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Datum 

2020-01-03 

Dnr 

UBN 2019-000316 

Utbildningsförvaltningen 
Susanne Skyllerström. 0523-61 32 26 
susanne.skyllerström@lysekil.se 

Remissvar på motion om elevers hälsa och trygghet 

Sammanfattning 

Magnus Elisson, Sverigedemokraterna, har i en motion angående elevers hälsa och 
trygghet till kommunfullmäktige föreslagit att under en försöksperiod på tre år 
följa elever med en höst- och vårenkät som följs upp av rektorer och lärare samt att 
svaren redovisas öppet. Utbildningsförvaltningen har utrett hur det systematiska 
kvalitetsarbetet inom läroplanens andra del om normer och värden genomförs och 
följs upp på skolorna. Förvaltningen menar att den nuvarande rutinen på skolorna 
är välfungerande och att man i fortsättningen årligen kommer att rapportera 
resultaten på de enkäter som genomförs i grundskolorna angående trygghet och 
studiero i uppföljningsrapport 3.      

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår förslaget om att 
genomföra en höst- och vårenkät.      

Ärendet 

Magnus Elisson, Sverigedemokraterna, har i en motion angående elevers hälsa och 
trygghet till kommunfullmäktige föreslagit att under en försöksperiod på tre år 
följa elever med en höst- och vårenkät och att enkäterna följs upp av rektorer och 
lärare samt att svaren redovisas öppet. 

Förvaltningens utredning 

Skollag och läroplan 

Utbildningen i skolan ska förmedla och förankra den respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på1 . Skolans skyldigheter gällande inflytande, trygghet, studiero 
och åtgärder mot kränkande behandling anges i skollagens fjärde till sjätte kapitel. 
Utbildningens värdegrund och uppdrag beskrivs vidare i läroplanen2. I dess andra 
del anges mål, riktlinjer och rektors ansvar för arbetet med normer och värden, 
vari inflytande, studiero, trivsel och trygghet innefattas. 

Skolinspektionen – skolenkäten 

Skolinspektionen ansvarar för att granska skolor i Sverige genom olika typer av 
inspektioner för att tillse att skolan lever upp till regler och krav. Skolenkäten är en 
del av denna granskning där elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals 
uppfattning av verksamheten undersöks. Bland annat undersöks elevernas 
upplevelse om inflytande, studiero, trivsel och trygghet. 

1 Skollag 2010:800 1 kap 4 § 

http://www.lysekil.se/
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2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Skolenkäten genomförs vartannat år och frågorna ställs till elever i åk 5 och 9 i 
grundskolan samt i år 2 på gymnasiet. I Lysekils kommun följs skolenkäten upp och 
rapporteras på huvudmannanivå. 

Systematiskt kvalitetsarbete om normer och värden 

I skollagen3 anges huvudmannens ansvar för att kontinuerligt planera, följa upp 
och utveckla arbetet. I Utbildningsnämndens riktlinjer för det systematiska 
kvalitetsarbetet i förskola och skola, bilaga 1, beskrivs hur detta arbete genomförs i 
Lysekils kommun. 

Frågor som rör elevers inflytande, studiero, trivsel och trygghet följs upp genom 
Skolinspektionens skolenkät vartannat år och rapporteras på huvudmannanivå. 
Varje år genomförs elevenkäter på samtliga grundskolor och i samtliga årskurser. I 
dessa enkäter ställs ett urval av skolenkätens frågor, bilaga 2. Skolorna 
kompletterar enkäten med egna frågor utifrån behov. Enkäterna sammanställs på 
skolan och följs upp och analyseras av personal och rektor enligt rutinerna för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljningen av resultatet ligger till grund för 
skolans fortsatta arbete med de utvecklingsområden som framkommer i analysen. 
Enkäter inom området ställs också till elever i fritidshemmet och till 
vårdnadshavare i förskola och fritidshem. 

Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att genomförande av enkäten en gång 
per läsår är ett intervall som ger skolorna god grund för analys och tid för 
systematiskt utvecklingsarbete utifrån resultatet. Elever i dagens skola genomför 
fler enkäter än tidigare och utifrån studier om ”enkättrötthet” i samhället kan det 
med ett tätare intervall i undersökningen finns risk för att ifyllandet av enkäten blir 
slentrianmässigt och underlaget därmed mindre tillförlitligt. 

I motionen framförs tvivel på om eleverna mår bra och känner sig så trygga, som de 
nationella enkäterna visar. Normer och värden är ett område som ständigt är en del 
i undervisningen och elevhälsoarbetet och som utöver genomförande av enkäter 
också följs upp på andra sätt, till exempel genom utvecklingssamtal, elevråd och 
föräldraråd. Vidare följs området upp varje år i juni på en dag för systematiskt 
kvalitetsarbete där alla rektorer deltar. Utbildningsförvaltningen menar, utifrån 
den samlade bilden av detta arbete, att det systematiska kvalitetsarbetet inom 
området är välfungerande och att det finns rutiner för att fånga upp signaler på om 
något inte fungerar. Förvaltningen ser ingen anledning att tvivla på de nationella 
Skolinspektionens nationella undersökningarna. 

Förvaltningens slutsatser 

Frågan om hälsa och trygghet är viktig i dagens skola och utbildningsförvaltningen 
ser positivt på motionens intention. Utifrån den utredning som gjorts menar 
förvaltningen att de två första frågorna i motionen om genomförande av enkät och 
uppföljning på skolan tillgodoses genom de rutiner och metoder som finns i 
förvaltningen idag. 

För att bättre tillgodose den tredje frågan i motionen om redovisning av enkätens 
resultat ser förvaltningen ett förbättringsområde i rapporteringen till 
huvudmannen.  

http://www.lysekil.se/
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3 Skollag 2010:800 4 kap 3-7 §§ 

Förvaltningen kommer därför att utöver rapportering av skolenkäten vartannat år, 
också årligen rapportera resultatet av skolornas undersökningar och löpande arbete 
med inflytande, studiero, trivsel och trygghet utifrån de undersökningarna som 
görs i uppföljningsrapport 3. 

Lennart Olsson 
förvaltningschef 

Susanne Skyllerström 
handläggare 

Bilagor 

Utbildningsnämnden i Lysekils kommun, Riktlinjer för det systematiska 
kvalitetsarbetet i förskola och skola 

Frågor skolenkäten 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Lennart Olsson, förvaltningschef 

http://www.lysekil.se/


 Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
2019-10-23 

1 (1) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 112 Dnr 2019-000375 

Motion från Magnus Elisson (SD) angående elevers hälsa och trygghet 

Sammanfattning 

Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att under en försöksperiod på 3 år 
följa elever med en höst och vår enkät och att enkäterna följs upp av rektorer och 
lärare samt att svaren redovisas öppet.      

Beslutsunderlag 

Motion 2019-10-17 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen.     

Beslutet skickas till 

Motionären 
Utbildningsnämnden inkl. motion 
Kommunstyrelsen  



Motion angående elevers hälsa och trygghet 

Idag finns det undersökningar och enkäter som elever fyller i med några års mellanrum. 

Men man ser faktiskt inte hur det ser ut i dagsläget. 

Hur mår eleven i skolan? Hur trivs eleven i skolan? Känner man sig trygg? 

Alla dessa frågor är bland de viktigaste vi kan ställa oss! 

Vi har idag elever som söker psykologisk hjälp utanför skolan för att de är rädda och känner sig 

otrygga. 

Det behöver inte vara en speciellt svår enkät att fylla i, max 15 frågor. Samtliga elever i grundskolan 

bör ingå. 

Man kan fylla i tex. Skola, Årskull, samt Kön. INTE namn.  På detta vis kan man följa utvecklingen för 

en specifik åldersgrupp, skola samt ifall det är skillnad mellan pojkar och flickor. 

Har man en period som löper över 3 år så kan man följa elever som börjar tex. årskurs 7 till dess de 

går ur 9e klass. Hur är utvecklingen i skolan under denna period? Allt för att elever och lärare skall 

kunna få det bästa av skolan. 

Vi som är vuxna kan se skolgången på ett helt annat sätt än vad eleverna egentligen gör. 

Enligt de senaste nationella enkäterna så mår våra elever bra och känner sig trygga. Detta känner vi i 

Sverigedemokraterna Lysekil starkt tvivel till att det verkligen är så. 

Sverigedemokraterna Lysekil föreslår därför att: 

• Över en försöksperiod på 3 år följa elever med en Höst & Vår enkät

• Följa upp dessa enkäter tillsammans med rektorer och lärare.

• Redovisa svaren för denna enkät öppet.

Tillsammans med eleverna kan vi göra skolan både rolig och trygg 

Magnus Elisson Sverigedemokraterna Lysekil 



Utbildningsnämnden i Lysekils kommun 

Strategi 

Program 

Plan 

Policy 

Riktlinjer 

Regler

Riktlinjer för det systematiska 
kvalitetsarbetet i förskola och 

skola 



Sida 2 av 7 

Fastställt av:  Utbildningsnämnden 

Datum: 2018-03-01, § 13 

För revidering ansvarar: Förvaltningschef  

För ev. uppföljning och  
tidplan för denna ansvarar: Kvalité- och utvecklingschef 

Dokumentet gäller för: Utbildningsförvaltningen samt skol- och 
förskoleverksamheterna inom 
utbildningsnämndens ansvarsområde 

Dokumentet gäller till och med: 2021. Utbildningsnämnden har rätt att göra 
revideringar i riktlinjerna under löptiden.

Dokumentansvarig: Förvaltningschef 

Dnr: UBN 2018-000054 
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Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete i Utbildningsnämnden 

Innehåll 

Inledning och syfte ............................................................................................................ 4 

Processer i det systematiska kvalitetsarbetet .................................................................... 5 

Följa upp ........................................................................................................................ 5 

Analysera och bedöma ................................................................................................... 5 

Att analysera ............................................................................................................... 5 

Planera och genomföra .................................................................................................. 5 
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Rutiner för utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete ...................................... 5 
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SKA-dagarnas innehåll ............................................................................................... 6 
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Inledning och syfte 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Utgångspunkten är vad som anges i skollag, förskrifter och läroplaner. Samma 
skyldighet som finns på huvudmannanivå finns också på förskole- och skolenhetsnivå. 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska garantera att barn och elever får likvärdig 
utbildning såväl i kommunen som i hela landet. 

I Lysekils kommun är det utbildningsnämnden som är huvudman för kommunens 
skolor och förskolor. Nämnden ansvarar för samtliga skolformer. Syftet med 
utbildningen inom skolväsendet anges i 1 kap 4 § skollagen och utformningen av 
utbildningen i 1 kap 5 § skollagen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet tar sin grund i de nationella styrdokumenten som 
skollag, förordningar, läroplaner och allmänna råd. På lokal nivå utgår arbetet från 
Lysekils styrmodell. Avstämningar sker i form av tertialuppföljningar och bokslut samt 
verksamhetsplaner och årsredovisningar. Arbetet följer kalenderåret och avstämningar 
mot de nationella målen sker regelbundet både på enhets-, verksamhets-, förvaltnings-, 
och nämndnivå.  

Det systematiska kvalitetsarbetet planeras och dokumenteras i Lysekils kommuns 
styrmodell vilken tar sin utgångspunkt i verksamhetens grunduppdrag, här förskolans 
och skolans. Grunden i styrmodellen, liksom i allt systematiskt kvalitetsarbete, är att 
följa upp och analysera resultat samt planera och genomföra åtgärder.  

Utbildningsförvaltningen utgår från det uppdrag skolor och förskolor har och 
identifierar kvalitetsfaktorer vilka ska mäta i vilken utsträckning uppdraget följs. Där 
verksamheten uppvisar brister identifieras utvecklingsområden. All planering och 
uppföljning dokumenteras i systemet STRATYS, som har anpassats till Lysekils 
kommuns behov och organisation. 

Ansvarsnivåer i utbildningsnämndens systematiska 
kvalitetsarbete 
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Processer i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolverket beskriver det systematiska kvalitetsarbetets som 
en cyklisk process, där de nationella målen står i fokus och 
anger att; följa upp, analysera och bedöma samt planerna 
och genomföra som de centrala faserna. 

Följa upp 

Det första steget i huvudmannens uppföljning är att lyfta 
upp resultat inom väsentliga områden i verksamheten. 

Analysera och bedöma 

Syftet med en analys är att uppmärksamma såväl styrkor 
som svagheter inom verksamheten. Inom de områden där 
uppföljningen visar på brister i relation till de nationella målen, är en analys av orsaker 
avgörande för förbättringsinsatsernas inriktning. Analysen av orsaker och samband är 
underlag för bedömningen av vilka insatser som behöver genomföras för att få avsedd 
effekt. Analysens syfte är därmed att ge underlag för inriktning och utformning av 
förbättringsinsatserna inom vart och ett av de prioriterade områdena.   

Att analysera 

Analysens uppgift att på ett trovärdigt sätt bedöma kvaliteten i förhållande till de 
nationella målen samt att identifiera faktorer som har påverkat måluppfyllelsen och 
som kan vara utgångspunkt för utvecklande åtgärder och utvecklingsarbeten. Analysera 
innebär då att jämföra, tolka och förklara samt att problematisera och kritiskt granska 
olika resultat. Perspektivtagande är centralt i analysarbetet. 

Planera och genomföra 

Huvudmannens övergripande planering tar sin utgångspunkt i den föregående fasens 
dokumenterade analys och bedömning av områden för förbättringsinsatser. Ansvaret 
för hur huvudmannens övergripande planering utformas och genomförs ligger på 
förvaltningsledning och den professionella nivån (rektor, lärare, förskollärare och 
annan personal). Dock behöver man från huvudmannanivå försäkra sig om en 
återkoppling av genomförandet, dels för att fortlöpande kunna följa arbetet, dels för att 
kunna ha en beredskap att hantera svårigheter som uppstår. 

Dokumentation 

Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i STRATSYS. Arbetet stöds också av 
planer och riktlinjer vilka revideras med förutbestämda tidsintervaller.  

Rutiner för utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 

På utbildningsnämndens uppdrag genomför utbildningsförvaltningen huvudmannens 
kvalitetsarbete genom olika former av uppföljning och utvärdering av verksamheternas 
måluppfyllelse och förutsättningar. Insamlat underlag analyseras och presenteras 
årligen i utbildningsnämndens årsredovisning.   

De underlag som årligen samlas in är: 
• Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 samt i gymnasieskolan och

den kommunala vuxenutbildningen.
• Resultat från introduktionsprogrammen.
• Betyg
• Elevers frånvaro
• Underlag som bygger på analys av pedagogisk dokumentation i förskolan
• Elev- och föräldraenkäter i skola och förskola

Bild hämtad från Skolverkets webbplats 
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• Olika aspekter av kostnader i förskola och skola 
• Tillgång till förskole- och fritidshemsplatser 
• Barn- och elevgruppers storlek 
• Placeringar i grund- och gymnasiesärskola 
• Antagning till gymnasieskola; 

o Hemkommunen 
o Kommunala skolor  

 
Analysområdena i Lysekils kommun utgår från läroplanernas övergripande mål och 
riktlinjer och benämns enligt Lysekils styrmodell som kvalitetsfaktorer. Till faktorerna 
kopplas kvalitetsindikatorer (nyckeltal).  På huvudmannanivå analyseras:  
 

• Normer och värden 
• Utveckling lärande/kunskaper 
• Barns inflytande/elevers ansvar och inflytande 
• Övergång och samverkan samt  
• Förskola hem/skola och hem 

 
Ett ytterligare område i det systematiska kvalitetsarbetet handlar om att kvalitetssäkra 
processer, rutiner och planer samt att följa upp de förutsättningar vilka 
skolan/förskolan ges för att uppfylla målen. 
 

Nämnddialoger  

Två gånger per år genomförs nämnddialoger. Vid nämndialogerna medverkar hela 
utbildningsnämnden samt hela förvaltningen inklusive förskolechefer och rektorer. 
Syftet med nämndialogerna är att nämnden och förvaltningsledningen diskuterar och 
för dialog om verksamheternas resultat och vilka områden som behöver åtgärdas och 
utvecklas. 
 

SKA-dagar 

För att systematiskt, på huvudmannanivå, arbeta med kvalitetsarbete finns tre 
analystillfällen, SKA-dagar, (se kalendarium) där förvaltningens chefer, utifrån 
analyser på enhetsnivå, arbetar med övergripande analyser. Ansvariga för planering 
och genomförande är förvaltningschef och utvecklings- och kvalitetschef. 

SKA-dagarnas innehåll 

• Kunskaper; fokus utveckling och lärande/kunskaper (genomförs i september). 
o Bygger på betyg och nationella prov. För förskolan, fritidshemmen och 

förskoleklassen är underlagen främst arbetslagens utvärderingar.  
 

• Normer och värden; fokus på värdegrund, inflytande och delaktighet (genomförs 
i juni)  
o Bygger på elevenkät och enkät till vårdnadshavare 

 
• Verksamheternas förutsättningar samt kvalitetssäkrade planer och processer; 

fokus på att de processer som likabehandlingsplan, kränkande behandling, 
barnomsorgsplaceringar etc. (genomförs i december). 

 
I förvaltningens kalendarium anges vad som ska följas upp, när på året det ska ske och 
på vilken nivå. 
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Skolenkäten till elever i 1-6 

1. Veta vad som krävs
1.1. Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

2. Stimulans
2.1. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

3. Tillit till elevens förmåga
3.1. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

4. Grundläggande värden på skolan
4.1. I min skola respekterar vi varandra

5. Delaktighet och inflytande
5.1. På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika

skoluppgifter. 
6. Trygghet

6.1. Jag känner mig trygg i skolan
7. Förhindra kränkningar

7.1. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev
8. Studiero

8.1. Jag har arbetsro på lektionerna
9. Nöjdhet

9.1. Jag är nöjd med min skola som helhet

Skolenkäten till elever i 7-9 
1. Veta vad som krävs

1.1. Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår
2. Stimulans

2.1. Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
3. Tillit till elevens förmåga

3.1. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
4. Grundläggande värden på skolan

4.1. I min skola respekterar vi varandra
5. Delaktighet och inflytande

5.1. Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll
6. Trygghet

6.1. Jag känner mig trygg i skolan
7. Förhindra kränkningar

7.1. Jag känner mig ofta mobbade av andra elever.
7.2. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt

8. Studiero
8.1. Jag har studiero på lektionerna

9. Nöjdhet
9.1. Jag är nöjd med min skola som helhet
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Skolenkäten till elever på GY 

1. Veta vad som krävs
1.1. Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

2. Stimulans
2.1. Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer

3. Tillit till elevens förmåga
3.1. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

4. Grundläggande värden på skolan
4.1. I min skola respekterar vi varandra

5. Delaktighet och inflytande
5.1. Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll

6. Trygghet
6.1. Jag känner mig trygg i skolan

7. Förhindra kränkningar
7.1. Jag känner mig ofta mobbade av andra elever.
7.2. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt

8. Studiero
8.1. Jag har studiero på lektionerna

9. Nöjdhet
9.1. Jag är nöjd med min skola som helhet

Skolenkäten till elever i vuxenutbildningen 
1. Veta vad som krävs

Lärare ger mig det stöd jag behöver 
2. Tillit till elevens förmåga

2.1. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
3. Grundläggande värden på skolan

3.1. Det finns en ömsesidig respekt mellan lärare och elever i skolan.
4. Delaktighet och inflytande

4.1. Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll
5. Förhindra kränkningar

5.1. Jag känner mig ofta mobbade av andra elever.
5.2. Personalen i skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt

6. Studiero
6.1. Jag har studiero på lektionerna

7. Nöjdhet
7.1. Jag är nöjd med min skola som helhet

Stämmer helt och hållet ges värdet 10 

Stämmer ganska bra ges värdet 6.67 

Stämmer ganska dåligt ges värdet 3.33 

Stämmer inte alls ges värdet 0 

Vet ej exkluderas 





Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | 
www.lysekil.se

Delegationsbeslut 1 Sid 1/1 

Datum
2020-01-15 

Dnr
UBN 2020-000038 

Utbildningsförvaltningen 
Madelene Johansson, 0523-61 31 08 
madelene.johansson@lysekil.se 

Läsårstider 2020–2021 

Beslut enligt delegationsordning UBN 2019-12-16, § 104, nr 1.1. 

