lysekils Konståkningskl Aktiv inom issport 
Ingmarie Lundqvist  ”  ” 
Christer Gren Skaftö HC ” 
Åke Johansson Lysekil Hockey Viking ” 
Ingemar Johansson  ” 
Petra Eggers Lysekils Segelsällskap Bra idrottsprestation 
Annika Skoog Lysekils Ridsportförening  ” 
Lysekils HK:s A-pojkar ” 
Lysekil Hockey Viking B-juniorer ” 
Stångenäs AIS damlag ” 

 
1987 
Reine Nygren Främjandet/Korpen Föreningsledarstipendium 
Leslie Forsberg Stångenäs AIS Ungdomsledarstipendium 
Ingrid Johansson Friluftsfrämjandet Aktiv inom issport 
Paula Ambjörnsson Lysekils Konståkningskl. ” 
Christer Höglind Skaftö HC ” 
Stig Eriksson Lysekil Hockey Viking ” 
Berit Hallberg ” ” 
Dennis Josefsson Segelsällskapet Gullmar Bra idrottsprestation 

 
1988 
Ingemar Karlsson Lysekils Hockey Viking Föreningsledarstipendium 
Gunnel Höglind Skaftö Ridklubb Ungdomsledarstipendium 
Eva Morén  ”  ” 
Ralf Karlsson Lysekils Hockey Viking Aktiv inom issport 
Kerstin Kvillberg  ”  ” 
Stellan Andersson  ” ” 
Erika Falk Lysekils Konståkningskl. ” 
Tommy Bolstad  ” ” 
Sara Bernhardsson Kronbergsk. handikappid. Bra idrottsprestation 

 
1989 
Hasse Franzén Lysekils HK Föreningsledarstipendium 
Kenneth Andersson Lysekils Pistolskyttekl. Ungdomsledarstipendium 
Ingemar Johansson Lysekils Hockey Viking Aktiv inom issport 
Berit Börjesson  ” ” 
Angelica Carlsson Lysekils Konståkningskl. ” 
Marianne Pettersson Lysekils Simsällskap Bra idrottsprestation 
Johanna Andersson Stångenäs AIS  ” 

 
1990 
Sven Lööw Brastad Gymnastikför. Föreningsledarstipendium 
Sven-Olof Sandberg Lysekils FF Ungdomsledarstipendium 
Linda Lindqvist Lysekils Konståkningskl. Aktiv inom issport 
Sylve Johansson Lysekils Hockey Viking ” 
Björn Wall  ” ” 
Daniel Birgmark Segelsällskapet Gullmar Bra idrottsprestation 



1991 
Bengt-Olof Johansson 

 
Stångenäs AIS 

 
Föreningsledarstipendium 

Leif Ström Lysekil Bordtennisklubb Ungdomsledarstipendium 
Tommy Olofsson Lysekils Hockey Viking Aktiv inom idrott 
Kent Hallberg ” ” 
Susanne Hjelm Lysekils Konståkningskl. ” 
Jimmy Svanberg Lysekils Simsällskap Bra idrottsprestation 

1992 
Gunilla Olofsson 

 
Lysekils HK 

 
Föreningsledarstipendium 

Stanley Lagrell Lysekils FF Ungdomsledarstipendium 
Fredrik Nilsson Lysekils Shorttrack Club Aktiv inom idrott 
Kristina Nilsson Lysekils Konståkningskl. ” 
Kjell Pettersson Lysekils Hockey Viking ” 
Anna Morén Skaftö Ridklubb Bra idrottsprestation 

1993 
Per Åke Lennartsson 

 
Grundsunds IF 

 
Föreningsledarstipendium 

Kristina Ligander Lysekils Gymnastikför. Ungdomsledarstipendium 
Olle Kimfalk Lysekils Hockey Viking Aktiv inom issport 
Christina Persson Lysekils Konståkningskl. ” 
Ulrika Nordborg Lysekils Shorttrack Club Bra idrottsprestation 
Daniel Jansson ” ” 

1994 
Lars Wester 

 
Lysekils Handbollsklubb 

 
Föreningsledarstipendium 

Tomas Olsson För Fulla Segel Ungdomsledarstipendium 
Mikael Nilsson Lysekils Shorttrack Club Aktiv inom issport 
Kristina Sherman Lysekils Simsällskap Bra idrottsprestation 

1995 
Allan Wikström 

 
Stångenäs AIS 

 
Föreningsledarstipendium 

Urban Larsson Lysekils SMU/SBUF Ungdomsledarstipendium 
Natalia Isakova 
Lysekils HK A-lag 

Lysekils Konståkningskl. Aktiv inom issport 
Bra idrottsprestation 

1996 
Gunnar Karlsson 

 
Lysekils Bordtenniskl. 

 
Föreningsledarstipendium 

Sven Olofsson Paddlarkl. Delfinen Ungdomsledarstipendium 
Mustafa Mohammed Hälle IF Bra idrottsprestation 

1997 
Sigurd Andersson 

 
För Fulla Segel 

 
Föreningsledarstipendium 

Åke Berthage Friluftsfrämjandet ” 
Daniel Emilsson Lysekils Sportfiskeklubb Ungdomsledarstipendium 
Marcus Maxell Lysekils Shorttrack Club Aktiv inom issport 
Ahmed Mohammed Hälle IF Bra idrottsprestation 



1998 
Sonja Kaugesaar BK Storm Föreningsledarstipendium 
Johanna Bergius Lysekils Ridsportförening Ungdomsledarstipendium 
Pauline Ask Friluftsfrämjandet Aktiv inom issport 
Emma Alfredsson ” ” 
Tanja Bolstad ” ” 
Patrik Emilsson Lysekils Sportfiskeklubb Bra idrottsprestation 

 
1999 
Mikael Kleen Skaftö HC Föreningsledarstipendium 
Helen Hadders Lysekils Shorttrack Club Aktiv inom issport 
Lysekils Hockey Viking  Bra idrottsprestation 

 
2000 
Marianne Kleveros Korpen Lysekil Föreningsledarstipendium 
Friluftsfrämjandet  Aktiv inom issport 
Lysekils Hockey Viking   ” 
Lysekils Shorttrack Club ” 
Lysekils Konståkningskl. ” 
Joakim Nilsson Stormarna i Lysekil BK Bra idrottsprestation 

 
2001 
Lennart Davidsson Lysekils HK Föreningsledarstipendium 
Lennart Johansson Lysekils Hockey Viking Aktiv inom issport 
Helen Hadders Lysekils Shorttrack Club Bra idrottsprestation 

 
2002 
Göran Hedberg Lysekils HK Föreningsledarstipendium 
Jan-Erik Granlund Lysekils Hockey Viking Aktiv inom issport 
Jesper Brunström LTK/Uddevalla TK Bra idrottsprestation 