Läsårstider 2020–2021 har tagits fram.  

Utbildningsförvaltningen har tagit fram läsårstider för eleverna och verksamhetsår 
för personalen.  

Förvaltningschefen beslutar 

Läsårstiderna för 2020–2021. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 
Läsårstider 2020–2021 

Beslutet skickas till  
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda 

http://www.lysekil.se/
mailto:madelene.johansson@lysekil.se
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Läsårstider för elever 
Höstterminen 2020 måndag 17 augusti – fredag 18 december 84 dagar 
Vårterminen 2021 måndag 11 januari – onsdag 9 juni 

Studentavslutning – fredag 4 juni 
94 dagar 

Lovdagar för elever 
Höstterminen 2020 V 38 torsdag 17 september 1 dag 

V 44 måndag 26 oktober - fredag 30 oktober (Höstlov) 5 dagar 

Vårterminen 2021 V 8 måndag 22 februari - fredag 26 februari (Sportlov) 5 dagar 
V 11 onsdag 17 mars (preliminärt datum pga NP) 1 dag 
V 14 tisdag 6 april - fredag 9 april (Påsklov) 4 dagar 
V 19 fredag 14 maj 1 dag 

Antal skoldagar 178 
Antal lovdagar 17 
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Verksamhetsår för personal 
Höstterminen 2020 måndag 10 augusti – fredag 18 december 93 dagar 
Vårterminen 2021 torsdag 7 januari – tisdag 15 juni 101 dagar 
Totalt antal dagar 194 dagar 

Verksamhetsdagar utan skola 
Höstterminen 2020 V 33 måndag 10 augusti - fredag 14 augusti 5 dagar 

V 38 torsdag 17 september (Gemensam dag V8) 1 dag 
V 44 måndag 26 oktober - onsdag 28 oktober 3 dagar 

Vårterminen 2021 V 1 torsdag 7 januari - fredag 8 januari 2 dagar 
V 11 onsdag 17 mars (preliminärt datum pga NP) 1 dag 
V 23-24 torsdag 10 juni - tisdag 15 juni 4 dagar 

Totalt antal dagar 16 dagar 

Helgdagar 
Vårterminen 2021 V 13 fredag 2 april Långfredag 1 dag 

V 14 måndag 5 april Annandag påsk 1 dag 
V 19 torsdag 13 maj Kristi himmelsfärdsdag 1 dag 

Totalt antal dagar 3 dagar 

Arbetsfria dagar 
Höstterminen 2020 V 44 torsdag 29 oktober - fredag 30 oktober 2 dagar 

Vårterminen 2021 V 8 måndag 22 februari - fredag 26 februari 5 dagar 
V 14 tisdag 6 april - fredag 9 april 4 dagar 
V 19 fredag 14 maj 1 dag 

Totalt antal dagar 12 dagar 

Antal arbetsdagar fördelade per månad 
Höstterminen 2020 Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

16 22 20 21 14 93 

Vårterminen 2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Totalt 
17 15 23 16 19 11 101 



Ärende Datum
Beslut i 
nämnd

Uppföljnining
 i nämnd

Gullmarsborgs utveckling 170530 2018-11-14

Underhåll och upprustning av 
Gullmarsborgs ishall

180327

Intern kontrollplan 2020 Beslut 200122
Remiss av motion angående elevers hälsa och trygghet Beslut 200122
Alla taxor att gälla från och med 2021-01-01 Beslut 200826
Remiss av motion om förslag att fullmäktige beslutar att
Lysekils kommun inför s k utvecklingsjobb 

Beslut 200226

Remiss av motion angående bildande av en kultur- och 
fritidsnämnd

Beslut 200429

Remiss av motion om att införa ersättning i daglig 
verksamhet

Beslut 200226

Remiss av motion angående ett helhetsgrepp kring lokal- och 
bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder
Remiss av motion om att förbättra utbildningen i FSI Beslut 200226
Årsrapport 2019 Beslut 200226
Uppföljning 1 Beslut 200331
Uppföljning 2 Beslut 200603
Uppföljning 3 Beslut 201006
Kulturpris Beslut 200429
Kulturstipendium Beslut 200429
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse
nr 1 för utbildning Beslut 201216
Uppföljning 4 Beslut 201216

Svar till KS 2002-04-08

Svar till KS 2020-03-18

2018-11-14

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. 
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.

Svar till KS 2020-05-18

Svar till KS 2020-03-18

Svar till KS 2020-02-04

Beslutsuppföljning UBN 

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. 



Anmälningsärende 

Dnr 2020-000005 
Utskriftsdatum: 
2020-01-15 

Redovisning av anmälningsärenden 2020-01-22 

Namn: 

Beskrivning:
Beslut Elevhälsa 2018 
 

Namn: 
Skolveket 

Beskrivning:
Avtal om uppdragsutbildning  för eventuella blivande chefer 
 

Namn: 
Helen Karlsson 

Beskrivning:
Uppsägning av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Fyrbodal 
 

Namn: 
Mats Abrahamsson 

Beskrivning:
Beslut om statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2019 
 

Namn: 
Skolverket 

Beskrivning:
Beslut om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier 2019-2020 
 

Namn: 
Skolverket 

Beskrivning:
Ansökan om verksamhetsbidrag 
 

Namn: 
Studieförbundet Bilda sydväst 

Beskrivning:
Beslut om bidragsbelopp 2020 till fristående gymnasieskolor 
 

Namn: 
Värmdö kommun 

Beskrivning:
Kontrollrapport livsmedelskontroll 
 

Namn: 
MIljönämnden i mellersta Bohuslän 

Beskrivning:
Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram 
2019 
 

Namn: 
Skolverket 

Beskrivning:
Bidragsramar per huvudman för bidragsåret 2020, statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet 
 

Namn: 



Skolverket 

Beskrivning:
Bidragsram per huvudman för bidragsåret 2020, statsbidrag  för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, 
fritidshemmet och annan pedagogisk verkamhet 
 

Namn: 
Skolverket 

Beskrivning:
Avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning vid Göteborgs universitet - GU 2019/2441 
 

Namn: 
Göteborgs universitet 

Beskrivning:
Tillsyn och inspektion med stöd av patientsäkerhetslagen, gällande sekretess i elevhälsan utifrån 25 kap 1 § 
offentlighets- och sekretesslagen, avs. verksamhet vid Stångenässkolan, Lysekils kommun 
 

Namn: 
Inspektionen för vård och omsorg 

Beskrivning:
LKF 2019-12-11, § 250 - Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Lysekils kommun 
 

Namn: 
Kommunfullmäktige 

Beskrivning:
LKF 2019-12-11, § 249 - Reviderat reglemente för utbildningsnämnden 
 

Namn: 
Kommunfullmäktige 

Beskrivning:
LKF 2019-12-11, § 246 - Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2023 
 

Namn: 
Kommunfullmäktige 

Beskrivning:
LKF 2019-12-11, § 245 - Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 
 

Namn: 
Kommunfullmäktige 

Beskrivning:
LKF 2019-12-11, § 241 - Verksamhetsomfattning och ramfördelning - Utbildningsnämndens 
Arbetslivsförvaltning 
 

Namn: 
Kommunfullmäktige 

Beskrivning:
LKF 2019-12-11, § 238 - Investeringsbudget 2020 
Namn:
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i protokollet 2020-01-22, § xx. 
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AVTAL    

Samverkansavtal för gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal 

Bakgrund 

Fyrbodals kommunalförbund är sedan länge en part i samverkan inom utbildningsområdet 

mellan kommunerna i området. År 2013 undertecknades ”Avsiktsförklaring om samverkan 

inom utbildningsområdet” som bildar grund för den nuvarande samverkan. Utöver detta finns 

avtal som reglerar specifika samverkansområden. 

 

Detta avtal reglerar mottagande av elever inom Fyrbodal, s.k. fritt sök. 

1. Avtalsparter 

Avtalets parter utgörs av Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, 

Kunskapsförbundet Väst, Lysekils kommun, Melleruds kommun, Munkedals kommun, Orust 

kommun, Sotenäs kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun, Uddevalla kommun och 

Fyrbodals kommunalförbund. 

 

2. Syfte 

Samverkansavtalet grundas i en gemensam strävan att erbjuda alla elever som bor i de 

avtalsslutande kommunerna ett brett, likvärdigt och attraktivt utbildningsutbud av hög 

kvalitet. Syftet är att alla elever ska ges goda möjligheter att få sitt förstahandsval av skola 

och program tillgodosett. Detta åstadkoms genom att införa fritt sök där samtliga elever i de 

avtalsslutande kommunerna blir mottagna i första hand i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

3. Avtalsperiod och villkor 

Föreliggande avtal gäller från och med den 1 januari 2016 och tillsvidare. Fritt sök gäller 

fr.o.m. antagning till gymnasiet läsåret 16/17. 

Part som inte längre vill delta i avtalet har rätt att lämna detta med en uppsägningstid på 18 

månader att upphöra vid läsårs slut. Detta innebär att part ska säga upp avtalet senast 1 januari 

året innan det aktuella läsårets slut. Parterna är skyldiga att följa avtalet till avtalstidens slut. 

 

 



 

Elev som redan påbörjat sin utbildning innan avtalet sagts upp har rätt att slutföra sin 

utbildning där den påbörjats.  

 

Nuvarande avtal mellan enskilda kommuner sägs upp i samband med att detta avtal tecknas, 

under förutsättning att avtalsparterna är desamma i nuvarande och kommande avtal. 

 

Företrädesvis är det avtalets parter som gemensamt tecknar avtal med part utanför 

samverkansområdet (andra kommuner och/eller samverkansområden). För att uppnå 

långsiktiga och hållbara lösningar är det möjligt för enskilda kommuner inom Fyrbodals 

samverkansområde att teckna avtal med annan part. Avtal med andra kommuner och/eller 

samverkansområden ska alltid föregås av samråd inom Fyrbodals samverkansområde. 

 

4. Avtalets innehåll och omfattning 

Parterna förbinder sig att göra följande utbildningar tillgängliga för de elever som är 

folkbokförda i någon av de avtalsslutande kommunerna. 

 Samtliga nationella program och inriktningar som någon av parterna är huvudman för 

inkl. utbildningar som bedrivs i lärlingsform. 

 Särskilda varianter av nationella program utan riksrekrytering som någon av parterna 

är huvudman för 

 Fjärde året på teknikprogrammet (detta regleras i avtalet om Teknikcollege tecknat 

2014) 

 Gruppbaserade, sökbara program på Introduktionsprogrammen som någon av parterna 

är huvudman för Programinriktat individuellt val (IMPRO), samt Yrkesintroduktion 

(IMYRK)* 

 Inriktningsval som börjar i årskurs 2 

 

*Elevens möjlighet att genomföra ett introduktionsprogram, som inte omfattas av avtalet 

(individbaserat IMPRO och IMYRK samt IMSPR, IMIND och IMPRE), i en annan kommun 

än hemkommunen kan regleras genom separata avtal mellan berörda kommuner. 

 

5. Samverkan kring utbud 

Dialog kring programutbud etc. ska föras på tjänstemannanivå.  

Om enskild kommun önskar teckna avtal med part utanför Fyrbodals samverkansområde ska 

samråd ske på tjänstemannanivå. 

6. Antagning 

Elev som är bosatt i någon av de avtalsslutande kommunerna och söker en utbildning i någon 

av dessa kommuner ska prövas som förstahandsmottagna i enlighet med gällande lagstiftning. 

Antagning Fyrbodal hanterar antagningen. 



 

7. Rapportering beträffande avbrutna studier och svårigheter med 

utbildning 

Anordnarkommunen ska omgående skriftligen till hemkommunen, befattningshavare enligt 

överenskommelse, rapportera förekommande fall av avbrutna studier och programbyte till 

hemkommunen. Skriftlig rapportering ska även ske gällande elever med omfattande frånvaro 

(definition enligt överenskommelse), elever som bedöms ha påtagliga studiesvårigheter 

och/eller bedöms behöva mer än tre år för att kunna fullfölja sina studier. Samma sak gäller 

då det finns skäl att anta att eleven riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. 

 

8. Ekonomiska villkor och förutsättningar 

Interkommunala ersättningar 

Elevens hemkommun ersätter anordnarkommunen med samma belopp per elev som 

anordnarkommunen budgeterar och fördelar per elev i aktuellt program. Gällande regler för 

interkommunal ersättning ska användas. 

Resor och inackordering 

Elevens hemkommun (där eleven är folkbokförd), svarar för kostnaden för resor mellan 

bostad och skola alternativt eventuellt inackorderingstillägg. 

Övrigt 

Avstämningsdatum för interkommunal ersättning är 15 oktober och 15 februari. 

 

9. Information  

Parterna förbinder sig att via studie- och yrkesvägledare och egna kanaler informera sökande 

om fritt sök och innebörden av det. Antagning Fyrbodal ansvarar för att utförlig information 

finns i anslutning till ansökningswebben. 

Vid arrangemang av olika slag ska parterna sträva efter en öppenhet där alla huvudmän/skolor 

erbjuds att delta med sin information. 

 

10. Uppföljning och utvärdering 

Årligen ska samverkansparterna följa upp och utvärdera: 

 Elevströmmar 

 Graden av tillgodosedda förstahandsval 

 Andel elever som går 4 år eller mer på gymnasiet 

 Måluppfyllelse i respektive program (andel med gymnasieexamen) 

 



 

11. Tvister 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal skall i första hand avgöras i förhandling 

mellan parterna. Om parterna inte kommer överens ska medling ske genom styrgruppen 

(Direktionen, Fyrbodals kommunalförbund). Om samförstånd ändå inte kan uppnås ska 

ärendet avgöras via majoritetsbeslut i styrgruppen.  

12. Force majeure 

Om huvudmannen inte kan fullgöra ett åtagande på grund av omständigheter utanför dennes 

kontroll, till exempel arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof med mera, är huvudmannen inte 

ansvarig för den skada eller förlust som kan uppkomma för motparten. 

13. Avtalets ikraftträdande 

Detta avtal träder ikraft 1 januari 2016. Fritt sök gäller fr.o.m. antagning till gymnasiet läsåret 

16/17. 

 

  



 

9. Undertecknande 

 

För Bengtsfors kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Dals Eds kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Färgelanda kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Lysekils kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Melleruds kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Munkedals kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Orust kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 



 

 

För Sotenäs kommun: 

 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Strömstad kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Tanums kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Uddevalla kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Kunskapsförbundet Väst: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Åmåls kommun: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

För Fyrbodals kommunalförbund: 
 

________________________ ___________________________________________ 

Datum   Namn 

   ___________________________________________
   Namnförtydligande 
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Hej 
 
Översänder Uppsägning av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Fyrbodal enligt uppdrag från 
 
Mats Abrahamsson, kommunalråd Sotenäs kommun. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna-Lena Höglund 
Administrativ chef 
Kansliavdelningen 
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Sotenäs kommun

Kommunstyrelsen
Mats Abrahamsson
Kommunalråd

Delegationsbeslut
Datum Dnr
2019-12-17 KA2019/001690

Uppsägning av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom
Fyrbodal

Beslut

Sotenäs kommun säger hiirmed upp samverkansavtalet för gymnasieutbildning (fritt sök)
inom Fyrbodal (daterat 2015-ll-20). Uppsägningen gäller med omedelbar verkan.

Beslutshänvisning

Kommunallagen 6 kap 39 $

Delegationshänvisni ng

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning for Kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 4.22.

Bilaga/Bilagor
Avtal Samverkansavtal ftir gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal

Beslutet delges
Kommunal Fyrbodal
Avtalsparter

Mats Abrahamsson

Sotenäs kommun

o
o

o
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Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2019-12-11
45380 LYSEKIL 1(1)

Dnr 8.1.2-2019:0039671

Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för
2019

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av
lärarassistenter.

Ni beviljas  112 041 kronor  i statsbidrag. Ni har rekvirerat 112 041 kronor.
Bidraget avser HT 2019. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt Statsbidrag för anställning av lärarassistenter inte
överklagas.

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

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Linus
Fredriksson. Handläggare var Linus Fredriksson.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se



Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2019-12-13
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2019:0039847

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2019/2020

Beslut om rekvisition

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

Ni beviljas 2 044 198 kronor. Bidraget avser perioden 2019-07-01
- 2019-12-31. 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 textmeddelandet Lärarlönelyftet HT19 för
hösten 2019 respektive Lärarlönelyftet VT20 för våren 2020.

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



Beslut
2019-12-13

2(2)
Dnr 8.1.2-2019:0039847

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 Sofie Lundkvist efter föredragning av Linus
Fredriksson. Handläggare var Viktoria Kiwutila Lufuankenda.



   
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 
 

Studieförbundet Bilda Sydväst 
Verksamhetsplan 2020-21 
 
 

 

 

 

 



    
 
 

 

   
 

Det här är Studieförbundet Bilda 
 

Studieförbundet Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med stöd och inspiration från oss får 

människor med olika bakgrund möjlighet att mötas över gränser, få nya perspektiv på tillvaron och att växa 

som människor. Bilda har sina rötter i flera idéburna traditioner. Här möts svenska folkrörelser, tusenåriga 

kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom musik, film, dans, 

hantverk och mycket annat. 

 

Studieförbundet Bilda – syfte, uppdrag och bildningssyn 

Syfte och uppdrag 
Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning som grund bedriva folkbildningsarbete som  

 svarar mot behov i kyrka och samhälle, 

 värnar individens integritet, 

 främjar människans förmåga  

 till självständigt ställningstagande  

 till skapande verksamhet 

 till samarbete och gemenskap, 

 stimulerar till ett ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv.  
 