 
2003 
Katja Ringdahl Skaftö Ridklubb Föreningsledarstipendium 
Tage Jansson Lysekils Konståkningskl.  Aktiv inom issport 
Isabelle Guldner Lysekils Konståkningskl. Bra idrottsprestation 

 
2004 
Lars Källén Slättens IK Föreningsledarstipendium 
Emilie Wänerstam Lysekils Konståkningskl. Aktiv inom issport 
Emilie Guldner ” ” 
Arielle Arvidsson ” ” 
Rebecka Arvidsson  ”  ” 
Mustafa Mohamed Hälle IF  Bra idrottsprestation 

 
2005 
Ulrika Schröder Lysekils Handbollsklubb Föreningsledarstipendium 
Sandra Olofsson Skärets Simsällskap Bra idrottsprestation 

 
2006 
Glenn Åhman Slättens IK Föreningsledarstipendium 
Niklas Silfverhielm Hälle IF Bra idrottsprestation 



2007 
Joakim Sundström 

 
Stångenäsets Scoutkår 

 
Föreningsledarstipendium 

Klass 5 Skaftö skola Bordtennis Bra idrottsprestation 

2008 
Tommy Josefsson 

 
IF Special Olympics 

 
Föreningsledarstipendium 

 
Mattias Johansson 

Lysekil 
Stångenäs AIS 

 
Bra idrottsprestation 

2009 
Daniel Olofsson 

 
Lysekils Kraftsportklubb 

 
Föreningsledarstipendium 

IF Special Olympics 
Lysekil 

Floorhockey Bra idrottsprestation 

2010 
Kurt Bergman 

 
Lysekils HK 

 
Föreningsledarstipendium 

Harriet Alfredsson GoodTownCruisers Föreningsledarstipendium 

2011 
Henrik Källén 

 
Lysekils FF 

 
Föreningsledarstipendium 

Marcus Gran Skaftö Golfklubb Bra idrottsprestation 

2012 
Eljut Hell 

 
Lysekils FF 

 
Föreningsledarstipendium 

Åsa Larsson Lysekils Simsällskap Föreningsledarstipendium 
Kalle Svensson Uddevalla Sim Bra Idrottsprestation 

2013 
Rosa Patriksson 

 
Lysekils Gymnastikför. 

 
Föreningsledarstipendium 

Emma Hörnfelt Lysekils Ryttarförening Föreningsledarstipendium 

2014 
Anette Pettersson 

 
Lysekils FUB 

 
Föreningsledarstipendium 

Marcus Kinhult Skaftö Golfklubb Bra Idrottsprestation 

2015 
Gert-Ove Forsberg 
 
2016 
Frida Kinhult 
Nicholas Mattiasson   
 
2017       
Joakim Carlson 
Conny Jidetoft 

 
Lysekils SSG 
 
 
Skaftö Golfklubb 
Idrottsföreningen Sol 
 
 
 
SAIS Orientering 

 
Föreningsledarstipendium 
 
 
Bra Idrottsprestation  
Föreningsledarstipendium 
 
 
Bra Idrottsprestation 
Föreningsledarstipendium 
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Riktlinjer för tilldelning av Lysekils kommuns fritidsstipendier 

 
Bra idrottsprestation 

Ändamål 
 
Att till person, lag eller grupp genom stipendiet visa kommunens uppskattning för 
genomförd idrottsprestation och därigenom främja utvecklingen av de lokala 
idrottsföreningarna. 
 
Villkor 
 
Stipendiet 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 
stipendiat ska vid utförd idrottsprestation ha fyllt 16 år.  
 
Ansökan 
   
Görs genom skrivelse till Lysekils Utbildningsnämnd 453 80 Lysekil. Även 
utbildningsnämnden kan själva föreslå stipendiat. 
 
Stipendiesumma  
 
6 000 kr. 

 

Förtjänstfull föreningsledare 

Ändamål 
 
Tilldelas föreningsledare inom kommunens föreningsliv som genom sina insatser på ett 
förtjänstfullt sätt främjat sin förening. Nämnden vill genom stipendiet 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. 
 
Villkor 
 
Stipendiet kan tilldelas person som är eller har varit verksam inom förening registrerad 
i Lysekils kommun. 
 
Ansökan 
 
Görs genom skrivelse till Lysekils Utbildningsnämnd 453 80 Lysekil. Även 
utbildningsnämnden kan själva föreslå stipendiat. 
 
Stipendiesumma 
 
6 000 kr 
 
För ytterligare information om fritidsstipendierna ring Fritidsenheten, 
telefon 0523-613212 
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Postadress: 453 80 LYSEKIL  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44  
Tel: 0523-61 30 00 E-post registrator@lysekil.se  
Webbplats: lysekil.se 
 
 
 
 

Tänk på miljön innan du skriver ut 

mailto:registrator@lysekil.se


KLAR

Ärende Datum
Beslut i 
nämnd

Uppföljnining
 i nämnd

Resursfördelning grundskola 170328 Beslut 170628, § 50 Senast juni 2019

Gullmarsborgs utveckling 170530 2018-11-14

Statistik om skolfrånvaro 170530 Beslut 181114, § 74

Barnomsorg obekväm arbetstid 170926

Kultur- och fritidspolitisk plan 171121 Beslut 180829, §

Fritidsstipendium 180327 Beslut 180829, §

Revidera riktlinjer för uthyrning av
idrottsanläggningar och gymnastik-
salar i Lysekils kommun 180327 Beslut 180829, §

Underhåll och upprustning av 
Gullmarsborgs ishall

180327

Remissvar Ung företagsamhet 181002 Beslut 181002, § 64 2018-10-02
Budget 2019 Beslut 181212, § 83 2018-12-14
Reviderad delegationsordning 181002 Beslut 181002, § 65

Remiss digital Agenda 2018-2022
Svar lämnat 

muntligt 
181003

Beslut 181213 i KF
Remissvar 2018-10-04

Remiss föreningsutvecklare 181003 Beslut 190116, § 5
Remiss idrottshall/träningshall 181112 Beslut 190116, § 6
Remiss ny spetskompetens 181112 Beslut 190116, § 8
Remiss om mikroplaster 181105 Beslut 190116, § 7
Fritidsstipendium
- Bra idrottsprestation 2018
- Förtjänstfull föreningsledare 2018

Beslut 190326

Kulturpris Beslut 190424
Kulturstipendium Beslut 190424
Verksamhetsbidrag för
kulturföreningar

Beslut 190528

Uppföljning 1, 2019 Beslut 190326
Årsrapport 2018 Beslut 190313
Uppföljning 2, 2019 Beslut 190528
Uppföljning 3, 2019 Beslut 191002
Budget 2020 Beslut 191113
Rapport intern kontroll 2019 191113
Intern kontroll - verksamhetsområden 2020 Beslut 191216
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse
nr 1 för utbildning

Beslut 191216

Sammanträdeskalender 2020 Beslut 191113
Elevhälsoplan Beslut 190528
Riktlinjer för kompetensförsörjning Beslut 190528
Dokumenthanteringsplan för utbildningsförvaltningen ??

Uppföljning 1, 2019, för utbildningsnämden
Årsrapport 2018 för utbildningsnämnden - Extra nämnd 2019-03-13 kl 15.00 i KF-salen
Uppföljning 2, 2019, för utbildningsnämden
Uppföljning 3, 2019, för utbildningsnämden
Budget 2020 plan 2021 och 2022

Verksamhetsområden för 2020

Beslutsuppföljning UBN 

UBN beslutar att ge UBF i uppdrag att utarbeta en volymbaserad resursfördelhningsmodell till enheter i 
grundskolan inkl särskilt stöd samt att återkoma till nämnden för beslut

Beslut

Gullmarsborgs utveckling 170222
UBN beslutar att ge UBF i uppdrag att fortsätta arbetet med Gullmarsborgs utveckling och framtid. 
UBN beslutar enligt arbetsgruppens framtagna förslag samt beakta förvaltningens synpunkter.
UBN beslutar att förslaget och kostnadskalkylen ska återkomma till nämnden för beslut. 

Remissvar till kommunfullmäktige angående motion om Ung företagsamhet

Remiss av förslag till gemensam digital agenda 2019-2022 för SML 

Remiss av motion om mikroplatser samt ökad undervisning om bland annat hållbar konsumtion

2018-11-14

Dialogkvällar har hållits av Kultur- och fritidsgruppen tillsammans med kulturföreningar och med 
idrottsföreningar i Lysekils kommun vilka föll mycket väl ut. Arbetsgruppen informerar att en 
kultur- och fritidspolitisk plan ska beslutas av nämnden i mars 2018. 

UBN föreslår KS att ge SBF i uppdrag att genomföra en förstudie gällande om- och tillbyggnad av 
Gullmarsborg i enlighet med föreslagen verksamhetsplattform. Till denna förstudie ska en 
trafikutredning göras. 
Ordförande tar upp vikten av att minska den problematiska skolfrånvaron. Lena Garberg får i uppdrag
att ta fram statistik om skolfrånvaron och återkomma till nämnden när reslutatet kan presenteras
UBN föreslår KF att bifalla motionen samt att ge UBN uppdraget att starta en jouröppen verksamhet
för barnomsorg på obekväm arbetstid till årsskiftet 18/19 under förutsättning att KF ger UBN full 
kostnadstäckning för de ökade kostnaderna detta innebär.

Remiss av motion om idrottshall - träningshall för barn och ungdomar i Lysekil 
Remiss av motion om ny spetskompetenslinje med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi 

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skyndsamt ser till att de mest publikt påvra miljöerna åtgärdas, 
gärna i samarbete med AME eller andra lämpliga partners. 
Förvaltningen utreder det akuta underhållsbehov samt planlägger utförandet av arbetet skyndsamt. 
Utbildningsnämnden beaktar investeringsbehovet i budgetarbetet 2019-2020.

Utbildningsnämnden beslutar att Futsal bedöms som en inomhusidrott. Vid tidsbokningar gäller detta beslut från 
och med 2018-09-01. 
Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjerna för uthyrning av idrottsanläggningar och 
gymnastiksalar i Lysekils kommun.

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för fritidsstipendium. 

Remiss av motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun

Budget 2019
Reviderad delegationsordning











































Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2019-02-13  11 (18)

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 8

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP 
Dnr: LKS 2019-006 

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, nämns i olika sammanhang som ett intressant 
alternativ till normerade bidrag och upphandling och anses innebära en 
effektivisering av samhällets samlade resurser. Lysekils kommun ser potentialen i 
detta och planerar för att samverka inom ramen IOP. Mot bakgrund av detta har 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram riktlinjer för IOP där syftet är att ge politiker 
och tjänstemän i kommunen ett fullgott stöd i att sluta avtal med civilsamhälles 
organisationer för tjänster som avser social välfärd. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 16 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-09. 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap. 

Yrkande 

Anders C Nilsson (S), Ronald Rombrant (LP) och Krister Samuelsson (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap, IOP. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder och förvaltningar, inkl. riktlinjerna. 



Lysekils kommuns 
 

Riktlinjer för 
Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
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Sammanfattning  
 
Syftet med dessa riktlinjer, Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap, är att ge 
politiker och tjänstemän i Lysekils kommun ett fullgott stöd att kunna sluta avtal med 
civilsamhälles organisationer för tjänster som avser social välfärd. Det ger såväl en ökad 
valfrihet för individen som en högre kvalitet i verksamheterna. Riktlinjernas 
framtagande grundas i att ge vägledning för kommunens ambition att ingå samarbete 
med den idéburna sektorn med avsikt att skapa mervärde för kommunens invånare.  
Idéburet offentligt partnerskap förkortas i fortsättningen i det här dokumentet IOP. 

 1 Inledning  
Att bo och leva i Lysekil ska vara en positiv upplevelse för kommuninvånarna. För att 
kunna tillmötesgå alla individers och gruppers individuella behov behöver Lysekils 
kommun använda sig av olika strategier. Samhällets sektorer (den privata, den ideella 
och den offentliga) skiljer sig åt i sättet de drivs på; en kommunal förvaltning fungerar 
inte på samma sätt som ett privat företag eller en förening. Denna insikt är central för att 
tillgängliggöra hela paletten av resurser i samhället och det krävs olika sätt att agera för 
att få alla resurser att fungera och samspela.1  
 
Lysekils kommun har en stark och levade idéburen sektor bestående av både 
idrottsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och andra intresseorganisationer. 
Föreningarna är olika stora men drivs i grunden på samma sätt: med ideellt engagemang 
och mycket hjärta. Det är en styrka för Lysekil att ha ett starkt civilsamhälle. Genom 
engagemang från idéburna sektorn finns möjligheter och ett bredare utbud för 
människor och grupper av människor. Ett samverkansarbete av det slag som beskrivs i 
de här riktlinjerna kan leda till tydligare gränser mellan de samverkande parterna, vilket 
ger tydligare ramar och ansvarsfördelning.  
 