I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och medlemsorganisationernas respektive identitet och uppdrag 

som gemensamma tillgångar.  

Bildningssyn 
Studieförbundet Bildas verksamhet vilar på folkbildningens grundsyn.  

 

Verksamheten är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Verksamheten ska värna 

mångfalden och ett demokratiskt arbetssätt, stärka livslångt lärande och kulturell verksamhet samt stimulera 

ett aktivt kunskapssökande. Det stärker individens möjlighet att påverka både sin livssituation och 

samhällsutvecklingen.  

 

I Bildas folkbildningsverksamhet är också mötet mellan människor viktigt. Det är i det ömsesidiga 

erfarenhetsutbytet och i den gemensamma reflektionen som de verkliga bildningsprocesserna äger rum. 

Vision och verksamhetsidé 

Vår vision 

Bildas vision är: Tillsammans bildar vi för livet. 
Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi vill göra möten mellan människor möjliga, och 

sprida den möjligheten till fler. 

Vår verksamhetsidé 
Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors 
engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings och kulturverksamhet. Vår 
utgångspunkt är människors egna drivkrafter. 

Arenor och bildningsrum 
Bildas folkbildningsarbete är starkt i förankrat i våra medlemsorganisationer och därmed i 

bildningsverksamhet kopplad till de traditionella svenska frikyrkorna, de ortodoxa och österländska 

kyrkorna och katolska kyrkan i Sverige. 



    
 
 

 

   
 

Bilda är också en egen folkbildningsaktör, med en fri roll i förhållande till sina medlemsorganisationer. 

En stor del av verksamheten bedrivs i samarbete med människor och grupper utan anknytning till 

dessa. Många av dem finns inom olika former av kulturverksamhet och konstnärliga uttryck. 

Vi vill möta förändringar och utmaningar i samhället genom att arbeta på flera arenor, med flera olika 

bildningsrum och med kompetenta och engagerade samverkanspartner. En del i detta är att utveckla 

vårt engagemang i samhällsfrågor och att jobba i projektform genom externa medel. 

 

Organisation 
Studieförbundet Bilda är organiserat i sex regioner, ett förbundskansli, tre profilområden, två 

kompetensområden och ett antal stödfunktioner. Förbundsstämma hålls vartannat år och är förbundets högsta 

beslutande organ. Förbundsstämman väljer förbundsstyrelse och förbundsordförande. 

 

 



   
  
 
  

 

   
 

Studieförbundet Bildas uppdrag och mål 

Bildas uppdrag 
Studieförbundet Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. 

Vårt uppdrag är att verka inom folkbildningen, genom studiecirklar, kulturprogram och 

andra sociala mötesplatser. Vi ska på olika sätt ta tillvara våra medlemsorganisationers och 

enskilda människors drivkraft och möjliggöra deras idéer och initiativ. Med stöd från oss ska 

människor med olika bakgrund få möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som 

rör kultur och livet i stort. Vi ska utveckla mötesplatser – former, verktyg och miljöer – som 

göra dessa möten möjliga. 

Statens mål med folkbildningen 

Staten formulerar sitt folkbildningspolitiska mål såhär: 
 
Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för 

personlig utveckling och delaktighet i samhället. 

Statens fyra syften 
Statens syfte med stöd till folkbildningen – som det beslutats av riksdagen – är att den ska: 

 

 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

 bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation 
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 

 bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.



   
 
 

 
 

   
 

Strategiska teman och prioriteringar 
 

 

 
 

Grunden och riktningen för Studieförbundet Bildas verksamhet och utvecklingsarbete anges i Möten 

över gränser, vårt framtids och strategidokument för perioden 201721. Det togs fram i omfattande 

process tillsammans med medlemsorganisationer, förtroendevalda, deltagare och medarbetare. 

Prioritering och mål för 2020-21 är formulerade utifrån de strategiska teman och prioriteringar som 

Möten över gränser anger. 

Studieförbundet Bildas förbundsgemensamma mål för 2020 - 2021 
 

Vi ska bidra till fler människors utveckling, kulturskapande, lärande och ökad delaktighet för ett 
hållbart och demokratiskt liv och samhälle.  Det gör vi genom att: 
 

 Stärka samarbetet med medlemsorganisationer och samverkansparter för att utveckla 
framtidens folkbildning. 

 Öka förståelsen för existentiella frågor och religionens betydelse i samhället. 

 Stödja och utveckla digitalt lärande. 

 Öka vår verksamhet i utsatta områden och glesbygdskommuner. 

 Vår verksamhetsvolym uppgår till 1 180 000 timmar och 111 000 unika deltagare.  
 

Studieförbundet Bilda Sydvästs regionmål för 2020 - 2021 
 
Bilda Sydväst bidrar till Bildas förbundsgemensamma mål genom att: 

 

 2021 har vi prövat olika samarbetsmodeller med minst 100 samverkansparter för att 
tillsammans utveckla framtidens folkbildning. 

 2021 har vi plattformar och mötesplatser för livsfrågor i minst 15 sammanhang.  

 2021 är digitala redskap en naturlig del av lärande och kommunikation i all vår 
verksamhet. 

 2021 har vi prövat möjligheten att med hjälp av digital verksamhet öka folkbildning i 
20 sammanhang i glesbygd.  

 2021 har vi prövat och möjliggjort verksamhet i 10 utsatta områden och 
sammanhang för att öka människors delaktighet i samhället. Detta gör vi 
tillsammans med andra organisationer, i ett långsiktigt perspektiv. 

 2020 uppgår vår verksamhetsvolym till 200 000 timmar. Vi ska öka med 1500 unika 
deltagare.  
 



   
 
 

 
 

   
 

 

Åren 2020 och 2021 ska Bilda Sydväst - med utgångspunkt i våra regionala mål - stärka våra befintliga 
verksamheter och utveckla ny verksamhet. Övergripande för all vår verksamhet är att undersöka, pröva och 
skapa arbetsmodeller utifrån följande frågeställningar:  

 Hur kan vi utveckla, stärka och uppmuntra befintliga och nya ledare i vår verksamhet? 

 Hur kan vi erbjuda olika kulturella uttrycksformer i arbetet med livsfrågor? 

 Hur kan digitaliseringen stärka lärandet i folkbildningsverksamheten och användas för att nå 
ut till en större mångfald av människor? 

 Hur kommer framtidens folkbildning att se ut och var kommer den att finnas? 

 

 

Profilområden 
I organisationen har vi tre förbundsgemensamma profilområden: Kyrka, Samhälle och Kultur. 

Verksamheten inom profilområdena speglar Bildas strategiska prioriteringar. Profilområdena 

arbetar både med den långsiktiga strategin utifrån sin särart och utvecklar verksamhet i samverkan 

med övriga profilområden och kompetensområden. 

Kyrka 
Profilområdet Kyrka ansvarar för utvecklingen av arbetet med kyrka, tro och religion. Profilområdet 

samverkar med de tre kyrkofamiljerna; de ortodoxa och österländska kyrkorna, katolska kyrkan och 

frikyrkorna. I profilområdet Kyrka finns spetskompetens för att arbeta med ortodox bildning och 

kultur, katolsk bildning och kultur samt bildning och kultur i frikyrkorna.  

 

Fokus under de närmaste två åren är att utveckla framtidens folkbildning i ett stärkt samarbete med 

medlemsorganisationer och samverkansparter samt att utveckla verksamhet som bidrar till att öka förståelsen 

för existentiella frågor och religionens betydelse i samhället.  

 

Profilområde Kyrka Bilda Sydväst 

Vi kommer särskilt att fokusera på att tillsammans med medlemsorganisationerna utveckla framtidens 

folkbildning. Det gör vi genom att stärka relationerna med våra medlemsorganisationer samt prova olika 

samarbetsmodeller för samverkan med församlingar och kyrkliga organisationer.  

 

Vi kommer även att fokusera på att skapa forum för livsfrågor och det som skapar mening i livet. I detta 

ryms bland annat frågor omkring klimat, hälsa, religion och att växa som människa. 

 

Kultur 
Profilområde Kultur ansvarar för utvecklingen av arbetet med olika kreativa uttrycksformer, liksom 

kulturens och konstens betydelse för individ och samhälle. Inom profilområdet arbetar Bilda som 

egen aktör och i samverkan med medlemsorganisationer, offentlig sektor, andra organisationer och 

fria grupper. Inom profilområdet finns spetskompetens inom bland annat musik i olika former, 

dans, litteratur, teater, film, bild och hantverk. Fokus under de närmaste två åren är att fortsätta vara 

relevanta i samtiden genom att beakta digitaliseringen och nya sätt att skapa, men med rötterna i 

folkbildningen och med kulturens egenvärde i fokus.  

 



   
 
 

 
 

   
 

 

Profilområde Kultur Bilda Sydväst 
I Bilda Sydväst har vi ett brett folkbildningsarbete inom kulturområdet där vi framförallt fokuserar 
på olika uttrycksformen inom dans och musik. Folkbildningsverksamheten är vidare indelad i två 
fokusområden; Folklig kultur och Urban kultur.  

Urban kultur innefattar verksamhet som har sitt ursprung, eller hämtar inspiration från kultur som 

vuxit fram i de större städerna. Det kan till exempel handla om hiphop, dansgrupper, 

musikproduktion eller influencernätverk. Inom ramen för urban kultur finns även ett särskilt fokus 

på att nå ut och skapa verksamhet i utsatta områden eller sammanhang. 

 

Folklig kultur innefattar verksamhet som har sitt ursprung, eller hämtar inspiration från olika 

folkliga traditioner och folkrörelser. Det kan till exempel handla om olika etniska föreningar, körer, 

band eller dansgrupper. Inom ramen för folklig kultur finns även ett särskilt fokus på att nå ut och 

skapa verksamhet i glesbygd.  

 

Samhälle 

Profilområde Samhälle ansvarar för utvecklingen av Bildas folkbildningsarbete i det civila samhället. Här 

arbetar Bilda dels som en egen aktör, dels i samverkan med medlemsorganisationer, offentlig sektor, 

andra organisationer och aktörer. I profilområdet finns spetskompetens inom bland annat 

mångfaldsfrågor, civilsamhällets roll, delaktighet, inkludering, hållbarhet och folkhälsa. Fokus under de 

närmaste två åren är att möta behov kopplat till samhällsutvecklingen inom mångfald, etablering och 

digitalisering.  

Profilområde Samhälle i Bilda Sydväst 

 Vi kommer att fokusera på att möta behov kopplat till samhällsutvecklingen inom hållbarhet, integration, 

folkhälsa och mänskliga rättigheter. Det gör vi med speciellt fokus på utsatta grupper och områden samt 

glesbygd.  

 

Inom profilområde Samhälle drivs förutom folkbildningsverksamheten externt finansierade projekt i 

samverkan med fler aktörer. Bilda Sydväst avser att under de kommande två åren ytterligare arbeta med 

att förbättra metod, rutiner och modeller för projektarbetet samt söka fler samverkansparter och 

finansieringsmöjligheter för ej statsbidragsberättigad verksamhet. 

 

 

Kompetensområden och 
stödfunktioner 
I organisationen finns två förbundsgemensamma kompetensområden: Mellanöstern och 

Ledarutveckling. Dessa arbetar med strategiska prioriteringar dels utifrån sin särart, dels i 

samverkan med övriga profil och kompetensområden: 

Mellanöstern 

Här finns arbetet med utvecklingen av Bildas folkbildningsverksamhet kring frågor som rör 

Mellanöstern och kring Bildas studiecenter Swedish Christian Study Centre (SCSC) i Jerusalem. 

Fokus under de närmaste två åren är att erbjuda resor som svarar mot våra   

medlemsorganisationers särskilda intressen och behov samt att i ett öppet utbud inbjuda till 



   
 
 

 
 

   
 

resor utifrån särskilda teman. 

Ledarutveckling 
Här ryms vårt arbete med kompetensutveckling för ledare och ledarstöd. Här ryms också utvecklingen av 

vårt arbete med validering och volontärarbete. Fokus under de kommande två åren är att öka antalet, 

mångfalden och andelen kvalificerade cirkelledare i Bilda. Vi kommer bland annat att utveckla grund och 

fortsättningsutbildningar för ledare samt att utveckla mötesplatser för ledare.  

 

Digitalt utvecklingsprojekt 

För öka sin relevans i dagens samhälle och samordna förändringsresan startade Bilda ett Digitalt 

utvecklingsprojekt med extra resurser centralt och regionalt. Projektet ska pågå mellan 2018-2021 och de 

övergripande målen är att: 

 Arbeta aktivt för att öka människors digitala förmåga. Både egna medarbetares, 
medlemsorganisationers, samarbetspartners, cirkelledares och cirkeldeltagares. 

 Stödja och utveckla det digitala lärandet och användningen av digitala verktyg och material i 
folkbildningsarbetet. 

 Vara så digitalt lättillgängliga som möjligt för alla deltagare. 

 Utveckla arbetssätt och organisation anpassat till digitala verktyg och metoder. 

 Fokus kommande år är att öka den digitala kompetensen och förmågan. Att utveckla verksamhet samt 
förädla verktyg och arbetssätt med hjälp av digitaliseringens fördelar. Att bli bättre på videomöten och 
streaming är några konkreta exempel. 

 

Vi har också ett antal stödfunktioner: 

Administration – ekonomi/kvalitet 
Den administrativa funktionen ombesörjer en Bilda-gemensam hantering av löner och löpande redovisning 

samt bistår regionerna med ekonomisk planering och analyser.  Inom funktionen ryms även en samlad 

verksamhetsrapportering till Folkbildningsrådet samt utveckling och uppföljning av kvalitetsarbetet inom hela 

Bilda samt arbete med olika strategiska och framtidsinriktade frågeställningar och dess ekon0miska och 

finansiella konsekvenser.  Funktionen ansvarar även för förvaltningen av Bildas gemensamma finansiella 

tillgångar. 

 

Fokus under 2020 är att utveckla, förenkla och kvalitetssäkra de olika ekonomiska processerna.  Här ingår 

bland annat byte av ekonomisystem, översyn av budgetprocesser samt diverse rapporterings- och 

dokumentationsrutiner för lednings- och styrelserapporteringar. En utveckling av projektstöd för externa 

projekt kommer även att utarbetas under vintern 2020. 

 

En ökad användning av e-listor i rapporteringen och därmed en förenkling av rapporteringen för våra ledare 

genomförs även under 2020. 

HR 
Bilda har en gemensam HR-funktion som har till uppgift att underlätta och effektivisera personalrelaterade 

processer i organisationen. Kompetensutveckling, rekrytering och arbetsmiljöfrågor är sådant som ryms i 

HRfunktionens stöd. Fokus för 2020-2021 är att i relation till uppsatta mål säkerställa vilka kompetensbehov 

som finns för olika roller samt utveckla kompetens som saknas eller efterfrågas. Att attrahera och behålla 

medarbetare och cirkelledare är också prioriterat.  

Kommunikation och IT 
Bildas kommunikationsarbete stödjer verksamhetsmålen och syftar till att synliggöra Bildas verksamhet och 

idé, för att attrahera fler deltagare till verksamheten och skapa förtroendefulla relationer. 



   
 
 

 
 

   
 

Regionkommunikatörerna och kommunikationsenheten på förbundskansliet har ett särskilt ansvar för den 

strategiska kommunikationen i Bilda. Fokus under de närmaste två åren är att fortsatt stärka Bildas synlighet 

genom att anpassa kommunikationen till användarna och utnyttja digitala kanalers möjligheter. Det sker 

genom samordning, strukturerad flexibilitet och kompetensutveckling hos alla som är bärare av Bildas 

budskap.  

 

IT-enheten är Bildas stöd för utveckling, drift samt service och support inom områdena IT och telefoni. Fokus 

är att Bilda ska vara en modern och effektiv IT-arbetsplats med moderna och kostnadseffektiva 

systemlösningar och IT-tjänster.  

 

Policyer och riktlinjer 
Bildas verksamhet regleras även av följande policyer, beslutade av förbundsstyrelsen: 

Jämställdhetspolicy 

Personal och kompetenspolicy 

Tillgänglighetspolicy 

Miljöpolicy 

Policy avseende sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 

Alkohol och drogpolicy 

Arbetsmiljöpolicy 

 

Förbundsstyrelsen beslutar även om riktlinjer för folkbildningsverksamheten och kvalitetshöjande åtgärder.
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Trevlig helg! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Carin Frantzich 
Administratör Göteborg 
 
Studieförbundet Bilda Sydväst 
Danska Vägen 20 
412 66 Göteborg 
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www.bilda.nu 
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Till kommuner i Västra Götaland, Halland och Skåne 
 

 
 

     13 december 2019 
 

Ansökan om kommunalt stöd 2020 
 

Studieförbundet Bilda Sydväst vill tacka för det stöd vi fått 

under 2019 till vår folkbildningsverksamhet och samtidigt 

ansöka om fortsatt stöd för 2020. Studieförbundet Bilda Sydväst 

omfattar Västra Götaland, Halland och Skåne län. 
 

Vi bifogar vår verksamhetsplan för 2020 som antogs av 

regionstyrelsen den 26 november 2019. När årsredovisning 

och verksamhetsberättelse är klara kommer vi att skicka en 

redovisning och beskrivning av den verksamheten vi haft i er 

kommun under 2019. 
 

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Vänliga hälsningar 
 

Maria Rödholm 
 

Maria Rödholm 

Regionchef 

Studieförbundet Bilda Sydväst 
 

E-post: maria.rodholm@bilda.nu 
Telefon: (även mobil) 031-730 35 11 

 

  

 
 

















Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2019-12-06
45380 LYSEKIL 1(4)

Dnr 8.1.2-2019:0041872

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram
för 2019

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av förordning (2011:947) om statsbidrag
för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom
introduktionsprogram.

Ni beviljas 1 195 927 kronor  i statsbidrag (varav 152 380 kronor för
utvecklingskostnader, 989 045 kronor för ersättning till arbetsgivare, 54 502
kronor för ersättning till utbildad handledare samt 0 kronor för anställd
lärling). Ni har sökt 1 866 250 kronor. Bidraget avser HT 2019. Bidraget
betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.

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

Skälen för beslutet

Skolverket har fått in ansökningar för en större summa än vad vi kan bevilja
i statsbidraget. Det innebär att alla huvudmän blir beviljade en lägre summa
per elev.

Fördelning av statsbidraget

Skolverket har reducerat statsbidraget efter vad som anges i § 3 i
förordningen (2011:947). Det innebär att vi minskat alla bidragsbelopp
så att de fortfarande är proportionerliga i förhållande till varandra. De
reducerade bidragsbeloppen motsvarar drygt 64 procent av det ursprungliga
maxbeloppet för ansökan hösten 2019.

Minskningen innebär att respektive huvudman beviljats högst 16 825 kronor
per elev och termin. Nya belopp för de fyra bidragsdelarna blir därför:

– bidrag till arbetsgivaren: högst 10 411 kronor

– bidrag för utbildad handledare: högst 3 206 kronor

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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– bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning: högst 1 604
kronor

– bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen: högst 1
604 kronor

Om ni har beviljats ett lägre belopp än ovan beror det på att ni angett i er
ansökan att ni vill söka ett lägre belopp.

Bakgrund

Skolverket har 191 miljoner kronor att fördela höstterminen 2019. Totalt för
höstterminen 2019 har Skolverket fått in ansökningar som motsvarar knappt
298 miljoner kronor.

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 Sandra Olsson.
Handläggare var Nils-Henrik Jansson.
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Viktig information om statsbidraget för gymnasial lärling och
lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram HT 2019

Det är viktigt att ni läser igenom texten nedan den innehåller viktig
information om statsbidraget och de villkor som ni som huvudman är
ansvarig att följa. Om ni inte följer villkoren kan ni bli återbetalningsskyldiga
av statsbidraget.

Villkor för statsbidraget

Alla elever ska ha ett giltigt utbildningskontrakt

För att ni ska ha rätt till statsbidraget ska de elever som ingår i ansökan
delta i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning på
introduktionsprogram.

Alla elever ska ha ett utbildningskontrakt upprättat senast den 15 oktober
2019. Utbildningskontraktens innehåll skiljer sig åt beroende på vilken
utbildning som eleven går. Kraven på innehåll anges i Skollagen (2010:800)
16 kap § 11a, 19 kap § 10a samt § 3a i förordningen (2011:947) om
statsbidrag för gymnasial lärling och lärlingsliknande utbildning inom
introduktionsprogram.

Statsbidraget ska betalas till arbetsgivarna inom tre månader

Bidrag till arbetsgivaren, bidrag för utbildad handledare samt bidrag för elev
med gymnasial lärlingsanställning skall betalas ut till respektive arbetsgivare
inom tre månader från det att Skolverket betalat ut bidraget till er. Ni kan se
fördelningen av de olika beloppen ovan.

Bidraget för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen får ni som
huvudmän själva använda men ni kan också besluta att betala ut denna del
till arbetsgivarna.

Utbildade handledare ska ha gått en godkänd handledarutbildning

För att ha rätt till bidrag för utbildad handledare ska handledaren ha gått
en utbildning som godkänts av skolverket enligt föreskrifterna om krav för
utbildade handledare (SKOLFS 2014:49).

Utbetalning sker under vecka 50

Bidraget betalas ut under vecka 50. Utbetalningen har meddelandetexten
”Gymnasial lärling HT 2019”.
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Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget senast 15 april
2020

Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget. Redovisningen för det
statsbidrag ni beviljats för 2019 ska lämnas in under perioden 15 mars - 15
april 2020.

I redovisningen ska ni ange hur mycket av statsbidraget ni betalat ut
till arbetsgivare och redogöra för vad ni använt det bidrag ni fått för
utvecklingskostnader av lärlingsutbildningen till.

Skolverket kan även göra fördjupade granskningar, exempelvis gällande intyg
över slutförd handledarutbildning, för att kontrollera att ni beviljats och
använt statsbidraget enligt de regler som gäller för bidraget.

Återbetalning av statsbidrag

Skolverket kan komma att återkräva hela eller delar av det
statsbidrag som ni fått om ni till exempel:

– Inte uppfyller villkoren för bidraget

– Inte använder statsbidraget enligt de regler som finns i
förordningen (2011:947) och föreskrifterna (2017:95)

– Inte inkommer med den redovisning som Skolverket begär

Grunderna för återkrav framgår av 8 § i förordningen (2011:947).

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ni till exempel lämnat felaktiga uppgifter
som grund för statsbidraget, eller om något i ert ärende ändras väsentligt.

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar i er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om förändringar som
innebär att ni fusioneras med en annan huvudman eller att ni är under
rekonstruktion. Även förändringar som innebär att ni köper eller säljer
skolenheter från en annan huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs
genom att skicka ett meddelande till skolverket.statsbidrag@skolverket.se.
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Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet år 2020

Skolverket har beslutat om fastställande av bidragsram per huvudman för bidragsåret 2020 enligt nedan

Huvudman Organisationsnummer Bidragsram

Ale 2120001439 7 255 568 kr                               

Alingsås 2120001553 8 439 684 kr                               

Alvesta 2120000639 4 641 170 kr                               

Aneby 2120000498 1 585 488 kr                               

Arboga 2120002122 2 540 700 kr                               

Arjeplog 2120002668 397 458 kr                                  

Arvidsjaur 2120002650 1 030 260 kr                               

Arvika 2120001892 4 750 382 kr                               

Askersund 2120001983 1 749 594 kr                               

Avesta 2120002262 4 381 965 kr                               

Bengtsfors 2120001470 1 496 646 kr                               

Berg 2120002502 1 210 880 kr                               

Bjurholm 2120002833 381 570 kr                                  

Bjuv 2120001041 3 200 760 kr                               

Boden 2120002767 4 661 280 kr                               

Bollebygd 2120002973 2 095 301 kr                               

Bollnäs 2120002361 4 866 909 kr                               

Borgholm 2120000795 1 355 625 kr                               

Borlänge 2120002239 10 816 030 kr                             

Borås 2120001561 22 830 444 kr                             

Botkyrka 2120002882 22 996 268 kr                             

Boxholm 2120000407 1 007 400 kr                               

Bromölla 2120000894 2 524 284 kr                               

Bräcke 2120002460 1 023 678 kr                               

Burlöv 2120001025 4 596 306 kr                               

Båstad 2120000944 2 291 704 kr                               

Dals-Ed 2120001413 810 432 kr                                  

Danderyd 2120000126 7 399 125 kr                               

Degerfors 2120001934 1 468 776 kr                               

Dorotea 2120002809 354 311 kr                                  

Eda 2120001769 1 653 817 kr                               

Ekerö 2120000050 7 320 064 kr                               

Eksjö 2120000589 3 564 936 kr                               

Emmaboda 2120000738 1 682 100 kr                               

Enköping 2120000282 9 284 214 kr                               

Eskilstuna 2120000357 22 627 396 kr                             

Eslöv 2120001173 7 366 002 kr                               

Essunga 2120002916 1 130 200 kr                               

Fagersta 2120002106 2 703 972 kr                               

Falkenberg 2120001231 8 602 250 kr                               

Falköping 2120001744 6 846 822 kr                               

Falun 2120002221 11 638 872 kr                             

Filipstad 2120001876 1 910 109 kr                               

Finspång 2120000423 4 114 192 kr                               

Flen 2120000332 3 145 450 kr                               
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Huvudman Organisationsnummer Bidragsram

Forshaga 2120001819 2 472 930 kr                               

Färgelanda 2120001421 1 134 756 kr                               

Gagnef 2120002155 2 144 688 kr                               

Gislaved 2120000514 5 902 514 kr                               

Gnesta 2120002965 2 362 048 kr                               

Gnosjö 2120000506 1 962 026 kr                               

Gotland 2120000803 9 780 304 kr                               

Grums 2120001827 1 617 444 kr                               

Grästorp 2120001595 954 408 kr                                  

Gullspång 2120001637 745 044 kr                                  

Gällivare 2120002726 2 929 180 kr                               

Gävle 2120002338 19 549 805 kr                             

Göteborg 2120001355 116 940 426 kr                           

Götene 2120001652 2 349 244 kr                               

Habo 2120001611 3 626 056 kr                               

Hagfors 2120001884 1 474 851 kr                               

Hallsberg 2120001926 3 237 850 kr                               

Hallstahammar 2120002064 3 211 297 kr                               

Halmstad 2120001215 19 911 384 kr                             

Hammarö 2120001793 4 275 318 kr                               

Haninge 2120000084 22 143 000 kr                             

Haparanda 2120002775 1 577 514 kr                               

Heby 2120002049 2 571 882 kr                               

Hedemora 2120002254 2 629 730 kr                               

Helsingborg 2120001157 30 078 780 kr                             

Herrljunga 2120001520 1 756 390 kr                               

Hjo 2120001728 1 648 232 kr                               

Hofors 2120002296 1 621 217 kr                               

Huddinge 2120000068 28 542 195 kr                             

Hudiksvall 2120002379 6 270 516 kr                               

Hultsfred 2120000712 2 692 305 kr                               

Hylte 2120001207 2 283 231 kr                               

Håbo 2120000241 4 923 225 kr                               

Hällefors 2120001942 1 203 140 kr                               

Härjedalen 2120002510 1 331 748 kr                               

Härnösand 2120002403 4 328 380 kr                               

Härryda 2120001264 9 682 095 kr                               

Hässleholm 2120000985 9 286 438 kr                               

Höganäs             2120001165 5 051 372 kr                               

Högsby 2120000688 1 130 338 kr                               

Hörby 2120001108 3 194 640 kr                               

Höör 2120001116 3 513 930 kr                               

Jokkmokk 2120002676 763 530 kr                                  

Järfälla 2120000043 19 337 494 kr                             

Jönköping 2120000530 27 907 308 kr                             

Kalix 2120002692 2 291 760 kr                               

Kalmar 2120000746 13 463 794 kr                             

Karlsborg 2120001629 1 149 555 kr                               

Karlshamn 2120000845 5 807 297 kr                               
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Karlskoga 2120001991 5 165 280 kr                               

Karlskrona 2120000829 12 482 250 kr                             

Karlstad 2120001850 17 254 416 kr                             

Katrineholm 2120000340 7 260 033 kr                               

Kil 2120001751 2 486 008 kr                               

Kinda 2120000399 1 761 504 kr                               

Kiruna 2120002783 4 117 860 kr                               

Klippan 2120000928 3 205 440 kr                               

Knivsta 2120003013 5 522 171 kr                               

Kramfors 2120002429 2 875 769 kr                               

Kristianstad 2120000951 16 442 880 kr                             

Kristinehamn 2120001868 4 194 212 kr                               

Krokom 2120002478 3 408 828 kr                               

Kumla 2120001975 4 770 700 kr                               

Kungsbacka 2120001256 18 346 226 kr                             

Kungsör 2120002056 1 744 674 kr                               

Kungälv 2120001371 9 784 012 kr                               

Kävlinge 2120001058 7 655 124 kr                               

Köping 2120002114 5 009 166 kr                               

Laholm 2120001223 4 963 008 kr                               

Landskrona 2120001140 10 213 110 kr                             

Laxå 2120001918 858 435 kr                                  

Lekeberg 2120002981 2 091 690 kr                               

Leksand 2120002163 2 689 060 kr                               

Lerum 2120001447 10 584 492 kr                             

Lessebo 2120000613 2 072 028 kr                               

Lidingö 2120000191 11 068 290 kr                             

Lidköping 2120001694 7 299 292 kr                               

Lilla Edet 2120001496 3 054 709 kr                               

Lindesberg 2120002015 4 297 202 kr                               

Linköping 2120000449 32 107 848 kr                             

Ljungby 2120000670 5 214 036 kr                               

Ljusdal 2120002320 2 878 272 kr                               

Ljusnarsberg 2120001959 683 712 kr                                  

Lomma 2120001066 6 509 652 kr                               

Ludvika 2120002270 5 599 568 kr                               

Luleå 2120002742 13 592 880 kr                             

Lund 2120001132 24 226 332 kr                             

Lycksele 2120002635 2 415 220 kr                               

Lysekil 2120001389 2 305 852 kr                               

Malmö 2120001124 79 766 472 kr                             

Malung-Sälen 2120002148 1 533 224 kr                               

Malå 2120002866 507 870 kr                                  

Mariestad 2120001686 4 270 482 kr                               

Mark 2120001504 6 470 940 kr                               

Markaryd 2120000654 2 049 899 kr                               

Mellerud 2120001488 1 765 480 kr                               

Mjölby 2120000480 5 683 215 kr                               

Mora 2120002213 3 286 654 kr                               
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Motala 2120002817 8 211 840 kr                               

Mullsjö 2120001603 1 469 109 kr                               

Munkedal 2120001330 2 002 790 kr                               

Munkfors 2120001801 631 680 kr                                  

Mölndal 2120001363 15 229 940 kr                             

Mönsterås           2120000720 2 569 905 kr                               

Mörbylånga 2120000704 3 166 800 kr                               

Nacka 2120000167 27 032 545 kr                             

Nora 2120002007 1 962 675 kr                               

Norberg 2120002072 960 456 kr                                  

Nordanstig 2120002312 1 677 252 kr                               

Nordmaling 2120002536 1 194 050 kr                               

Norrköping 2120000456 28 727 121 kr                             

Norrtälje 2120000217 10 613 100 kr                             

Norsjö 2120002858 695 130 kr                                  

Nybro 2120000753 3 982 132 kr                               

Nykvarn 2120002999 2 686 440 kr                               

Nyköping 2120002940 11 086 936 kr                             

Nynäshamn 2120000233 5 886 656 kr                               

Nässjö 2120000548 6 967 467 kr                               

Ockelbo 2120002288 929 597 kr                                  

Olofström 2120000811 2 325 812 kr                               

Orsa 2120002189 982 640 kr                                  

Orust 2120001314 2 247 676 kr                               

Osby 2120000902 2 450 325 kr                               

Oskarshamn 2120000761 4 874 220 kr                               

Ovanåker 2120002304 1 890 864 kr                               

Oxelösund 2120000324 2 330 835 kr                               

Pajala 2120002718 940 230 kr                                  

Partille 2120001272 9 452 020 kr                               

Perstorp 2120000910 1 537 705 kr                               

Piteå 2120002759 7 570 984 kr                               

Ragunda 2120002452 861 455 kr                                  

Robertsfors 2120002551 1 208 966 kr                               

Ronneby 2120000837 5 991 926 kr                               

Rättvik 2120002171 1 403 392 kr                               

Sala 2120002098 4 324 509 kr                               

Salem 2120002874 4 006 835 kr                               

Sandviken 2120002346 7 262 545 kr                               

Sigtuna 2120000225 12 438 900 kr                             

Simrishamn 2120000969 2 632 866 kr                               

Sjöbo 2120001090 3 649 330 kr                               

Skara 2120001702 3 597 485 kr                               

Skellefteå 2120002643 13 061 340 kr                             

Skinnskatteberg 2120002023 677 505 kr                                  

Skurup 2120001082 3 257 860 kr                               

Skövde 2120001710 10 899 114 kr                             

Smedjebacken 2120002205 1 872 392 kr                               

Sollefteå 2120002437 3 380 432 kr                               
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Sollentuna 2120000134 17 684 400 kr                             

Solna 2120000183 17 733 630 kr                             

Sorsele 2120002585 399 200 kr                                  

Sotenäs 2120001322 1 130 500 kr                               

Staffanstorp 2120001017 6 602 256 kr                               

Stenungsund 2120001298 5 510 294 kr                               

Stockholm 2120000142 210 415 320 kr                           

Storfors 2120001785 648 972 kr                                  

Storuman 2120002577 920 491 kr                                  

Strängnäs 2120000365 7 182 817 kr                               

Strömstad 2120001405 2 817 564 kr                               

Strömsund 2120002486 1 909 452 kr                               

Sundbyberg 2120000175 12 451 422 kr                             

Sundsvall 2120002411 17 989 771 kr                             

Sunne 2120001843 2 218 595 kr                               

Surahammar 2120002031 1 922 415 kr                               

Svalöv 2120000993 3 181 541 kr                               

Svedala 2120001074 5 506 137 kr                               

Svenljunga 2120001512 1 982 048 kr                               

Säffle 2120001900 2 623 950 kr                               

Säter 2120002247 2 166 840 kr                               

Sävsjö 2120000563 2 448 810 kr                               

Söderhamn 2120002353 4 340 934 kr                               

Söderköping 2120000464 3 000 585 kr                               

Södertälje 2120000159 20 960 228 kr                             

Sölvesborg 2120000852 2 896 368 kr                               

Tanum 2120001348 2 273 565 kr                               

Tibro 2120001660 2 114 812 kr                               

Tidaholm 2120001736 2 352 465 kr                               

Tierp 2120000266 4 204 472 kr                               

Timrå 2120002395 3 214 482 kr                               

Tingsryd 2120000621 2 018 592 kr                               

Tjörn 2120001306 3 028 347 kr                               

Tomelilla 2120000886 2 448 360 kr                               

Torsby 2120001777 1 697 396 kr                               

Torsås 2120000696 1 186 368 kr                               

Tranemo 2120001462 2 108 070 kr                               

Tranås 2120000597 3 358 752 kr                               

Trelleborg 2120001199 8 850 270 kr                               

Trollhättan 2120001546 12 037 224 kr                             

Trosa 2120002957 2 764 168 kr                               

Tyresö 2120000092 11 046 960 kr                             

Täby 2120000118 16 846 362 kr                             

Töreboda 2120001678 1 653 976 kr                               

Uddevalla 2120001397 11 625 960 kr                             

Ulricehamn 2120001579 4 533 760 kr                               

Umeå 2120002627 25 503 786 kr                             

Upplands Väsby 2120000019 11 208 910 kr                             

Upplands-Bro 2120000100 7 479 405 kr                               
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Uppsala 2120003005 46 083 200 kr                             

Uppvidinge 2120000605 1 784 484 kr                               

Vadstena 2120002825 1 117 800 kr                               

Vaggeryd 2120000522 3 015 912 kr                               

Valdemarsvik 2120000431 1 238 102 kr                               

Vallentuna 2120000027 8 578 080 kr                               

Vansbro 2120002130 1 059 552 kr                               

Vara 2120002924 2 871 160 kr                               

Varberg 2120001249 12 248 160 kr                             

Vaxholm 2120002908 2 577 420 kr                               

Vellinge 2120001033 8 279 962 kr                               

Vetlanda 2120000571 5 246 197 kr                               

Vilhelmina 2120002601 1 020 510 kr                               

Vimmerby 2120000787 2 755 280 kr                               

Vindeln 2120002544 953 216 kr                                  

Vingåker 2120000308 1 660 568 kr                               

Vårgårda 2120001454 2 607 137 kr                               

Vänersborg 2120001538 7 880 201 kr                               

Vännäs 2120002841 1 904 904 kr                               

Värmdö 2120000035 10 692 864 kr                             

Värnamo 2120000555 6 431 136 kr                               

Västervik 2120000779 5 875 360 kr                               

Västerås 2120002080 30 787 000 kr                             

Växjö 2120000662 19 174 164 kr                             

Ydre 2120000381 675 904 kr                                  

Ystad 2120001181 5 064 992 kr                               

Åmål 2120001587 2 119 992 kr                               

Ånge 2120002387 1 316 376 kr                               

Åre 2120002494 2 243 818 kr                               

Årjäng 2120001835 1 673 446 kr                               

Åsele 2120002791 406 902 kr                                  

Åstorp 2120000936 3 623 147 kr                               

Åtvidaberg 2120000415 2 103 768 kr                               

Älmhult 2120000647 4 146 105 kr                               

Älvdalen 2120002197 998 118 kr                                  

Älvkarleby 2120000258 1 738 248 kr                               

Älvsbyn 2120002734 1 234 710 kr                               

Ängelholm 2120000977 8 067 020 kr                               

Öckerö 2120001280 2 309 995 kr                               

Ödeshög 2120000373 1 000 076 kr                               

Örebro 2120001967 31 740 768 kr                             

Örkelljunga 2120000878 1 851 660 kr                               

Örnsköldsvik 2120002445 10 529 128 kr                             

Östersund 2120002528 12 302 592 kr                             

Österåker 2120002890 10 447 520 kr                             

Östhammar 2120000290 3 929 754 kr                               

Östra Göinge 2120000860 3 076 845 kr                               

Överkalix 2120002684 394 009 kr                                  

Övertorneå 2120002700 491 112 kr                                  



 2020-01-09,  Dnr 2019:1978 Beslutsbilaga 1 sid. 7 (7)