För ett starkt civilsamhälle är det viktigt att organisationerna är självständiga och 
oberoende samt att de kan agera röstbärare för sina medlemmar på samma gång som 
upplevda samhällsproblem kan belysas. Det är av den anledningen också viktigt att 
offentliga aktörer har en god relation med civilsamhället liksom att dess styrka som 
utförare av välfärdstjänster beaktas. Om man anlägger ett brett perspektiv på välfärd och 
räknar in både vård, skola och omsorg så har idéburna aktörer 17 procent av Sveriges 
offentliga sektors inköp. Skolpengen för friskolor/föräldrakooperativ utgör här en stor 
del.2  
Vissa marknadsmekanismer kan motverka idéburna aktörers möjligheter att agera inom 
välfärdsmarknaden. Men det finns även samhällsproblem och -fenomen som är svåra att 
reglera med marknadsmekanismer. Exempel på det är kvinnojoursverksamhet eller 
verksamhet för särskilda grupper (kriminella eller personer med risk att hamna i 
kriminalitet) där utförarens särskilda kompetens och personbundna erfarenhet kan spela 
en viktig roll.3  
 
 
1 SOU rapport 2016:13 Palett för ett stärkt samhälle (2016).  
2 Framtidens civilsamhälle – underlagsrapport till Framtidskommissionen Tobias Harding, Fritzes 
(2012).  
3 SKL (2015) Motion 60 Utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets 
ideella och idéburna organisationer – om idéburet-offentligt partnerskap.  
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2 Bakgrund  
2.1 Förutsättningar i Lysekils kommun  
Ett viktigt led i att kunna sluta IOP-avtal är att det finns en politisk inriktning som 
särskilt beskriver den privata aktörens (d.v.s. föreningen som representerar den idéburna 
sektorn) roll i samhällsutvecklingen i sin helhet, och att på vilket sätt den tilltänkta 
verksamheten kan ses som del av detta.  
I Lysekils kommun finns riktlinjer som beskriver på vilket sätt samverkan mellan 
kommunen och den idéburna sektorn ska ske. 
Syftet med överenskommelsen är:  

• att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorns 
organisationer för demokratisk förankring och vitalisering  

• att underlätta lokal utveckling i olika kommundelar  
• att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorns organisationer att utgöra 

viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen  
 
 

3 Utgångspunkt för Lysekils kommun  
3.1 Definition av idéburen aktör  
Idéburen organisation är ett begrepp som har börjat användas mer systematiskt i 
samhällsdialogen sedan början av 2000-talet, för att beskriva den tredje sektor som befinner sig 
mellan offentlig sektor och privat sektor, och som varken kan sägas tillhöra den offentliga eller 
den privata sektorn.  
 
Begreppet inbegriper organisationer med olika associationsform som ideella föreningar, 
ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund och aktiebolag med begränsad vinstutdelning.  
 
Organisationer av denna typ brukar i engelskspråkiga länder benämnas "Non governmental 
organizations" eller NGOs, och "idéburen organisation" kan ses som den svenskspråkiga 
motsvarigheten till begreppet. Idéburna organisationer benämns ibland felaktigt som ideella - 
men idéburen och ideell har delvis olika innebörd, där ideell avser arbete som utförs på fritiden, 
medan en idéburen organisation t.ex. kan vara affärsdrivande i form av ett kooperativ. 
Begreppen glider dock delvis in i varandra.  
 
De idéburna organisationerna kännetecknas av följande:  

• De syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé 
• De syftar inte till direkta privata ekonomiska vinster 
• De gynnar allmän- eller medlemsintresset 
• De är inte en del av stat/kommuner 

 
Utredning om definition av idéburna aktörer -Kommittédirektiv – Dir. 2018:46 – En tydlig 
definition av idéburna aktörer i välfärden. 
Den 7 juni 2018 beslutade regeringen att en särskild utredare ska ta fram ett förslag på en tydlig 
definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från 
andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade eller 
subventionerade verksamheter. 
 
Oftast har en idéburen aktör en demokratiskt uppbyggd organisationsstruktur där 
makten utgår från medlemmar och brukare. Viktigt att poängtera är att även om Idéburet  
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syftet inte är vinst förhindrar det dock inte att organisationen har en ekonomisk 
verksamhet och genom den skapar resurser för att främja sitt ändamål.  
 

3.2 Vilka aktörer kan vara aktuella för ett IOP?  
En idéburen aktör kan ha olika associationsformer där den ideella föreningen är den 
mest dominerande. Andra förekommande associationsformer är stiftelse, registrerade 
trossamfund, eller aktiebolag med särskild begränsning av vinstutdelning. I vissa fall 
kan även en ekonomisk förening räknas som en idéburen aktör om det rör sig om ett 
nykooperativ där den allmännyttiga och sociala målsättningen är vägledande och där 
verksamheten är brukarstyrd. Här behöver man avgöra från fall till fall.  
Denna associationsform är generellt skapad för att generera vinst till sina medlemmar 
vilket i sig inte är förenligt med att också vara en idéburen aktör, det finns dock 
undantag t ex i nykooperativ.  
De aktörer som Lysekils kommun kan komma att sluta ett IOP-avtal med är således de 
juridiska personer som tillhör civilsamhället och vars verksamhet syftar till ett 
allmännyttigt mål, inte skapar vinst för ägare eller medlemmar och har en demokratiskt 
uppbyggd organisation.  

4 Genomförande  
4.1 Vad är ett IOP?  
Traditionellt sett samverkar kommunen med civilsamhället främst på två sätt (gällande 
ekonomisk samverkan):  
1) Normerande bidrag  
2) Upphandlade tjänster  
 
Normerande bidrag eller föreningsbidrag är ofta ett bidrag för att föreningen finns till 
(verksamhetsbidrag), men kan även varar prestationsbaserat t ex baserat på antal 
medlemmar eller storlek på arrangemang, eller bygga på projekt etc. Vid upphandlade 
tjänster (vilket ska göras antingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller 
lagen om valfrihetssystem (LOV)) så deltar idéburna aktörer på samma villkor som 
privata. Här är det den upphandlande myndigheten (dvs. kommunen) som beslutar om 
verksamhetens utformning. I båda fallen är det kommunen som har beslutandemakt; om 
villkoren för bidraget och om ramarna för upphandlingen.  
Vid sidan av dessa har dock en ny samverkansform mellan det offentliga och 
civilsamhället vuxit fram; idéburet offentligt partnerskap (IOP). Grunden för 
uppkomsten av IOP är att det finns samhällsfenomen samt relationer mellan det 
offentliga och det ideella som inte bygger på, eller kan inramas i, en marknads-  
eller bidragslogik. IOP är således en samverkansmodell för att gemensamt hitta 
lösningar på samhällsproblem men utan att använda vare sig bidrag eller upphandling 
som finansiering.  
 

4.2 När kan ett IOP-avtal ingås?  
I Sverige har en modell för IOP främst arbetats fram av organisationen Forum en 
intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. Forum har 
identifierat att ett IOP-avtal kan ingås när:  

1. Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.  
2. Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns.  
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3. Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.  
4. Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.  
5. Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.  
6. Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra 

insatser).  
7. Verksamheten inte detaljregleras från kommunen.  
8. När båda parterna önskar och ser en mening i att ha ett annat avtalsförhållande 

eller samverkan vilket inte bygger på marknads-mekanism och kommersiell 
logik.14  

 
Partnerskapet ingås genom att parterna kommer överens om vilken verksamhet som ska 
bedrivas av den idéburna organisationen, med vilka mål och inom vilka ramar samt att 
kommunen lämnar ett ekonomiskt stöd till driften samtidigt som även organisationen 
går in med egna medel (t ex pengar, personal, volontärer eller lokal). Denna 
överenskommelse nedtecknas i ett icke detaljreglerat avtal. IOP-avtal skrivs ofta runt en 
särskild verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen. I avtalet bestäms vad 
partnerskapet gäller, vilken part som ska bidra med vilka resurser, hur länge avtalet ska 
gälla och så vidare. Kommunen och organisationen bör även ha regelbunden 
uppföljning och dialog kring hur verksamheten fortskrider sam hur fortsatt samverkan 
bör utformas.  
Det finns inte ett mål i sig med att använda IOP som samverkans- och avtalsform 
framför andra. Det är heller inte så att IOP ersätter föreningsbidrag eller att en 
organisation som tecknar ett IOP inte kan få föreningsbidrag eller delta i upphandlingar. 
Ett IOP är ett samverkansavtal som tecknas kring en särskild och avgränsad verksamhet 
i vilken kommunen har intressen. Det är således fullt möjligt för en organisation att få 
föreningsbidrag, ha ett IOP samt ha upphandlade uppdrag från kommunen. Om 
föreningsbidrag eller tjänsteköp (upphandlade eller direktupphandlade) är en mer 
lämpligt avtalsform så bör inte IOP användas. 
 

4.3 Användning av IOP i Lysekil  
När kommunen ska (med)finansiera en viss verksamhet bör kommunen inledningsvis, 
utifrån syftet med verksamheten och eventuella brukares behov och rättigheter, se över 
vilket finansieringsverktyg som kan vara lämpliga för att utröna om en 
partnerskapsrelation och således ett IOP kan vara tillämpligt. Om det bedöms att ett IOP 
skulle kunna vara en lösning så bör ett sådant avtal kunna tecknas under förutsättning att 
det är förenligt med punkterna i bifogad checklista. 
En riktlinje i detta arbete bör dock vara att avtalen ska vara tidsbegränsade att gälla i 
maximalt fyra år (med möjlighet till förlängning).  
 

 

 

 

 

 

 

4 Forum Idéburet-Offentligt Partnerskap, För delaktighet och lokal utveckling (2010).  
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Processerna som kan leda fram till tecknande av IOP med en eller flera organisationer 
bör kännetecknas av så öppen dialog som möjligt. Här bör de dialogarenor som 
etablerats i samband med kommunens överenskommelse vara en utgångspunkt. 
Kommunens ambition är att hitta dialogformer som bjuder in många idéburna aktörer, 
vilket kan leda till att antalet potentiella samverkansparter inom ramen för kommande 
IOP kan breddas.  

5 Uppföljning  
Riktlinjen för IOP bör följas upp internt för att säkerställa att det är ett användbart 
verktyg på tjänstemannanivå.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Checklista inför beslut om idéburet offentligt partnerskap (IOP)  
 
 
UPPFYLLER TÄNKT VERKSAMHET:  
 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÖD:  

Är verksamheten initierad av  
den idéburna organisationen?  

Det bör inte vara kommunen som beställer en 
verksamhet, då är troligen upphandling ett 
bättre alternativ.  

Är verksamheten förenlig med  
kommunallagen?  

Ligger ändamålet för verksamheten inom den 
kommunala kompetensen? Tillämpas 
kommunallagens principer bl.a. gällande 
likställighet? Förvaltningen bör vid tveksamhet 
ta kontakt med SKL för en bedömning.  

Är verksamheten ett led i att förverkliga ett 
politiskt program eller plan där de idéburna 
organisationerna berörs?  

De av kommunfullmäktige antagna motionerna 
”Stärk de ideella organisationernas ställning i 
välfärdsarbetet” (2013-03-14, KF § 18) samt 
”Lokala utvecklingsgrupper” (2017-04-20 KF 
§ 45) beskriver bl. a betydelsen av kommunens 
samverkan med civilsamhället.  

Bidrar verksamheten till lokal  
utveckling och delaktighet i  
samhället?  

Vad som anses vara en kommunal 
angelägenhet (kompetensenlig) regleras i 
kommunallagen samt viss speciallagstiftning. 
Verksamhet inom folkbildning, kultur etc. är 
kompetensenlig, liksom verksamhet där 
kommunen har ett ansvar.  

Finns det en marknad eller  
konkurrenssituation?  

Den avtalade verksamheten ska inte ha 
ekonomiska drivkrafter. Ett IOP ska inte 
tecknas om det finns en fungerande eller 
potentiell marknad. D.v.s. det ska inte finnas 
ett utbud av samma verksamhet från någon 
näringsidkare då det skulle snedvrida 
konkurrensen och verka missgynnande.  

Är parterna med och samfinansierar  
verksamheten?  

Ett IOP innebär inte att kommunen går in som 
finansiär i ett projekt utan att kommunen och 
organisationen samarbetar och samverkar. 
Därför behöver alla parter bidra. Det kan vara 
med pengar, lokal, volontärer eller liknande 
insatser.  

Verksamheten detaljregleras  
inte av kommunen  

Om kommunen går in och detaljreglerar en 
verksamhet så kommer detta att bli ett 
tjänsteköp där kommunen beställer en viss 
verksamhet. Ett IOP-avtal bygger på 
samverkan och avtalet ska enbart övergripande 
reglera vad som ska göras, ange vem som 
bidrar med vilka resurser och hur länge avtalet 
gäller. Kontinuerlig dialog bör finnas under 
avtalstiden.  

Är uppdraget tänkt att drivas  
under en längre tid?  

En överenskommen IOP-verksamhet bör ha en 
varaktighet som är 1 – 3 år 
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Bilaga 2 - Mall för att skriva IOP-avtal  
 
En överenskommelse om partnerskap bör innehålla följande uppgifter:  
 
1. Bakgrund och syfte till överenskommelsen  
• Varför IOP-avtalet ska ingås.  
 
2. Avtalsparter  
• Organisationens eller parternas namn, Organisationsnummer, kontaktperson, telefon 
och e-post.  
 
3. Värdegrund  
• Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet 
och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Även 
långsiktighet, transparens och acceptans för kritik är centrala i värdegrunden som detta 
avtal vilar på. Vidare bygger avtalet på varsam och respektfull hantering av de medel 
som möjliggör verksamheten.  
 
4. Beskrivning av verksamheten  
• Här beskrivs den verksamhet som partnerskapet omfattar samt vilken eller vilka 
målgrupper som närmast berörs av verksamheten. Finns det förväntningar på 
måluppfyllelse bör de också anges.  
 
5. Organisation för samverkan  
• Finns det en styrgrupp ska den också beskrivas, vem som ingår, hur ofta den 
sammanträder och om regler för dialog och informationsutbyte.  
 