Huvudman Organisationsnummer Bidragsram

Summa 2 100 401 640 kr                        

Kontroll av att beslutsbilagan 
överensstämmer med databas och andra 
kontroller enligt rutinbeskrivningen är 
gjord av Ansvarig handläggare Handläggare

Johan Magnér Ida Straise
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Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk 

verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa år 2020

Skolverket har beslutat om fastställande av bidragsram per huvudman för bidragsåret 2020 enligt nedan

Huvudman Organisationsnummer Bidragsram

Ale 2120001439 1 720 070 kr                               

Alingsås 2120001553 1 985 808 kr                               

Alvesta 2120000639 1 089 666 kr                               

Aneby 2120000498 375 870 kr                                  

Arboga 2120002122 606 945 kr                                  

Arjeplog 2120002668 95 166 kr                                    

Arvidsjaur 2120002650 243 516 kr                                  

Arvika 2120000035 1 122 343 kr                               

Askersund 2120001892 408 996 kr                                  

Avesta 2120001983 1 043 325 kr                               

Bengtsfors 2120002262 352 152 kr                                  

Berg 2120001470 288 640 kr                                  

Bjurholm 2120002502 89 355 kr                                    

Bjuv 2120002833 753 120 kr                                  

Boden 2120001041 1 095 120 kr                               

Bollebygd 2120002767 493 012 kr                                  

Bollnäs 2120002973 1 156 227 kr                               

Borgholm 2120002361 325 350 kr                                  

Borlänge 2120000795 2 572 745 kr                               

Borås 2120002239 5 425 056 kr                               

Botkyrka 2120001561 5 372 079 kr                               

Boxholm 2120002882 235 425 kr                                  

Bromölla 2120000407 592 434 kr                                  

Bräcke 2120000894 240 122 kr                                  

Burlöv 2120002460 1 082 601 kr                               

Båstad 2120001025 542 772 kr                                  

Dals-Ed 2120000944 192 960 kr                                  

Danderyd 2120001413 1 742 905 kr                               

Degerfors 2120000126 347 868 kr                                  

Dorotea 2120001934 84 117 kr                                    

Eda 2120002809 385 605 kr                                  

Ekerö 2120001769 1 715 640 kr                               

Eksjö 2120000050 833 592 kr                                  

Emmaboda 2120000589 396 900 kr                                  

Enköping 2120000738 2 163 312 kr                               

Eskilstuna 2120000282 5 336 650 kr                               

Eslöv 2120000357 1 723 239 kr                               

Essunga 2120001173 265 597 kr                                  

Fagersta 2120002916 642 528 kr                                  

Falkenberg 2120002106 2 037 375 kr                               

Falköping 2120001231 1 628 613 kr                               

Falun 2120001744 2 731 572 kr                               

Filipstad 2120002221 448 182 kr                                  

Finspång 2120001876 962 896 kr                                  
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Flen 2120000423 744 975 kr                                  

Forshaga 2120000332 586 602 kr                                  

Färgelanda 2120001819 265 440 kr                                  

Gagnef 2120001421 505 239 kr                                  

Gislaved 2120002155 1 378 252 kr                               

Gnesta 2120000514 556 444 kr                                  

Gnosjö 2120002965 466 224 kr                                  

Gotland 2120000506 2 325 804 kr                               

Grums 2120000803 379 512 kr                                  

Grästorp 2120001827 227 240 kr                                  

Gullspång 2120001595 174 372 kr                                  

Gällivare 2120001637 684 060 kr                                  

Gävle 2120002726 4 605 975 kr                               

Göteborg 2120002338 27 787 824 kr                             

Götene 2120001355 554 316 kr                                  

Habo 2120001652 856 842 kr                                  

Hagfors 2120001611 348 390 kr                                  

Hallsberg 2120001884 765 600 kr                                  

Hallstahammar 2120001926 749 846 kr                                  

Halmstad 2120002064 4 721 256 kr                               

Hammarö 2120001215 1 010 831 kr                               

Haninge 2120001793 5 215 500 kr                               

Haparanda 2120000084 367 764 kr                                  

Heby 2120002775 604 322 kr                                  

Hedemora 2120002049 618 760 kr                                  

Helsingborg 2120002254 7 077 360 kr                               

Herrljunga 2120001157 417 736 kr                                  

Hjo 2120001520 386 736 kr                                  

Hofors 2120001728 383 720 kr                                  

Huddinge 2120002296 6 768 900 kr                               

Hudiksvall 2120000068 1 464 372 kr                               

Hultsfred 2120002379 641 025 kr                                  

Hylte 2120000712 541 050 kr                                  

Håbo 2120001207 1 159 693 kr                               

Hällefors 2120000241 286 795 kr                                  

Härjedalen 2120001942 312 759 kr                                  

Härnösand 2120002510 1 031 765 kr                               

Härryda 2120002403 2 278 140 kr                               

Hässleholm 2120001264 2 191 182 kr                               

Höganäs             2120000985 1 182 236 kr                               

Högsby 2120001165 266 310 kr                                  

Hörby 2120000688 751 680 kr                                  

Höör 2120001108 836 650 kr                                  

Jokkmokk 2120001116 182 262 kr                                  

Järfälla 2120002676 4 554 699 kr                               

Jönköping 2120000043 6 624 462 kr                               

Kalix 2120000530 541 110 kr                                  

Kalmar 2120002692 3 192 446 kr                               

Karlsborg 2120000746 271 713 kr                                  
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Karlshamn 2120001629 1 362 606 kr                               

Karlskoga 2120000845 1 215 360 kr                               

Karlskrona 2120001991 2 937 000 kr                               

Karlstad 2120000829 4 032 282 kr                               

Katrineholm 2120001850 1 702 113 kr                               

Kil 2120000340 591 332 kr                                  

Kinda 2120001751 417 984 kr                                  

Kiruna 2120000399 960 834 kr                                  

Klippan 2120002783 747 936 kr                                  

Knivsta 2120000928 1 300 443 kr                               

Kramfors 2120003013 677 729 kr                                  

Kristianstad 2120002429 3 853 800 kr                               

Kristinehamn 2120000951 994 004 kr                                  

Krokom 2120001868 807 354 kr                                  

Kumla 2120002478 1 127 620 kr                               

Kungsbacka 2120001975 4 292 007 kr                               

Kungsör 2120001256 414 576 kr                                  

Kungälv 2120002056 2 307 550 kr                               

Kävlinge 2120001371 1 810 548 kr                               

Köping 2120001058 1 180 170 kr                               

Laholm 2120002114 1 163 205 kr                               

Landskrona 2120001223 2 392 260 kr                               

Laxå 2120001140 204 660 kr                                  

Lekeberg 2120001918 494 100 kr                                  

Leksand 2120002981 632 720 kr                                  

Lerum 2120002163 2 507 972 kr                               

Lessebo 2120001447 487 536 kr                                  

Lidingö 2120000613 2 598 642 kr                               

Lidköping 2120000191 1 724 558 kr                               

Lilla Edet 2120001694 717 927 kr                                  

Lindesberg 2120001496 1 015 273 kr                               

Linköping 2120002015 7 660 248 kr                               

Ljungby 2120000449 1 225 156 kr                               

Ljusdal 2120000670 681 696 kr                                  

Ljusnarsberg 2120002320 161 432 kr                                  

Lomma 2120001959 1 540 452 kr                               

Ludvika 2120001066 1 319 129 kr                               

Luleå 2120002270 3 202 920 kr                               

Lund 2120002742 5 744 388 kr                               

Lycksele 2120001132 576 220 kr                                  

Lysekil 2120002635 539 978 kr                                  

Malmö 2120001389 18 910 155 kr                             

Malung-Sälen 2120001124 363 132 kr                                  

Malå 2120002148 120 042 kr                                  

Mariestad 2120002866 1 006 263 kr                               

Mark 2120001686 1 530 760 kr                               

Markaryd 2120001504 484 147 kr                                  

Mellerud 2120000654 418 140 kr                                  

Mjölby 2120001488 1 330 704 kr                               
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Mora 2120000480 775 732 kr                                  

Motala 2120002213 1 921 920 kr                               

Mullsjö 2120002817 343 523 kr                                  

Munkedal 2120001603 474 345 kr                                  

Munkfors 2120001330 150 400 kr                                  

Mölndal 2120001801 3 599 804 kr                               

Mönsterås           2120001363 605 475 kr                                  

Mörbylånga 2120000720 746 025 kr                                  

Nacka 2120000704 6 311 100 kr                               

Nora 2120000167 461 175 kr                                  

Norberg 2120002007 228 680 kr                                  

Nordanstig 2120002072 397 992 kr                                  

Nordmaling 2120002312 278 850 kr                                  

Norrköping 2120002536 6 717 287 kr                               

Norrtälje 2120000456 2 497 200 kr                               

Norsjö 2120000217 163 795 kr                                  

Nybro 2120002858 934 582 kr                                  

Nykvarn 2120000753 627 570 kr                                  

Nyköping 2120002999 2 602 036 kr                               

Nynäshamn 2120002940 1 400 224 kr                               

Nässjö 2120000233 1 639 404 kr                               

Ockelbo 2120000548 219 077 kr                                  

Olofström 2120002288 551 204 kr                                  

Orsa 2120000811 235 280 kr                                  

Orust 2120002189 531 545 kr                                  

Osby 2120001314 582 780 kr                                  

Oskarshamn 2120000902 1 137 318 kr                               

Ovanåker 2120000761 443 536 kr                                  

Oxelösund 2120002304 549 838 kr                                  

Pajala 2120000324 224 442 kr                                  

Partille 2120002718 2 235 540 kr                               

Perstorp 2120001272 360 048 kr                                  

Piteå 2120000910 1 776 432 kr                               

Ragunda 2120002759 200 830 kr                                  

Robertsfors 2120002452 283 668 kr                                  

Ronneby 2120002551 1 423 824 kr                               

Rättvik 2120000837 328 920 kr                                  

Sala 2120002171 1 029 645 kr                               

Salem 2120002098 938 840 kr                                  

Sandviken 2120002874 1 727 308 kr                               

Sigtuna 2120002346 2 926 800 kr                               

Simrishamn 2120000225 614 976 kr                                  

Sjöbo 2120000969 864 315 kr                                  

Skara 2120001090 847 575 kr                                  

Skellefteå 2120001702 3 047 646 kr                               

Skinnskatteberg 2120002643 161 727 kr                                  

Skurup 2120002023 762 816 kr                                  

Skövde 2120001082 2 584 326 kr                               

Smedjebacken 2120001710 446 326 kr                                  
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Sollefteå 2120002205 787 487 kr                                  

Sollentuna 2120002437 4 200 045 kr                               

Solna 2120000134 4 206 582 kr                               

Sorsele 2120000183 94 810 kr                                    

Sotenäs 2120002585 271 320 kr                                  

Staffanstorp 2120001322 1 568 352 kr                               

Stenungsund 2120001017 1 310 701 kr                               

Stockholm 2120001298 49 681 395 kr                             

Storfors 2120000142 152 228 kr                                  

Storuman 2120001785 216 931 kr                                  

Strängnäs 2120002577 1 677 206 kr                               

Strömstad 2120000365 661 400 kr                                  

Strömsund 2120001405 454 077 kr                                  

Sundbyberg 2120002486 2 917 488 kr                               

Sundsvall 2120000175 4 273 813 kr                               

Sunne 2120002411 518 115 kr                                  

Surahammar 2120001843 452 925 kr                                  

Svalöv 2120002031 756 151 kr                                  

Svedala 2120000993 1 304 667 kr                               

Svenljunga 2120001074 463 196 kr                                  

Säffle 2120001512 617 400 kr                                  

Säter 2120001900 511 152 kr                                  

Sävsjö 2120002247 583 050 kr                                  

Söderhamn 2120000563 1 027 440 kr                               

Söderköping 2120002353 702 576 kr                                  

Södertälje 2120000464 4 943 450 kr                               

Sölvesborg 2120000159 680 472 kr                                  

Tanum 2120000852 539 490 kr                                  

Tibro 2120001348 494 956 kr                                  

Tidaholm 2120001660 552 765 kr                                  

Tierp 2120001736 993 016 kr                                  

Timrå 2120000266 754 236 kr                                  

Tingsryd 2120002395 470 592 kr                                  

Tjörn 2120000621 721 035 kr                                  

Tomelilla 2120001306 584 886 kr                                  

Torsby 2120000886 406 910 kr                                  

Torsås 2120001777 277 056 kr                                  

Tranemo 2120000696 500 220 kr                                  

Tranås 2120001462 796 992 kr                                  

Trelleborg 2120000597 2 087 756 kr                               

Trollhättan 2120001199 2 832 288 kr                               

Trosa 2120001546 656 832 kr                                  

Tyresö 2120002957 2 604 960 kr                               

Täby 2120000092 3 959 615 kr                               

Töreboda 2120000118 390 264 kr                                  

Uddevalla 2120001678 2 722 176 kr                               

Ulricehamn 2120001397 1 059 520 kr                               

Umeå 2120001579 6 053 929 kr                               

Upplands Väsby 2120002627 2 651 070 kr                               
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Upplands-Bro 2120000019 1 759 860 kr                               

Uppsala 2120000100 10 829 552 kr                             

Uppvidinge 2120003005 422 136 kr                                  

Vadstena 2120000605 268 272 kr                                  

Vaggeryd 2120002825 711 300 kr                                  

Valdemarsvik 2120000522 291 782 kr                                  

Vallentuna 2120000431 2 008 360 kr                               

Vansbro 2120000027 251 304 kr                                  

Vara 2120002130 673 680 kr                                  

Varberg 2120002924 2 900 880 kr                               

Vaxholm 2120001249 611 388 kr                                  

Vellinge 2120002908 1 941 761 kr                               

Vetlanda 2120001033 1 236 015 kr                               

Vilhelmina 2120000571 240 120 kr                                  

Vimmerby 2120002601 657 510 kr                                  

Vindeln 2120000787 222 056 kr                                  

Vingåker 2120002544 392 332 kr                                  

Vårgårda 2120000308 613 444 kr                                  

Vänersborg 2120001454 1 861 153 kr                               

Vännäs 2120001538 449 769 kr                                  

Värmdö 2120002841 2 515 968 kr                               

Värnamo 2120000555 1 521 344 kr                               

Västervik 2120000779 1 395 398 kr                               

Västerås 2120002080 7 234 945 kr                               

Växjö 2120000662 4 511 568 kr                               

Ydre 2120000381 158 592 kr                                  

Ystad 2120001181 1 189 968 kr                               

Åmål 2120001587 504 760 kr                                  

Ånge 2120002387 308 088 kr                                  

Åre 2120002494 534 796 kr                                  

Årjäng 2120001835 393 159 kr                                  

Åsele 2120002791 97 545 kr                                    

Åstorp 2120000936 845 933 kr                                  

Åtvidaberg 2120000415 494 328 kr                                  

Älmhult 2120000647 970 365 kr                                  

Älvdalen 2120002197 238 986 kr                                  

Älvkarleby 2120000258 406 221 kr                                  

Älvsbyn 2120002734 290 520 kr                                  

Ängelholm 2120000977 1 910 610 kr                               

Öckerö 2120001280 542 010 kr                                  

Ödeshög 2120000373 235 312 kr                                  

Örebro 2120001967 7 468 416 kr                               

Örkelljunga 2120000878 432 054 kr                                  

Örnsköldsvik 2120002445 2 464 264 kr                               

Östersund 2120002528 2 932 224 kr                               

Österåker 2120002890 2 452 896 kr                               

Östhammar 2120000290 932 484 kr                                  

Östra Göinge 2120000860 720 432 kr                                  

Överkalix 2120002684 92 708 kr                                    



 2020-01-09,  Dnr 2019:1978 Beslutsbilaga 1 sid. 7 (7)

Huvudman Organisationsnummer Bidragsram

Övertorneå 2120002700 116 316 kr                                  

Summa 495 594 298 kr                           

Kontroll av att beslutsbilagan 
överensstämmer med databas och andra                                                                 
kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord 
av

Ansvarig handläggare                
Johan Magnér

Handläggare                             
Ida Straise
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§ 250 Dnr 2019-000404  

Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden. Den nya organisationen innebär bland annat att ett förslag till 
reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Lysekils kommun, tagits fram.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 203 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Lysekils kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun att gälla 
från och med 2020-01-01.    

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Inledning 
 
§ 1 Gemensamma bestämmelser 
Följande gemensamma bestämmelser gäller för alla nämnder i Lysekils kommun 
som komplement till vad som anges i kommunallagen om kallelser, tjänstgöring, 
ordförandeskap, utskott, undertecknande av handlingar med mera. Begreppet 
nämnd omfattar även styrelser, inklusive kommunstyrelsen samt i tillämpliga delar 
råd, beredningar och utskott inom nämnder. 
 
Utöver de gemensamma bestämmelserna gäller vad som är föreskrivet i för varje 
nämnd fastställt reglemente. 
 
Om innehållet i ett nämndsreglemente eller särskilt fullmäktigebeslut avviker från 
nedanstående gemensamma bestämmelser gäller vad som i nämndsreglemente eller 
särskilt fullmäktigebeslut föreskrivs. 
 
 
Ansvar och organisation 
 
§ 2 Nämndernas ansvar 
Varje nämnd är huvudman och/eller myndighet för de ansvarsområden/uppgifter 
som anges i respektive nämnds reglemente. Detta innebär bland annat att nämnden 
har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten. 
Nämnden ansvarar även för att samråd sker internt i organisationen (ex fackliga 
organisationer) och med dem som utnyttjar dess tjänster. 
 
Varje nämnd ansvarar för att de av fullmäktige fastställda målen för nämndens 
ansvarsområden uppnås inom de beslutade ekonomiska ramarna. Detta innebär 
bl.a. att nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och följa upp att 
den genomförs.  
 