6. Ekonomi  
• Här anges vad respektive part medfinansierar samt personal, lokaler m.m. Det står 
fritt för den idéburna organisationen att ansöka om medel från andra bidragsgivare, 
men dock ej för samma insats som IOP-avtalet avser.  
 
7. Uppföljning  
• Här beskrivs krav på avstämningar, rapporter och hur frekvent dessa ska utföras.  
 
8. Avtalstid, omförhandling, hävningsrätt samt tvist  
• Det ska tydligt framgå avtalets varaktighet. Båda parter ska dock kunna påkalla 
omförhandling kring bestämmelserna i avtalet ifall inte den ena eller den andra parten 
fullföljer sina åtaganden. Vid tvist ska detta lösas genom dialog. Man bör också skriva 
in förutsättningar och en tidsgräns för uppsägning av avtalet.  
 
9. Underskrift  
• Avtalet ska upprättas i två likalydande exemplar och efter parterna undertecknande 
tagit var sitt original. 
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Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2018-12-10
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2018:0038431

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram
för 2017

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni
har kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har
använts (984 500 kronor). Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av
förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och
lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2011:947) inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.larling@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Felicia Giertta.
Handläggare var Katarina Bech.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Bakgrund
Skolverket beslutade den 14 december 2017 om statsbidrag för gymnasial
lärlingsutbildning för höstterminen 2017.

Skolverket fattade beslut om statsbidraget med stöd av förordning
(2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och
lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

Enligt 6 § i förordningen är den som har fått statsbidrag utbetalt till sig
skyldig att redovisa hur man har använt det.

Uppföljning
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som vi har grundat beslutet
på.

Återbetalning
Om ni har fått ett beslut om återkrav kommer ni att få en faktura i ett
separat utskick. Det återkrävda beloppet ska betalas tillbaka till Skolverket i
enlighet med uppgifterna på fakturan.



Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2018-12-10
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2018:0039156

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2018/2019

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet fattas med stöd av
förordning (2016:100) nedan kallad förordning.

Ni beviljas 1 968 963 kronor. Bidraget avser perioden 2018-07-01
- 2018-12-31. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bank-/
plusgironummer 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:100) inte överklagas.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag beräknas med utgångspunkt från det genomsnittliga antalet
elever hos huvudmannen under de senaste tre åren och utgår med minst 50
000 kronor (helårsbasis). Ersättning för sociala avgifter ingår i statsbidraget
enligt ett schablonbelopp. För lärare, förskollärare och fritidspedagoger
som arbetar mindre än heltid reduceras statsbidraget i motsvarande
omfattning. Det gäller också för personal som inte arbetar under hela
rekvisitionsperioden och/eller som är frånvarande under en period om minst
30 sammanhängande dagar.

Utbetalning av bidrag

Inkommen rekvisition som beviljats eller delvis beviljats leder till utbetalning
av statsbidrag. Rekvisition för perioden 1 juli – 31 december betalas ut
senast vecka 52 och rekvisition för perioden 1 januari – 30 juni betalas ut
senast vecka 26. Utbetalningen har meddelandetext Lärarlönelyftet HT18 för
hösten 2018 respektive Lärarlönelyftet VT19 för våren 2019.

Observera att det krävs en beviljad eller delvis beviljad rekvisition för varje
utbetalning.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av bidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i rekvisitionen

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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har ändrats väsentligt. Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket
snarast om det sker förändringar för er verksamhet. Det kan t.ex. röra
sig om förändringar som innebär att en huvudman fusioneras med
en annan huvudman eller att en huvudman är under rekonstruktion.
Även förändringar som innebär att huvudmannen tar över eller upplåter
skolenheter ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till skolverket.statsbidrag@skolverket.se

Uppföljning

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Återbetalning av statsbidrag

Sökande som tagit emot statsbidrag för Lärarlönelyftet kan bli
återbetalningsskyldig enligt bestämmelserna i 17 § förordningen.
Huvudmannen är bland annat skyldig att lämna de uppgifter som Skolverket
begär, annars kan huvudmannen bli återbetalningsskyldig.

Skolverkets beslut får enligt förordningen inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Linus Fredriksson.
Handläggare var Linus Fredriksson.
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LYSEKILS KOMMUN 2018-12-13
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2018:0035558

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för
2017/2018

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har
kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts
(600 000 kronor). Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning
(2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2015:404) inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.barngrupper@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Teresia Bergström.
Handläggare var Susanna Kanmert.
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Viktig information om statsbidrag för mindre barngrupper

Bakgrund
Skolverket beviljade den 19 juni 2017 statsbidrag för 2017/18. Beslutet
om statsbidrag fattades med stöd av förordning (2015:404) om statsbidrag
för mindre barngrupper i förskolan och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2016:1) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Redovisning och uppföljning
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag är enligt 9 § bestämmelserna i förordning
(2015:404) skyldig att redovisa bidraget till Skolverket och kan bli
återbetalnings-skyldig enligt 10 § om:

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för,
4. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats,
eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om
bidrag.



Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2018-12-13
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2018:0031430

Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det
gäller specialpedagogiska insatser för 2017

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har
kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts (1
711 000 kronor). Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning
(2016:400) som statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och
när det gäller specialpedagogiska insatser och när det gäller fortbildning för
sådana insatser.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:400) inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.elevhalsa@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Oskar Schmidt.
Handläggare var Lisa Nylander.
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Besöksadress: Fleminggatan 14
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Viktig information om beslutet
Bakgrund

Skolverket beviljade den 26 april 2017 om statsbidrag för kalenderåret 2017.
Beslutet om statsbidrag fattades med stöd av förordning (2016:400) om
statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller
specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana
insatser.

Uppföljning

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Skolverkets beslut får enligt 26 § i nämnda förordning (2016:400) inte
överklagas.

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt 22 § i
förordning (2016:400). Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,

2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts
för det ändamål det har lämnats för,

3. sådan redovisning som avses i 21 § inte har lämnats, eller

4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om
bidrag.

Mottagaren av statsbidrag är dock inte återbetalningsskyldig enligt första
stycket 2 om bidrag, som har lämnats för ett visst ändamål enligt denna
förordning, har använts för ett annat ändamål enligt förordningen.
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LYSEKILS KOMMUN 2019-03-11
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2019:0007569

Statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande för 2019

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande.

Ni beviljas  11 250 kronor  i statsbidrag. Ni har sökt 11250 kronor. Bidraget
avser VT 2019. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2007:222) inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Mattias Larsson.
Handläggare var Alexander Sandberg.
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Information om statsbidraget
Bidraget är till för att stimulera deltagandet och ska användas till att
underlätta för lärare att komplettera sin legitimation med ytterligare
behörighet. Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet
högskolepoäng. I Lärarlyftet läggs särskild tonvikt vid att fler lärare
blir behöriga för undervisning i svenska som andra språk, SFI och
matematik. Det gäller även deltagande i speciallärarutbildningen. Därför får
huvudmännen:

• 1500 kronor per högskolepoäng för kurser i svenska som andra språk och
SFI.

• 1000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och
speciallärarutbildning.

• 500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.

Beslut och motivering för respektive lärare hittar ni i lärarlistan i e-tjänsten
för statsbidrag. Förkortningarna under rubriken Status står för:

GOD - Godkänd
AVS - Avslag
AVK - Avslag i konkurrens

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i ansökan har
ändrats väsentligt.

Redovisning och uppföljning

Skolverket kommer att följa upp hur huvudmannen använt statsbidraget
samt de deltagande lärarnas studieresultat. Skolverket kan vid behov begära
in studieresultat från lärosäten. Vid icke godkänt resultat eller studieavbrott
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kan Skolverket komma att återkräva statsbidraget helt eller delvis, såvida
särskilda skäl inte föreligger.

Återbetalning av statsbidrag

Sökande som har tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig
enligt 11§i förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande (2007:222).

Skolverkets beslut enligt denna förordning får ej överklagas.
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LYSEKILS KOMMUN 2019-02-28
45380 LYSEKIL 1(4)

Dnr 8.1.2-2019:0000151

Statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram för 2019

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram.

Ni beviljas  569 807 kronor  i statsbidrag. Bidraget avser 2019. Bidraget
betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2017:622) inte överklagas.

Detta belopp utgör er bidragsram inför begäran om utbetalning. Beloppet är
beräknat på ett elevantal om 89 elever.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.introduktionsprogram@skolverket.se eller ring: 08-527
33 200 (Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Joakim Feldt efter föredragning av Felicia Giertta.
Handläggare var Camilla Odenberg.
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Information om statsbidraget
Det belopp ni beviljas i det här beslutet utgör er bidragsram. För att ta del
av statsbidraget behöver ni skicka in en begäran om utbetalning (rekvisition).
Läs mer längre ner i det här beslutet under rubriken Begär ut bidrag i
rekvisitionen 1 mars – 1 april.

För att kontrollera att bidragsramen beräknas på ett korrekt elevantal har
Skolverket jämfört det elevantal ni angett i ansökan med elevantalet ni
rapporterat in till CSN att ni har på introduktionsprogram. Om elevantalet ni
angav i ansökan skiljde sig mot det elevantal ni rapporterat in till CSN har ni
haft möjlighet att styrka den uppgift ni lämnat i er ansökan.

Så har vi beräknat bidragsramen
Bidragsramen har beräknats på den andel elever ni har av det totala
elevunderlaget hos de huvudmän som ansökt om bidraget. Statsbidrag
får lämnas med högst 3 000 000 kronor per huvudman vilket motsvarar
1 % av budgeten för bidraget. Statsbidraget har fördelats enligt 3 och
4 a §§ i förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram.

I 2019 års ansökningsomgång uppgår det totala elevantalet på
introduktionsprogram hos samtliga huvudmän till 46 858 elever. För att
en huvudman ska kunna beviljas en bidragsram om 3 000 000 kronor
(maxbeloppet) behöver huvudmannen ha minst 469 elever.

Bidragsramen beräknas på det elevantal ni hade vid tidpunkt för
ansökan, senast den 1 februari 2019. Elever som börjat eller slutat på
introduktionsprogram efter den 1 februari påverkar inte ert elevantal.

Elevantalet omfattar de elever som går på en skola som ni är huvudman
för. Om ni är en kommunal huvudman kan ni inte räkna med elever som är
folkbokförda i kommunen men går på en skola hos en annan huvudman.

Utbetalningsplan - Begär ut bidrag i rekvisitionen 1 mars – 1 april
Utbetalning av bidraget görs efter att ni begärt ut (rekvirerat) det bidrag
ni vill använda. Rekvisitionen är öppen i e-tjänsten under perioden 1 mars
- 1 april. I rekvisitionen beskriver ni den insats ni vill genomföra och de
kostnader ni vill använda bidraget till.

Ni kan välja att begära ut det belopp ni beviljats i er ram, eller att begära ut
ett högre eller lägre belopp. Begär ni ut det belopp ni beviljats i bidragsram
eller ett lägre belopp är ni garanterade att kunna ta del av beloppet. Om ni
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begär ut ett högre belopp än er bidragsram kan ni beviljas ytterligare bidrag i
mån av medel.

Villkor för statsbidraget
Bidrag får lämnas för insatser som syftar till att stärka utbildningen på
gymnasieskolans introduktionsprogram.

Statsbidraget får lämnas till en huvudman som har minst 15 elever på
ett introduktionsprogram i gymnasieskolan under perioden 1 januari – 1
februari. I er ansökan angav ni det antal elever ni hade på utbildningen vid
ansökningstillfället. I och med detta har ni intygat att ni hade minst 15 elever
på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Statsbidraget lämnas för bidragsåret  1 januari 2019 till 31 december 2019.

Statsbidrag lämnas inte för

1. insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt, eller

2. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om
uppdragsutbildning inom skolväsendet.

3. kostnader för marknadsföring.

Det är ni som huvudman som ansvarar för att bidraget används i enlighet
med bestämmelserna i förordningen och att de villkor som finns i detta
beslut följs. Ni ska skriftligt redovisa förändringar utifrån de uppgifter ni
lämnade i ansökan till Skolverket innan de genomförs.

Eventuell återbetalning av medel sker efter Skolverkets beslut om
redovisning.

Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt.

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om förändringar
som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan huvudman
eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som innebär att
huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan huvudman
ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.administration@skolverket.se.
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Redovisning och uppföljning
Ni som tagit emot statsbidrag ska våren 2020 redovisa hur ni har använt
bidraget. Redovisning görs via e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket kommer att begära in uppgifter om:

– de insatser ni har genomfört

– de kostnader ni har haft

Vi kan också komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker era kostnader och visar att de riktat sig
mot gymnasieskolans introduktionsprogram.

Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i 10 § i förordning (2017:622) om statsbidrag för
gymnasieskolans introduktionsprogram:

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,

2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts
för det ändamål det har lämnats för,

3. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller

4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om
bidrag.

Skolverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om
någon är återbetalningsskyldig. Om det finns särskilda skäl för det, får
Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Skolverkets beslut får enligt 14 § i nämnda förordning (2017:622) inte
överklagas.
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Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete
utanför ordinarie undervisningstid - Huvudmän för
2019

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat
skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Ni beviljas  1 256 000 kronor  i statsbidrag. Bidraget avser 2019. Bidraget
betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2014:144) inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.laxhjalp@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Sofia Silva.
Handläggare var Sofia Silva.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Villkor och viktig information
Syftet med statsbidraget för läxhjälp är dels att öka möjligheterna för alla
elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande och dels att bidra till
en ökad likvärdighet. Statsbidraget fördelas till huvudmän för grundskola,
grundsärskola, sameskola eller specialskola enligt förordning (2014:144) om
statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete (nedan förordningen).
Statsbidraget lämnas för frivilligt anordnande av läxhjälp till elever och avser
perioden 1 januari – 31 december 2019.