Varje nämnd ansvarar dessutom inom sitt område för att 

• informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till 
allmänheten, 

• det genomförs uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete. Uppföljningen 
ska vara av såväl kvantitativ som kvalitativ natur, 

• upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet, 
• fortlöpande reformera regelverket inom nämndens verksamhetsområde, 
• i övrigt fullgöra de uppgifter som fullmäktige överlämnar till nämnden. 

 
§ 3 Personalfrågor 
Befogenhetsfördelningen mellan kommunstyrelsens och verksamhetsansvarig 
nämnd i personalfrågor framgår av särskilda riktlinjer, som antagits av 
fullmäktige. 
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§ 4 Rapporteringsskyldighet 
Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige lämnat. Redovisningen sker i enlighet med av fullmäktige beslutad 
omfattning och form.  
 
§ 5 Samverkan med andra nämnder 
Varje nämnd får hämta in de upplysningar som nämnden finner behövlig för att 
fullgöra sina arbetsuppgifter. Nämnderna ska därutöver verka för samverkan 
nämnderna emellan för att gemensamt nå kommunens övergripande mål. 
 
§ 6 Sammansättning och mandattid 
Ledamöter och ersättare nämnderna väljs, om inte annat är särskilt föreskrivet, för 
fyra år, räknat från och med 1 januari året efter det år val av fullmäktige har ägt rum. 
 
Nämnderna består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutar 
om. 
 
Sedan val av nämnd skett utser fullmäktige bland nämndens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. För kommunstyrelsen gäller dock att fullmäktige 
utser en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre vice ordförande. 
 
Ordföranden leder, samordnar och övervakar nämndens verksamhetsområde. Vice 
ordförandena biträder ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. Kommunalrådet ska 
ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
 
 
Arbetsformer och sammanträden 
 
§ 7 Tidpunkt för sammanträden 
Varje nämnds ordinarie sammanträden hålls på dag, tid och plats som nämnden 
bestämmer, lämpligen genom ett sammanträdesschema som fastställs inför varje 
kalenderår. 
 
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller ordföranden anser att det behövs. 
 
§ 8 Offentliga sammanträden 
Nämnderna får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga (öppna 
sammanträden). En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda 
dörrar i ärenden 

1. som avser myndighetsutövning, eller 
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess 

enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
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§ 9 Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. 
 
Kallelsen ska vara digital och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska distribueras digitalt till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före dagen för 
sammanträdet. Kallelsen ska även hållas tillgänglig på kommunens hemsida 
(www.lysekil.se). 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt och i annan tid. 
 
Kallelsen ska innehålla en dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas i 
kallelsen. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
§ 10 Inkallande av ersättare samt ersättares tjänstgöring 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett 
sammanträde, ansvarar själv för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. 
Vid behov kan nämndens sekreterare biträda vid kallandet av ersättare. 
 
Om ersättarna inte valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt 
kommunfullmäktiges fastställda turordning.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna (eller partigrupperingarna) 
därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde 
träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i turordning. 
 
En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inte 
inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något 
annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad i protokollet. 
 
  

http://www.lysekil.se/
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§ 11 Deltagande i sammanträde på distans 
Ledamöter får delta i nämndernas sammanträden på distans enligt de 
förutsättningar som anges i 5 kap. 16 § kommunallagen. 
 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens sekreterare. Deltagande på distans förutsätter godkännande vid varje 
enskilt tillfälle av nämndens ordförande. 
 
Nämnderna får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande i sammanträde 
på distans. 
 
§ 12 Kommunalrådets med fleras närvarorätt 
Kommunalrådet och kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande får närvara och 
delta i de kommunala nämndernas överläggningar men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
§ 13 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
§ 14 Omröstning och beslut 
En ledamot i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett 
ärende. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet 
ska kunna avgöras. 
 
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i 
avgörandet av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. 
Ingen är dock skyldig att rösta för fler än ett förslag. 
 
§ 15 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren senast dagen före justeringen av protokollet, gäller även för 
protokollsanteckning.  
 
Vid omedelbar justering lämnas skriftlig reservation under sammanträdet. 
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§ 16 Protokoll 
Vid sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Det ska redovisa 
vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort, vilka ersättare och övriga personer 
som varit närvarande och vilka ärenden som nämnden har handlagt. Protokollet ska 
för varje ärende redovisa: 

• vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka 
• i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut 
• genomförda omröstningar och hur de utfallit 
• vilka beslut som fattats 
• vilka ledamöter och tjänstgörande ersättare som deltagit i besluten och hur 

de röstat vid öppna omröstningar 
• vilka reservationer som har anmälts mot besluten 

 
§ 17 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att ett en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid 
sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
§ 18 Anslag om justering  
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen 
tillkännages på kommunens digitala anslagstavla. Av tillkännagivandet ska det 
framgå var protokollet finns tillgängligt, samt vilken dag det har anslagits. Anslaget 
tas bort tidigast dagen efter överklagandetidens utgång. 
 
§ 19 Delegation av beslutanderätt samt anmälan av delegationsbeslut 
Varje nämnd får, med de begränsningar som framgår av 6 kap kommunallagen, 
uppdra åt utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen att 
besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden på sätt som 
nämnden bestämmer. 
 
§.20 Utskott 
Varje nämnd kan inrätta utskott för att bereda ärenden till nämnden eller med stöd i 
delegationsordning besluta i ärenden som ankommer på nämnden. Nämnden 
bestämmer antalet ledamöter och ersättare i utskott och dess uppgifter. 
 
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
Om ordföranden i utskottet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid 
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter. 
 
Nämnden avgör om ersättare får närvara vid utskottets sammanträden. Närvarande 
ersättare har yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad i protokollet även om 
denne inte tjänstgör. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid 
valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte 
utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
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Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst hälften av utskottets ledamöter begär det. 
 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Ärenden som ska avgöras av nämnden kan utskottet bereda ärendet om det behövs 
och lägga fram ett förslag till beslut. 
 
Beträffande sådana ärenden i vilka utskottet fattar beslut med stöd av delegation 
från nämnden ska tillkännagivande om verkställd justering ske i den ordning som 
gäller för nämnden. 
 
Övrigt 
 
§ 21 Processbehörighet 
Varje nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden 
som faller inom nämndens verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det 
på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Nämnden får i 
sådana mål, med för kommunen bindande verkan, träffa förlikning eller anta 
ackord. 
 
§ 22 Upphandling 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens gemensamma upphandling. För övrig 
upphandling ansvarar respektive nämnd.  
 
§ 23 Registeransvar 
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig och har därmed ansvar enligt 
dataskyddsförordningen för de personregister som nämnden för och förfogar över i 
sin verksamhet. 
 
§ 24 Allmänna handlingar 
 
Varje nämnd svarar inom sitt ansvarsområde för att registrering görs av allmänna 
handlingar. Av registret (diariet) ska följande framgå: 
 

1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, 

och 
4. i korthet vad handlingen rör. 

 
  



 
 
 
 
 

9 (9) 
 

§ 25 Arkiv 
Varje nämnd ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med 
Arkivlagen och förekommande kommunala bestämmelser. 
 
§ 26 Delgivning 
Delgivning till nämnden sker genom ordföranden, förvaltningschef eller annan 
anställd som nämnden bestämmer. 
 
§ 27 Behörighet att underteckna handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förhinder, förste vice ordförande eller andre vice ordförande, 
med kontrasigneras av ansvarig tjänsteperson.  
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
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§ 249 Dnr 2019-000438  

Reviderat reglemente för utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden vilket innebär att utbildningsnämnden kommer att överta flera 
ansvarsområden från kommunstyrelsen och socialnämnden. Därmed behöver 
utbildningsnämndens reglemente revideras.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 202 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019--11-06 
Reviderat reglemente för utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för 
utbildningsnämnden att gälla från och med 2020-01-01. 

 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
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§ 250 Dnr 2019-000404  

Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden. Den nya organisationen innebär bland annat att ett förslag till 
reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Lysekils kommun, tagits fram.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 203 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Lysekils kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun att gälla 
från och med 2020-01-01.    

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Inledning 
 
§ 1 Gemensamma bestämmelser 
Följande gemensamma bestämmelser gäller för alla nämnder i Lysekils kommun 
som komplement till vad som anges i kommunallagen om kallelser, tjänstgöring, 
ordförandeskap, utskott, undertecknande av handlingar med mera. Begreppet 
nämnd omfattar även styrelser, inklusive kommunstyrelsen samt i tillämpliga delar 
råd, beredningar och utskott inom nämnder. 
 
Utöver de gemensamma bestämmelserna gäller vad som är föreskrivet i för varje 
nämnd fastställt reglemente. 
 
Om innehållet i ett nämndsreglemente eller särskilt fullmäktigebeslut avviker från 
nedanstående gemensamma bestämmelser gäller vad som i nämndsreglemente eller 
särskilt fullmäktigebeslut föreskrivs. 
 
 
Ansvar och organisation 
 
§ 2 Nämndernas ansvar 
Varje nämnd är huvudman och/eller myndighet för de ansvarsområden/uppgifter 
som anges i respektive nämnds reglemente. Detta innebär bland annat att nämnden 
har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten. 
Nämnden ansvarar även för att samråd sker internt i organisationen (ex fackliga 
organisationer) och med dem som utnyttjar dess tjänster. 
 
Varje nämnd ansvarar för att de av fullmäktige fastställda målen för nämndens 
ansvarsområden uppnås inom de beslutade ekonomiska ramarna. Detta innebär 
bl.a. att nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och följa upp att 
den genomförs.  
 
Varje nämnd ansvarar dessutom inom sitt område för att 

• informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till 
allmänheten, 

• det genomförs uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete. Uppföljningen 
ska vara av såväl kvantitativ som kvalitativ natur, 

• upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet, 
• fortlöpande reformera regelverket inom nämndens verksamhetsområde, 
• i övrigt fullgöra de uppgifter som fullmäktige överlämnar till nämnden. 

 
§ 3 Personalfrågor 
Befogenhetsfördelningen mellan kommunstyrelsens och verksamhetsansvarig 
nämnd i personalfrågor framgår av särskilda riktlinjer, som antagits av 
fullmäktige. 
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§ 4 Rapporteringsskyldighet 
Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige lämnat. Redovisningen sker i enlighet med av fullmäktige beslutad 
omfattning och form.  
 
§ 5 Samverkan med andra nämnder 
Varje nämnd får hämta in de upplysningar som nämnden finner behövlig för att 
fullgöra sina arbetsuppgifter. Nämnderna ska därutöver verka för samverkan 
nämnderna emellan för att gemensamt nå kommunens övergripande mål. 
 
§ 6 Sammansättning och mandattid 
Ledamöter och ersättare nämnderna väljs, om inte annat är särskilt föreskrivet, för 
fyra år, räknat från och med 1 januari året efter det år val av fullmäktige har ägt rum. 
 
Nämnderna består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutar 
om. 
 
Sedan val av nämnd skett utser fullmäktige bland nämndens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. För kommunstyrelsen gäller dock att fullmäktige 
utser en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre vice ordförande. 
 
Ordföranden leder, samordnar och övervakar nämndens verksamhetsområde. Vice 
ordförandena biträder ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. Kommunalrådet ska 
ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
 
 
Arbetsformer och sammanträden 
 
§ 7 Tidpunkt för sammanträden 
Varje nämnds ordinarie sammanträden hålls på dag, tid och plats som nämnden 
bestämmer, lämpligen genom ett sammanträdesschema som fastställs inför varje 
kalenderår. 
 
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller ordföranden anser att det behövs. 
 
§ 8 Offentliga sammanträden 
Nämnderna får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga (öppna 
sammanträden). En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda 
dörrar i ärenden 

1. som avser myndighetsutövning, eller 
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess 

enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
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§ 9 Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. 
 
Kallelsen ska vara digital och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska distribueras digitalt till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före dagen för 
sammanträdet. Kallelsen ska även hållas tillgänglig på kommunens hemsida 
(www.lysekil.se). 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt och i annan tid. 
 
Kallelsen ska innehålla en dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas i 
kallelsen. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
§ 10 Inkallande av ersättare samt ersättares tjänstgöring 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett 
sammanträde, ansvarar själv för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. 
Vid behov kan nämndens sekreterare biträda vid kallandet av ersättare. 
 
Om ersättarna inte valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt 
kommunfullmäktiges fastställda turordning.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna (eller partigrupperingarna) 
därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde 
träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i turordning. 
 
En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inte 
inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något 
annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad i protokollet. 
 
  

http://www.lysekil.se/
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§ 11 Deltagande i sammanträde på distans 
Ledamöter får delta i nämndernas sammanträden på distans enligt de 
förutsättningar som anges i 5 kap. 16 § kommunallagen. 
 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens sekreterare. Deltagande på distans förutsätter godkännande vid varje 
enskilt tillfälle av nämndens ordförande. 
 
Nämnderna får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande i sammanträde 
på distans. 
 
§ 12 Kommunalrådets med fleras närvarorätt 
Kommunalrådet och kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande får närvara och 
delta i de kommunala nämndernas överläggningar men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
§ 13 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
§ 14 Omröstning och beslut 
En ledamot i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett 
ärende. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet 
ska kunna avgöras. 
 
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i 
avgörandet av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. 
Ingen är dock skyldig att rösta för fler än ett förslag. 
 
§ 15 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren senast dagen före justeringen av protokollet, gäller även för 
protokollsanteckning.  
 
Vid omedelbar justering lämnas skriftlig reservation under sammanträdet. 
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§ 16 Protokoll 
Vid sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Det ska redovisa 
vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort, vilka ersättare och övriga personer 
som varit närvarande och vilka ärenden som nämnden har handlagt. Protokollet ska 
för varje ärende redovisa: 

• vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka 
• i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut 
• genomförda omröstningar och hur de utfallit 
• vilka beslut som fattats 
• vilka ledamöter och tjänstgörande ersättare som deltagit i besluten och hur 

de röstat vid öppna omröstningar 
• vilka reservationer som har anmälts mot besluten 

 
§ 17 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att ett en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid 
sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
§ 18 Anslag om justering  
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen 
tillkännages på kommunens digitala anslagstavla. Av tillkännagivandet ska det 
framgå var protokollet finns tillgängligt, samt vilken dag det har anslagits. Anslaget 
tas bort tidigast dagen efter överklagandetidens utgång. 
 
§ 19 Delegation av beslutanderätt samt anmälan av delegationsbeslut 
Varje nämnd får, med de begränsningar som framgår av 6 kap kommunallagen, 
uppdra åt utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen att 
besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden på sätt som 
nämnden bestämmer. 
 
§.20 Utskott 
Varje nämnd kan inrätta utskott för att bereda ärenden till nämnden eller med stöd i 
delegationsordning besluta i ärenden som ankommer på nämnden. Nämnden 
bestämmer antalet ledamöter och ersättare i utskott och dess uppgifter. 
 
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
Om ordföranden i utskottet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid 
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter. 
 
Nämnden avgör om ersättare får närvara vid utskottets sammanträden. Närvarande 
ersättare har yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad i protokollet även om 
denne inte tjänstgör. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid 
valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte 
utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
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Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst hälften av utskottets ledamöter begär det. 
 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Ärenden som ska avgöras av nämnden kan utskottet bereda ärendet om det behövs 
och lägga fram ett förslag till beslut. 
 
Beträffande sådana ärenden i vilka utskottet fattar beslut med stöd av delegation 
från nämnden ska tillkännagivande om verkställd justering ske i den ordning som 
gäller för nämnden. 
 
Övrigt 
 
§ 21 Processbehörighet 
Varje nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden 
som faller inom nämndens verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det 
på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Nämnden får i 
sådana mål, med för kommunen bindande verkan, träffa förlikning eller anta 
ackord. 
 
§ 22 Upphandling 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens gemensamma upphandling. För övrig 
upphandling ansvarar respektive nämnd.  
 
§ 23 Registeransvar 
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig och har därmed ansvar enligt 
dataskyddsförordningen för de personregister som nämnden för och förfogar över i 
sin verksamhet. 
 
§ 24 Allmänna handlingar 
 
Varje nämnd svarar inom sitt ansvarsområde för att registrering görs av allmänna 
handlingar. Av registret (diariet) ska följande framgå: 
 

1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, 

och 
4. i korthet vad handlingen rör. 
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§ 25 Arkiv 
Varje nämnd ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med 
Arkivlagen och förekommande kommunala bestämmelser. 
 
§ 26 Delgivning 
Delgivning till nämnden sker genom ordföranden, förvaltningschef eller annan 
anställd som nämnden bestämmer. 
 
§ 27 Behörighet att underteckna handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förhinder, förste vice ordförande eller andre vice ordförande, 
med kontrasigneras av ansvarig tjänsteperson.  
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-12-11 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 246 Dnr 2019-000416  

Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 
2019-2023 
Sammanfattning 
Lysekils kommun ska enlig lag verka för att minska sårbarheten i sina verksamheter 
och ha en god förmåga att hantera kriser. Kommunen ska därigenom även uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar. För arbete med krisberedskap och civilt 
försvar ska det finnas en gällande planering.  

Kommunen erhåller årligen ekonomisk ersättning för detta arbete och inför varje 
mandatperiod upprättar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en gemensam överenskommelse. Den 
beskriver mer i detalj vad kommuner och landsting ska prioritera eller fokusera på i 
arbetet med krisberedskap och civilt försvar utifrån den ekonomiska ersättning som 
erhålls. 

Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 
har upprättats med överenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar som 
utgångspunkt och bedöms utgöra ett tydligt ramverk för det fortsatta arbetet att 
minska sårbarheten i våra verksamheter och öka förmågan att hantera kriser.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 205 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 - 2023  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns plan för arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
LEVA i Lysekil AB 
LysekilsBostäder AB 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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1. Lysekils kommuns plan för arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2019–2023 

Inledning 
”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.1” 
Vision Lysekil 2030 anger kommunens riktning i allt arbete som kommunen bedriver och en 
utgångspunkt i vår strävan att nå vår vision är ett samhälle där människor känner sig trygga 
och är säkra. Det vill säga ett samhälle dit besökare vill åka, där näringslivet vill etablera sig 
och dit människor vill flytta och leva sina liv. 

Lysekils kommun bedriver ett systematiskt arbete för att öka tryggheten och säkerheten i 
kommunen. En viktig del av organisationens trygghets- och säkerhetsarbete är arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar. 

Lysekils kommun ska säkerställa och kontinuerligt utveckla organisationens förmåga att 
förebygga och hantera oönskade händelser som leder till, eller riskerar att leda till, negativa 
konsekvenser för Lysekils kommun både som organisation och som samhälle. En 
samhällsstörning kan uppstå vid elavbrott, bränder, smittspridning, oljeutsläpp och 
naturkatastrofer med mera, men även vid bristande förtroende för kommunen som 
organisation. En oönskad händelse som resulterar i en samhällsstörning sker ofta oväntat 
och innebär att de ordinarie resurserna och den ordinarie organisationen inte räcker till och 
kräver därför en särskild hantering. 

En oönskad händelse inträffar alltid inom en kommuns geografiska område. Kommunen är 
därför, oavsett om den kommunala organisationen är påverkad eller inte, en viktig aktör i 
både förebyggandet av den oönskade händelsen som i hanteringen av den när den inträffat. 

Lysekils kommun ska, genom att hantera identifierade risker och sårbarheter så långt det är 
möjligt, förebygga att oönskade händelser som kan resultera i en samhällsstörning 
överhuvudtaget inträffar. Samtidigt ska Lysekils kommun även arbeta för att kontinuerligt 
utveckla organisationens och samhällets förmåga att hantera och begränsa konsekvenserna 
av en inträffad samhällsstörning. 

Syfte 
Det övergripande syftet med styrdokumentet Lysekils kommuns plan för arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 är att säkerställa att kommunen skapar 
förutsättningar att uppnå en god krisberedskap och grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023: 

 Beskriver krisberedskap i Lysekils kommun 
 Beskriver övergripande Lysekils kommuns systematiska arbete med krisberedskap 

och civilt försvar 
 Tydliggör aktörers roller och ansvar 
 Fastställer fokusområden och målsättning för kommunens arbete med krisberedskap 

och civilt försvar 

                                                        
1 Lysekils kommuns Vision Lysekil 2030 LKS 2017–332 § 121 
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Kommunöverenskommelser 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har, tillsammans med Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB), tecknat en överenskommelse om kommuners arbete 
med krisberedskap2 samt en överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar3. 
Dessa överenskommelser utgör utgångspunkten för Lysekils kommuns plan för arbete med 
krisberedskap 2019–2023 och har vi viss mån präglat utformningen av detta styrdokument. 

Uppgifterna som beskrivs i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinär händelse och höjd beredskap (LEH) och preciseras i 
överenskommelserna delas in i följande verksamheter: 

 Risk- och sårbarhetsanalyser 

 Planering 

 Geografiskt områdesansvar 

 Utbildning och övning 

 Rapportering 

 Höjd beredskap (i detta dokument 
angett som civilt försvar)  

  

                                                        
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101, MSB 2018–09779) 
3 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (SKL 18/0180, MSB 18/01807 
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2. Krisberedskap i Lysekils kommun 
Med krisberedskap menas i Lysekils kommun förmåga att förebygga och hantera oönskade 
händelser och kräver ett aktivt arbete före, under och efter en sådan händelse. En oönskad 
händelse ska ses som en händelse som på ett eller annat sätt hotar grundläggande värden 
som en organisation eller samhälle är beroende av för att fungera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som ska skyddas 
Det övergripande syftet med Lysekils kommuns krisberedskapsarbete, precis som Sveriges 
krisberedskap i stort, är att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö och ekonomiska värden 
samt nationell suveränitet4. 

Vissa verksamheter eller funktioner i Lysekils kommun måste alltid kunna upprätthållas. Det 
kan exempelvis handla om kommunalteknisk försörjning, vård och omsorg eller andra 
särskilt viktiga åtaganden som snabbt, vid ett bortfall eller avbrott, får allvarliga negativa 
konsekvenser för det som ska skyddas. Samhällsviktig verksamhet är verksamhet som är 

                                                        
4 Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap (MSB 2014–1942) 

Krisberedskap i 
Lysekils kommun 
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särskilt viktig för upprätthållandet av våra skyddsvärden och därför måste kunna bedrivas 
även under störda förhållanden. 

Lysekils kommun ska kunna bedriva samhällsviktig verksamhet även under svåra 
påfrestningar. Exempel på några av kommunens samhällsviktiga verksamheter är 
dricksvattenförsörjningen, hemsjukvård, räddningstjänst, trygghetslarm och genomförandet 
av allmänna val. Inom kommunens geografiska område finns det samhällsviktiga 
verksamheter som inte är kommunala. Kommunen ska verka för att en god samverkan finns 
med dessa aktörer och att samordning och ledning kan upprättas vid en oönskad händelse. 

Lysekils kommun ska, utöver säkerställandet av samhällsviktig verksamhet, även säkra andra 
verksamhetskritiska processer. Med verksamhetskritisk process menas att processen är av 
stor betydelse för att förvaltningens, bolagets eller kommunalförbundets verksamhet ska 
kunna upprätthållas. Ett bortfall eller avbrott i samhällsviktig verksamhet eller 
verksamhetskritisk process kan innebära negativa konsekvenser för Lysekils kommun och 
leda till svåra påfrestningar för organisationen. 

För att uppnå en god krisberedskap är det särskilt viktigt att Lysekils kommun arbetar 
förebyggande med kontinuitetshantering inom samhällsviktiga verksamheter och 
verksamhetskritiska processer. Avsikten med kontinuitetsarbetet är att i första hand undvika 
bortfall eller avbrott och i andra hand begränsa de negativa konsekvenserna av ett inträffat 
bortfall eller avbrott. 

Det som hotar 
En oönskad händelse är något som inträffar eller befaras inträffa och som på ett eller annat 
sätt utmanar och innebär negativa konsekvenser för Lysekils kommuns skyddsvärden. En 
oönskad händelse orsakas alltid av en risk, ett hot, en sårbarhet eller en bristande förmåga. 
Dessa händelser är i stort sett alltid oväntade och kan vara av skiftande karaktär vilket 
innebär att vad som kommer ske inte alltid kan förutses. En oönskad händelse kan uppstå 
plötsligt. Men det kan även vara en händelse av mer lågintensiv karaktär som successivt 
utvecklas negativt och blir allvarligare ju längre tiden går. Lysekils kommun ska därför ha en 
generell och flexibel krisberedskap som kan möta olika typer av oönskade händelser och som 
spänner över hela hotskalan, det vill säga från olyckor till krig. 

Lysekils kommuns krisberedskap omfattar i första hand arbete avseende oönskade händelser 
som är av så pass allvarlig karaktär att de kan leda till en extraordinär händelse5 och 
samhällsstörning.  

Grundläggande principer och ansvarsförhållande 
När en oönskad händelse inträffar så sker det alltid inom en kommuns geografiska område. 
Det ställer krav på kommunens krisberedskap. 

En oönskad händelse påverkar ofta flera samhällsviktiga verksamheter som alla har skiftande 
uppdrag. Men de har alla en gemensam nämnare som innebär att de är särskilt viktiga för 
upprätthållandet av våra skyddsvärden. För att Lysekils kommun ska fungera som samhälle 
oavsett vad som inträffar krävs att alla tar sitt ansvar. Det gäller såväl offentlig, privat som 

                                                        
5 1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap – ”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller 
ett landsting”. 
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civil verksamhet, men även den enskilde individen. Detta ställer krav på samverkan och 
samordning både inom och mellan olika aktörer. 

I enlighet med det svenska krisberedskapssystemet bygger Lysekils kommuns krisberedskap 
på tre principer6: 

Ansvarsprincipen 

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden, ska ha motsvarande 
ansvar under en krissituation. I ansvaret ligger även att samverka och samordna arbetet med 
andra aktörer och sektorer för att samhällets samlade resurser ska kunna tillvaratas på bästa 
sätt och användas effektivt. 

Närhetsprincipen 

En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. 

Likhetsprincipen 

Under en kris bör organisationen och arbetssättet så långt som det är möjligt bygga på det 
som gäller under normala förhållanden. 

Utöver de principer som nämns ovan finns även nedan nämnda ansvarsförhållanden att 
beakta vilka även de är grundläggande för det svenska krisberedskapssystemet. 

Geografiskt områdesansvar 
Ett geografiskt områdesansvar innefattar ansvar att verka för att samordningen fungerar 
mellan alla som är inblandade i krisberedskap på lokal, regional och nationell nivå. På lokal 
nivå har kommunen det geografiska områdesansvaret, på regional nivå ansvarar 
länsstyrelserna och på nationell nivå regeringen genom Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB). 

Sektorsansvar 
Statliga myndigheter har ett sektorsansvar för sina sakfrågor av nationell karaktär oavsett 
frågornas geografiska anknytning. 

De grundläggande principerna innebär att samtliga aktörer inom kommunen i stort och 
verksamhetsansvariga inom den kommunala organisationen tar ansvar för upprätthållandet 
av verksamhet inom sitt ansvarsområde. Ansvaret för upprätthållandet av den egna 
verksamheten gäller såväl före som under och efter en oönskad händelse som kan föranleda 
en extraordinär händelse eller samhällsstörning. Varje aktör är tvungen att förhålla sig till 
andra aktörers ansvar samtidigt som man tar ansvar för den egna verksamheten. Vid en 
oönskad händelse ansvarar alla berörda aktörer för den egna verksamhetens hantering av 
den oönskade händelsen. Flera aktörer kan samtidigt ha ansvar vilket ställer höga krav på 
samverkan. 

 

 

  

                                                        
6 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB777) 
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3. Lysekils kommuns arbete med krisberedskap 
och civilt försvar 

Lysekils kommuns uppdrag 
Krisberedskap regleras av ett antal lagar och förordningar. Av särskild vikt för 
krisberedskapsarbetet är lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinär händelse och höjd beredskap (LEH). Lagen anger att kommuner ska 
minska sårbarheten i sina verksamheter och ha en god förmåga att hantera kriser. 
Kommunen ska därigenom även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Enligt LEH ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom 
kommunens geografiska område och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys7 
(RSA).  

Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser. Förtroendevalda och medarbetare 
som ingår i krishanteringsorganisationen ska få den utbildning och övning som behövs för att 
lösa sina uppgifter vid en extraordinär händelse. 

Lysekils kommun har enligt LEH ett geografiskt områdesansvar8. Det innebär att kommunen 
inom sitt geografiska område, i fråga om extraordinära händelser, ska verka för att olika 
aktörer samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Det 
geografiska områdesansvaret innebär även att kommunen ska verka för att samordning sker 
av de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer vid en inträffad händelse samt att 
informationen till allmänheten under samma händelse samordnas. 

Lysekils kommuns ansvar vid en extraordinär händelse är reglerat genom LEH. Kommunen 
måste dock ha en beredskap även för hantering av mindre omfattande oönskade händelser 
som kan leda till en samhällsstörning eller kris inom organisationen, även om de inte klassas 
som extraordinära händelser i lagens mening. Dessa typer av händelser kan kännetecknas av 
medietryck och behov av snabb och samordnad kommunikation, samordning av 
krisstödsarbete genom POSOM9-gruppen och/eller stort behov av samverkan med andra 
aktörer. 

Roller och ansvar inom kommunens arbete med krisberedskap och civilt 
försvar 
Fullmäktige 
Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar i övergripande frågor som 
exempelvis kommunens budget eller inriktningen för kommunens arbete med krisberedskap. 
Fullmäktige är det beslutande organ som ska anta kommunens styrdokument i 
krisberedskap. 

                                                        
7 2 kap 1 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
8 2 kap 7 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
9 POSOM är en förkortning för ”psykiskt och socialt omhändertagande”. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ska styra och samordna kommunens systematiska arbete med 
krisberedskap och civilt försvar och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. De ska 
även styra arbetet med att ta fram styrdokument för krisberedskap och civilt försvar. 

Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av krisberedskapsarbetet och dess ekonomi. 

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag och kommunalförbund. 

Man ska också fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp de fastställda målen för 
arbetet med krisberedskap och civilt försvar och återrapportera till fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för styrningen av kommunens beredskapsförberedelser i 
arbetet med civilt försvar. 

Övriga nämnder 
Övriga nämnder ansvarar för att följa upp den egna verksamhetens arbete med krisberedskap 
och civilt försvar och ska återrapportera till kommunstyrelsen. 

Krisledningsnämnden 
Krisledningsnämnden är en vilande nämnd som kan aktiveras vid en extraordinär händelse. 
Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder i den utsträckning som behövs för krishanteringen. 

Verksamheten styrs i övrigt av eget reglemente och av kommunallagens bestämmelser.  

Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare ansvarar för att delta på de utbildnings- och 
övningstillfällen som anordnas för nämnden för att den ska kunna lösa sina uppgifter vid en 
extraordinär händelse.  

Kommundirektör 
Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och ansvarar för att planera, leda 
och samordna den kommunala verksamheten där arbetet med krisberedskap och civilt 
försvar ingår. 

Kommundirektören är vidare ansvarig för att kommunen har en god krishanteringsförmåga 
och är den primära beslutsfattaren om aktivering av krisledningsorganisationen vid en 
oönskad händelse.  

Övriga förvaltningschefer 
Övriga förvaltningschefer ansvarar för att det planerade arbetet med krisberedskap och civilt 
försvar genomförs inom den egna förvaltningen samt att återrapportering sker till 
kommundirektör och den egna nämnden. 

Kommunala bolag 
Lysekils kommuns helägda kommunala bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet ska ha 
en plan för hantering av oönskade händelser, bedriva kontinuitetsarbete inom den egna 
verksamheten samt delta i förberedande och planerande arbete för samverkan och 
samordning vid en inträffad oönskad händelse i Lysekils kommun. Berörda kommunala 
bolag ska även medverka i kommunens arbete med civilt försvar. 
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Bolagets styrelse 

Styrelsen ansvarar för att följa upp bolagets arbete med krisberedskap och civilt försvar samt 
återrapportera till kommunstyrelsen. 

Bolagets verkställande direktör (vd) 

Vd ansvarar för att planera, leda och samordna bolagets arbete med krisberedskap och civilt 
försvar. 

Kommunalförbund 
Kommunalförbund inom Lysekils kommun som bedriver samhällsviktig verksamhet ska ha 
en plan för hantering av oönskade händelser, bedriva kontinuitetsarbete inom den egna 
verksamheten samt delta i förberedande och planerande arbete för samverkan och 
samordning vid en inträffad oönskad händelse i Lysekils kommun. Berörda 
kommunalförbund ska även medverka i kommunens arbete med civilt försvar. 

Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionen ansvarar för att följa upp förbundets arbete med krisberedskap och 
civilt försvar samt återrapportera till kommunstyrelsen. 

Förbundschef 

Förbundschefen ansvarar för att planera, leda och samordna förbundets arbete med 
krisberedskap och civilt försvar. 

Säkerhetsstrateg 
Säkerhetsstrategen är en stödfunktion för kommunens förvaltningar och bolag i deras arbete 
med krisberedskap och civilt försvar. 

På uppdrag av kommundirektören ska säkerhetsstrategen processleda kommunens arbete 
med särskilda fokusområden, följa upp förvaltningarnas arbete med krisberedskap och civilt 
försvar samt koordinera kommunens utbildnings- och övningsverksamhet. 

Säkerhetsstrategen ansvarar för kommunens övergripande omvärldsbevakning inom 
området krisberedskap och civilt försvar. 

Strategisk arbetsgrupp 
För att samla centrala kompetenser för arbetet med krisberedskap och civilt försvar inom 
kommunens organisation har en intern strategisk arbetsgrupp benämnd Säkerhetsgruppen 
skapats. Arbetsgruppen leds av säkerhetsstrategen och består av 
informationssäkerhetssamordnare, arbetsledare på fastighet, fastighetstekniker tillika 
brandskyddskoordinator samt förebyggandechef vid Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän. Vid behov kan andra nyckelfunktioner adjungeras in.  

Avsikten med Säkerhetsgruppen är att samla kompetenserna brand, informationssäkerhet, 
kontinuitetshantering, generellt säkerhetsarbete och skalskydd i ett forum samt att ha en 
representation i arbetsgruppen som spänner över flera förvaltningar för att värna ett 
tvärsektoriellt perspektiv. 

Upphandlare 
Upphandlarfunktionen ansvarar för att säkerställa krisberedskapsperspektivet vid 
upphandling som utgör eller berör samhällsviktig verksamhet. 
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Förhållningssätt 
Lysekils kommun ska ha ett proaktivt och främjande förhållningssätt gällande krisberedskap 
där risker, hot, sårbarheter och oönskade händelser tidigt upptäcks, åtgärdas och hanteras. 
Krisberedskap ska inom kommunens förvaltningar, bolag och kommunalförbund förstås som 
ett verksamhetsperspektiv snarare än ett verksamhetsområde och det ska i så stor 
utsträckning som möjligt vara integrerat i förvaltningarnas, bolagens och 
kommunalförbundens befintliga verksamhet och processer. 

Lysekils kommun ska så långt det är möjligt arbeta förebyggande genom att reducera eller 
eliminera risker och sårbarheter så att oönskade händelser inte inträffar. En god 
krisberedskap förutsätter att Lysekils kommun även arbetar förberedande inom 
organisationen, och tillsammans med övriga samhällsviktiga aktörer inom kommunens 
geografiska område, för att uppnå en god förmåga att hantera en inträffad oönskad händelse.  

Fokus i arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska ligga på strategiskt och systematiskt 
arbete med åtgärder och insatser före en oönskad händelse inträffar. Det är bästa sättet att 
värna om kommunens skyddsvärden. Krishantering är den operativa insats som till största 
del utförs under hanteringen av en oönskad händelse och regleras särskilt ibland annat 
Lysekils kommuns krisledningsplan. Slutligen är det arbete som utförs efter en inträffad 
oönskad händelse även det viktigt för att återgå till ett normalläge, för att lära av det 
inträffade och vidta lämpliga åtgärder. 

  

Figuren symboliserar proportionen arbete som ska läggas på de olika faserna före, under och 
efter inom ramen för Lysekil kommuns krisberedskapsarbete. 

FÖRE UNDER EFTER 

Förebyggande, 
förberedande 
åtgärder/insatser 

Hanterande 
av kris 

Återställning 
Uppföljning 
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Systematiskt arbete 
Lysekils kommun ska arbeta systematiskt med krisberedskap och civilt försvar. Strukturen 
för det systematiska arbetet inom förvaltningarna ska utgå från styrmodellen (LKS 2019–
284). Bolag och kommunalförbund ska utgå från de egna styr- och ledningsprocesserna för 
att systematisera arbetet. Ett systematiskt arbete säkerställer kvalitén och bidrar till 
måluppfyllelse och skapar förutsättningar för lärande och ständiga förbättringar.  

Samtliga förvaltningar, bolag och kommunalförbund som bedriver samhällsviktig 
verksamhet ska arbeta systematiskt med krisberedskap i syfte att uppnå en god 
krisberedskap i den egna verksamheten. De ska även arbeta för att bidra till Lysekils 
kommuns kommunövergripande krisberedskap och i förlängningen vårt samhälles 
krisberedskap i stort. 

 

Ekonomi 
Det är kommunens ansvar att genomföra uppgifterna enligt LEH. Ett styrdokument ska 
upprättas i vilket man redogör för hur arbetet ska utföras och det ska fastställas av 
fullmäktige. 