Villkor

– Bidraget avser kostnader för hjälp med läxor och annat skolarbete
utanför ordinarie undervisningstid. Kostnader som avses är
lönekostnader för personal som leder läxhjälpen, kostnader för
administration, samordning av verksamheten, lokaler, teknisk
utrustning, undervisningsmaterial, mellanmål och skolskjuts.

– Läxhjälpen ska ges under terminerna utanför den ordinarie
undervisningen. Med ordinarie undervisningstid avses den
undervisning som ni är skyldiga att erbjuda eleverna enligt
skollagen. Det är huvudmannen som gör bedömningen
och säkerställer att läxhjälpen ges utanför den ordinarie
undervisningstiden. Verksamheten får inte bedrivas under elevens
val, eftersom elevens val ingår i ordinarie undervisningstid.
Verksamheten får utöver detta inte bedrivas för den obligatoriska
lovskolan.

– Ni ska använda lämplig personal inom den egna organisationen.
Det är huvudmannen som bestämmer vilken personal som ska
genomföra läxhjälp.

– Om ni anordnar läxhjälp i samarbete med en ideell förening i
enlighet med 4 § förordningen får även den ideella föreningens
bemanning användas. Skolverket beviljar inte extra medel för
kostnader för samarbete i bidragsomgången för 2019. Däremot
kan huvudmannen fortfarande ha samarbete med en ideell
organisation. Tänk på att medel inte kan användas till samarbetet
om den ideella föreningen får bidrag för samma elever inom
statsbidraget Läxhjälp till organisationer.
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Utbetalningsplan

Bidraget betalas ut vid två tillfällen. Hälften av bidraget betalas ut i mars
2019 och resterande belopp betalas ut i augusti 2019.

Fördelning av medel

Det är totalt 587 huvudmän som har ansökt om bidrag till läxhjälp 2019.
Anslaget för statsbidrag för Läxhjälp till huvudmän 2019 är 363600 000
kronor. Bidraget är översökt och ett urval gjorts (se avsnittet urval). Steg 2
och 3 i fördelningsmodellen tillämpas endast om det finns medel över och
har inte varit aktuella i ansökningsomgången 2019.

Steg 1, belopp per elev som erbjuds delta
Skolverket fördelar enligt 7 § förordningen högst 1 000 kronor för varje
elev som erbjuds att delta i verksamheten. För bidragsomgången 2019 har
Skolverket beviljat 1000 kronor per elev som erbjuds delta i verksamheten.

Steg 2 och 3, fördelning av extra medel utifrån särskilda skäl
Skolverket kan enligt 7 § förordningen ge bidrag med ett högre belopp om
det finns särskilda skäl med hänsyn till antalet elever i verksamheten eller
om huvudmannen har extra kostnader för verksamheten till följd av att
huvudmannen samarbetar med en ideell förening i arbetet med läxhjälp. Steg
2 och 3 som är kopplade till särskilda skäl tillämpas i mån av medel efter steg
1.

I steg 2 beviljar vi 1500 kronor i extra bidrag per elev som erbjuds delta i
verksamheten till de huvudmän som har samarbete med ideella föreningar,
totalt 2500 kronor. Finns inte medel till samtliga huvudmän som ansökt om
extra medel för samarbete rangordas dessa med hjälp av fördelningsnyckeln.

Finns det fortfarande medel kvar efter steg 2 fördelar vi 1500 kronor extra
i bidrag i steg 3, med hänsyn till antalet elever i verksamheten, totalt 2500
kronor per elev.

I bidragsomgång 2019 tillämpas endast steg 1. Särskilda skäl tillämpas inte på
grund av att bidraget är översökt. Huvudmannen kan ha samarbete med en
ideell förening, men inga extra medel beviljas.
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Urval

Skolverket tillämpar urval i enlighet med 7 § förordningen genom att
prioritera huvudmän för skolor med låga studieresultat.

Om bidraget är översökt tillämpas en fördelningsnyckel som
skattar sannolikheten för den enskilda eleven att inte bli behörig till
gymnasieskolans yrkesprogram. Grundtanken är att elever med stor
sannolikhet att inte uppnå behörighet till gymnasieskolan har större behov
av resurser än elever med liten sannolikhet att inte uppnå behörighet. Detta
aggregeras sedan upp på huvudmannanivå, där en låg andel elever som
förväntas bli behöriga ger högre ranking. Huvudmän tilldelas medel utifrån
rankingen i fallande ordning.

Backgrundsvariabler som tillämpas i modellen är:

– kön,

– elevens födeleseland,

– moderns födelseland,

– faderns födelseland,

– föräldrars utbildningsnivå,

– tid i sverige.

Vid predikteringen används data för de tre senaste läsåren av betygsuppgifter
och elevuppgifter, som har publicerats. Våren 2019 används betygsdata för
årekurs 9 och elev data från skolenheter med raporterade elever för läsåren
2015/16, 2016/17 och 2017/18.

Redovisning och uppföljning

Enligt 9 § förordningen ska sökande som mottagit statsbidrag redovisa till
Skolverket hur det har använts.

Ni som tagit emot statsbidrag för läxhjälp 2019 ska under våren 2020
redovisa hur det har använts. Skolverket kommer huvudsakligen att begära in
följande uppgifter:

– Vilka kostnader huvudmannen har haft för att genomföra
läxhjälpen.

– Vilka skolenheter som deltagit med statsbidrag



Beslut
2019-03-07

5(6)
Dnr 8.1.2-2019:0001266

– Hur många elever som erbjudits hjälp med läxor eller annat
skolarbete per skolenhet

– Hur många elever som har deltagit per skolenhet.

– Vad huvudmannens uppföljning av verksamheten har visat
utifrån de mål som angavs i ansökan

– Om huvudmannen samarbetat med en ideell förening och vilka
kostnader det medfört inom ramen för statsbidraget.

Skolverket kan genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det
finns underlag som styrker de uppgifter och omständigheter som beslut
grundas på.

Återbetalning av statsbidrag

Enligt 10 § förordningen kan den som tagit emot statsbidrag för läxhjälp bli
återbetalningsskyldig om:

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 9 §, eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats
för.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt.

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar i er verksamhet, t.ex. om huvudmannen fusioneras med en
annan huvudman, vid rekonstruktion eller om huvudmannen köper eller
säljer skolenheter från en annan huvudman. Detta görs genom att skicka ett
meddelande tillstatsbidrag.laxhjalp@skolverket.se
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