Det är även kommunens ansvar att den statliga ersättningen som utgår för dessa uppgifter 
används i enlighet med de villkor som gäller för användningen av ersättningen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) följer årligen upp kommunernas 
arbete med krisberedskap. Detta görs genom att kommunerna är ålagda att senast den 15 
februari varje år redovisa det genomförda krisarbetet och de tillhörande kostnaderna. 

Vid något tillfälle under varje mandatperiod förlägger Länsstyrelsen ett besök i varje 
kommun. Kommunen får då redogöra för hur de genomförda övnings-, utbildnings-, och 
arbetsinsatserna har genomförts och hur de uppfyller villkoren för den erhållna statliga 
ersättningen.  

Lysekils kommun ska ha en tydlig plan för hur arbetet med krisberedskap och civilt försvar 
ska bedrivas i enlighet med LEH och använda den erhållna statliga ersättningen korrekt och 
effektivt. 



 
 

                                                                             Sid 14/31 

4. Övergripande process för risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) 

Utgångspunkt 
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av 
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).  

Målsättningen för risk- och sårbarhetsanalysen är att: 

 ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, 

 ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 
 ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten 

samt 
 bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som 

kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område. 

Process för Lysekils kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019 - 2022 
Med utgångspunkt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser har kommunen utvecklat en mall 
där resultatet av kommunens analys dokumenterats. Lysekils kommuns analys utgår från 
nationellt använda begrepp, definitioner och exempel på händelser.  

I arbetet med att sammanställa kommunens RSA samlade säkerhetsstrategen med start 
under hösten 2018 samtliga förvaltningar, Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB till 
arbetsmöten. Vid dessa möten genomfördes analysarbetet och en förvaltnings- 
/bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys togs fram. 

Säkerhetsstrategen genomförde även en workshop med Lysekils kommuns 
krisberedskapsråd där samhällsviktiga aktörer inom kommunens geografiska område ingår 
där risker och utvecklingsområden togs fram. 

Som ytterligare underlag användes även dokumentation som upprättades efter en 
övningsaktivitet som Lysekils kommun tog initiativ till och som genomfördes med 
grannkommunerna i norra Bohuslän i februari 2019. Vid det tillfället deltog 14 aktörer på 
lokal, regional och nationell nivå som sammanlagt representerades av drygt 70 deltagare och 
övningsscenariot var på temat civilt försvar. 

Säkerhetsstrategen sammanställde arbetsmaterialet till en kommunövergripande risk- och 
sårbarhetsanalys som presenterades för kommundirektörens ledningsgrupp i augusti 2019 
och fastställdes av kommundirektören. Åtgärdsförslagen i RSA:n anges i detta dokument som 
resultatmål och ska uppnås under mandatperioden. 

Se avsnittet Roller och ansvar inom kommunens arbete med krisberedskap och civilt 
försvar för mer information om ansvar för genomförande och uppföljning av resultatmålen. 
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Figur 1 Processbeskrivning för Lysekils kommuns RSA-arbete 

Process för Lysekils kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2023 – 2026 
Nytt förslag på process och metod för upprättande av nästa mandatperiods risk- och 
sårbarhetsanalys ska tas fram under nuvarande mandatperiod. Riktlinjer eller motsvarande 
ska upprättas och antas av fullmäktige. 

Övriga analyser 
Övriga analyser som genomförs inom Lysekils kommun ska identifiera och öka kunskapen 
om risker, hot, sårbarheter, brister och behov. Syftet med analysen ska avgöra 
analysmetoden. Kontinuitetshantering utgör grunden i kommunens krisberedskapsarbete. 
Samtliga analysers resultat skapar beslutsunderlag för beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga och utgör underlag för planering, prioritering samt åtgärder och 
insatser. 

  

År 2019 Upprättande av 
RSA och framtagande av 

åtgärdsförslag som 
målanges i styrdokument

År 2020 Genomförande av 
beslutade mål. Framtagande av 
förslag på ny RSA-metod inför 

nästa RSA-omgång

År 2021 Genomförande av 
beslutade mål och RSA-

metod beslutas för nästa 
RSA-omgång

År 2022 Genomförande av 
beslutade mål och uppstart av ny 

RSA-omgång

År 2023 Upprättande och 
färdigställande av ny RSA för 
mandatperioden 2023 - 2026
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5. Geografiskt områdesansvar 
Utgångspunkt 
Lysekils kommun ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i 
fredstid verka för att: 

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår 
samordning i planerings-, och förberedelsearbetet, 

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 
samordnas och, 

3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

Kommunens ambition utifrån sitt geografiska områdesansvar 
Lysekils kommun ska främja och utveckla lokal samverkan och samordning inom området 
för krisberedskap och civilt försvar genom att: 

 prioritera stärkandet av samverkan och samordning med samhällsviktiga 
verksamheter av särskild vikt i Lysekils kommun genom forumet Lysekils kommuns 
krisberedskapsråd 

 utgå från befintliga samverkansstrukturer som finns lokalt inom näringslivet och 
turistnäringen för att öka kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete och 
möjliga samarbeten. 

 driva och ta initiativ till kommunöverskridande utvecklingsarbete och samordning av 
planeringsförberedelser med kommunerna i Fyrbodal 

 delta som aktör i den nationella årliga kampanjen Krisberedskapsveckan med fokus 
på aktiviteter och information riktad till allmänheten och medarbetare inom 
kommunens organisation. 

Lysekils kommuns krisberedskapsråd 
Den 14 december 2017 beslutade fullmäktige att inrätta Lysekils kommuns 
krisberedskapsråd10. Rådet är ett forum för samverkan och samordning av alla de frågor som 
hanteras inom LEH (2006:544), LSO (2003:778) och arbetet med civilt försvar. 
Krisberedskapsrådet samlas två gånger per år och leds av kommunstyrelsens ordförande. 
Från kommunen deltar även kommundirektör, kommunikationschef och säkerhetsstrateg.  

Förutom kommunen består krisberedskapsrådet av representanter från 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Polismyndigheten, Kustbevakningen, 
Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Preemraff, Capio vårdcentral och LEVA i Lysekil AB. De 
bedöms samtliga vara samhällsviktiga verksamheter och av särskild vikt vid hanteringen av 
en inträffad oönskad händelse.  

Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) 
Enligt kraven i nuvarande överenskommelse ska kommunen kunna stå värd för en 
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå. Rutinerna kring uppstart och 
arbetssätt i en ISF ska upprättas och fastställas av kommundirektör. 

                                                        
10 LKS 2017–771 § 168 
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Inriktnings- och samordningskontakt (ISK) 
Som ett resultat av kravet på en lokal ISF ska Lysekils kommun inrätta funktionen 
inriktnings- och samordningskontakt (ISK) För att snabbt få en krisorganisation på plats är 
det viktigt att kommunen har en tillgänglig ISK som är kan nås dygnet runt under årets alla 
dagar. Lysekils kommun har sedan tidigare avtal med Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän gällande motsvarande funktion som tidigare benämnts Tjänsteman i Beredskap 
(TiB). Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) bedöms fortsatt vara en lämplig 
avtalspart för en ISK-funktion. Med anledning av RMB:s samarbete med Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) avseende gemensam systemledning blir sannolikt 
funktionen inre befäl vid ledningscentralen i Trollhättan tillika ISK för Lysekils kommun.  

Lokal sambandskatalog 
För att säkerställa bra förutsättningar för samverkan vid oönskade händelser inom Lysekils 
kommun ansvarar Lysekils kommun, genom säkerhetsstrategen, för upprättande och 
revidering av en lokal sambandskatalog. Sambandskatalogen utgörs av kritiska 
kontaktuppgifter hos samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område 
som bedöms som särskilt viktiga för hanteringen av en samhällsstörning. 

Gemensam lägesbild 
Lysekils kommun ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en 
extraordinär händelse i Lysekils kommun.  

Information till allmänheten 
Lysekils kommun ska verka för att information till allmänheten vid en samhällsstörning 
samordnas. 

Reservsamband – samarbete med Lysekils sändareamatörer 
Tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har Lysekils kommun inlett ett 
samarbete med frivilliga inom föreningen Lysekils sändareamatörer. Behovet av samband vid 
en oönskad händelse kan inte nog understrykas… 

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor, 
allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet innefattar 
information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". I vissa 
fall kan allmänheten även bli varnad genom talmeddelande till fast telefoni inom det 
drabbade området eller sms till mobiltelefoner om de används i det drabbade området. 

I Lysekils kommun är det Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän som, på uppdrag av 
Lysekils kommun, kontinuerligt underhåller VMA-tyfonerna samt testar dessa kl. 15:00 
första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. 

POSOM 
I Lysekil inleddes under hösten 2016 ett arbete för att få till en nystart av POSOM. Detta 
arbete ledde till att ett styrdokument upprättades för den lokala POSOM-organisationen som 
numera leds av socialförvaltningen, genom avdelningschefen för IFO, som har stöd av 
säkerhetsstrategen.  

Vid en kris, med till exempel många chockade eller nödställda personer, där samhällets 
vanliga resurser inte räcker till utgör POSOM-gruppen det viktigaste verktyget för att i ett 
tidigt skede stötta och fånga upp. Kommunens ansvar utgår från vistelsebegreppet som anges 
i Socialtjänstlag (2001:453). Uppdraget för POSOM-gruppen är att agera som stödfunktion 
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till räddningsledare, polisiär insatsledare eller underställda kommunens 
krisledningsorganisation. 

Frivillig resursgrupp (FRG) 
Övningar och skarpa händelser, som exempelvis oljehändelsen 2017, har påvisat behovet av 
operativa resurser för att bättre kunna hantera en oönskad händelse. Frivillig resursgrupp, 
FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i 
samband med samhällsstörningar. 

Lysekils kommun har inlett en dialog med Munkedals kommun och 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) kring samarbete för införande av en FRG 
som kan verka i Munkedals och Lysekils kommuner. Avsikten är att Lysekils kommun ska ha 
en Frivillig resursgrupp att tillgå vid samhällsstörningar som kan en rad olika enklare 
uppdrag. 

6. Rapportering 
Utgångspunkt 
Kommunen ska hålla Länsstyrelsen i Västra Götaland informerad om vilka åtgärder som 
vidtagits i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt hur åtgärderna har påverkat 
krisberedskapen. 

Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge Länsstyrelsen i Västra Götaland 
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade 
utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. 

Informationsdelning 
Lysekils kommun ska ha förmåga att ta emot och dela information med berörda 
krisberedskapsaktörer med hjälp av WIS11 och Rakel12 utifrån den metodik som tillämpas 
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 

Kvartalsövningar 
För att säkerställa att kommunen har förmåga att ge Länsstyrelsen en samlad rapport om 
läget i kommunen vid en extraordinär händelse ska kommunen prioritera deltagandet på de 
kvartalsövningar som arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län första helgfria 
måndagen i mars, juni, september och december varje år.  

  

                                                        
11 WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela 
information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna 
skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information. 
12 Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem 
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7. Utbildning och övning 
Utgångspunkt 
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och 
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i 
fredstid. 

Regelbundet utbildad och övad krishanteringsorganisation 
Inom det geografiska ansvarsområdet har Lysekils kommun ett stort ansvar när det gäller att 
hantera extraordinära händelser. Detta ansvar ställer i sin tur stora krav på kommunen att 
säkerställa och tillgodose att det finns tillräcklig kompetens för att hantera oönskade 
händelser eller hot om oönskade händelser.  
 
Lysekils kommun ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även särskilda 
funktioner och förmågor, som exempelvis beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk 
försörjning, POSOM-grupp, lokal oljeskadeskyddsgrupp med flera ska vara utbildade och 
övade. 

Underlag för övningsscenario 
Lysekils kommun ska i val av övningsscenario i första hand utgå ifrån de brister som 
identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.  

Utvärdering av övning 
Varje övning ska utvärderas avseende både styrkor och svagheter när det gäller kommunens 
egen krisberedskap samt förmåga att samverka med andra aktörer. 

Utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap och civilt försvar för 
Lysekils kommun 2020 – 2023 
En övergripande utbildnings- och övningsplan ska upprättas och fastställas av 
kommundirektör senast den 31 december 2019. Som ett komplement ska en årlig 
detaljplanering upprättas för utbildnings- och övningsverksamheten som även den ska 
fastställas av kommundirektören senast den 31 december varje år. Syftet med planeringen är 
att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling och skapa en struktur för hur arbetet med 
övning och utbildning ska bedrivas. 

Utbildningarna och övningarna ska riktas till de nämnder, bolag och kommunalförbund som 
bedriver någon form av samhällsviktig verksamhet, eller är av vikt för att stötta verksamheter 
som bedriver samhällsviktig verksamhet. 

Övningsmotiv 
Lysekils kommun övar och utbildar utifrån följande fokusområden: 

• utveckla krisberedskapsförmågan hos ansvariga aktörer, 
• förbättra förmågan att samverka med andra aktörer lokalt och regionalt, 
• öka förmågan att fatta snabba, välavvägda, beslut och delge lägesinformation 
• pröva och utveckla krisledningsplaner, 
• testa och underhålla tekniska system för till exempel samband, reservkraft och 

dokumentation, 
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• hitta både styrkor och svagheter i krisledningsorganisationen, planer, beslutsfattning 
och samverkan, 

• öka förmågan att se olika händelseutvecklingar och planera för dessa samt 
• öva förmågan hos särskilda funktioner så som lokal oljeskyddsgrupp eller POSOM-

grupp med flera. 

Ekonomi 
De utbildningar och övningar som genomförs inom ramen för denna plan finansieras av den 
statliga ersättning som kommunen får tilldelat varje år av Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB). Respektive förvaltning står för kostnader för personal och eventuella 
resor. 

Övningsvarianter 
Inför alla övningar ska ett tydligt mål och syfte tas fram som bestämmer vad som ska övas. 
Efteråt ska övningarna utvärderas med hjälp av givna indikatorer för att se om målet nåddes. 
Lysekils kommun ska i övningsarbetet utgå från ”Övningsvägledning - Grundbok – 
Introduktion till och grunder i övningsplanering” (MSB602) 

Krisövningar kan bestå av följande övningar: 

Seminarieövning Benämns även skrivbordsövning och består av att man diskuterar 
kring ett givet scenario. Kan ta från 5 – 30 minuter i övningsdelen 
och sedan utvärderas övningen direkt efter. Total tidsåtgång ca 1-2 
timmar. 

Larmövning Testar vilka funktioner som man får tag på och om dessa kan samlas 
på en angiven plats och tidpunkt. Kan kombineras med startövning. 

Startövning Testar förmågan att starta upp krisledningsarbetet, det vill säga att 
kalla in personal, välja lokal, ta fram nödvändigt material och 
teknikstöd fram till en första lägesbild över övningsscenariot. Kan 
kombineras med larmövning. 

Simuleringsövning Innebär att krisledningen testas fullt ut under ett scenario med 
motspel och upptrappning av en händelse. Testar ledningsförmågan, 
mötesdisciplin, struktur, prioriteringar, kommunikation, roller och 
ansvar. 

Samverkansövning  Genomförs för att öva samverkan med andra aktörer lokalt och 
regionalt. 
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8. Planering 
Utgångspunkt 
Kommunens ska ha ett gällande styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar under mandatperioden. 

Utöver styrdokumentet ska kommunens planeringsuppgifter för mandatperioden framgå. 

Planeringsuppgifter 
Krisledningsplan inklusive informationsplan 
Lysekils kommun ska revidera befintlig krisledningsplan och föra in den nuvarande 
informationsplanen i krisledningsplanen så att det utgör ett dokument som fastställs av 
kommundirektör. 

Oljeskyddsplan 
Utöver Lysekils kommuns oljeskyddsplan, som utgör ett strategiskt ramverk för den lokala 
oljesaneringsförmågan vid oljeutsläpp till sjöss, ska tillhörande rutiner tas fram och 
fastställas av verksamhetsansvariga. 

Plan för POSOM-organisationen och dess arbete 
Lysekils kommuns plan för POSOM-organisationen ska revideras utifrån de behov som har 
framkommit efter genomförda övningar med POSOM-gruppen. 

Trygghetspunkter 
Plan för upprättande av trygghetspunkter vid samhällsstörningar ska upprättas och där ska 
platsen för respektive trygghetspunkt framgå samt nivå på service och kommunikation. 

Kontinuitetshantering 
Lysekils kommun ska utveckla arbetet med kontinuitetshantering och fastställa vilka 
metoder som arbetet ska utgå samt vilka samhällsviktiga verksamheter och 
verksamhetskritiska processer som särskilt ska prioriteras. 

Pandemiplan 
Det finns sedan tidigare en kommunal pandemiplan. Den ska revideras under 
mandatperioden. 

Plan för storskalig utrymning 
Lysekils kommun ska under perioden upprätta en planering för storskalig evakuering av 
allmänheten samt mottagande av invånare från andra kommuner.  



 
 

                                                                             Sid 22/31 

9. Civilt försvar 
Utgångspunkt 
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016 – 2020 ska planeringen för civilt försvar 
återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och 
krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter, 
kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära 
försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. 
 
Målet för det civila försvaret är att: 

 värna civilbefolkningen 
 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
 bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten 
under höjd beredskap så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse 
av krigsfara och krig. Vilka beredskapsförberedelser som kommunen ska vidta anges i 
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar13 och utgör ramverket för 
Lysekils kommuns arbete med civilt försvar. 

Kompetenshöjning gällande totalförsvar 
Kommunstyrelsen och kommundirektörens ledningsgrupp ska under mandatperioden 
genom utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar. 

Vid höjd beredskap kan kommunen inte aktivera sin krisledningsnämnd. Det kan endast ske 
i fredstid. Ansvaret för ledningen av kommunens civila försvar under höjd beredskap vilar på 
kommunstyrelsen14. Det är nödvändigt att kommunstyrelsen och kommundirektörens 
ledningsgrupp har en klar uppfattning om vilken verksamhet kommunen ska bedriva vid 
höjd beredskap. Kompetenshöjning gällande totalförsvar är därför ett prioriterat område 
inom kommunens arbete med civilt försvar och ska inkluderas i kommunens övnings- och 
utbildningsplan. 

Säkerhetsskydd 
Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av ett utökat och 
stärkt arbete med säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamhet som är 
av vikt för Sveriges säkerhet. Lysekils kommuns definition av Sveriges säkerhet ur ett lokalt 
perspektiv lyder: 

”Lysekils kommun är en del av totalförsvaret. Verksamhet, anläggningar och uppgifter som 
är vital för Lysekils kommuns förmåga att värna civilbefolkningen, säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna samt lämna stöd till Försvarsmakten utgör en, av flera, 
viktiga delar för Sveriges säkerhet.” 

  

                                                        
13 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (SKL 18/01807, MSB 2018–05681) 
14 3 kap 2 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
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Särskilda roller och ansvar i säkerhetsskyddsarbetet 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för att styra och följa upp kommunens arbete med 
säkerhetsskydd. Kommunstyrelsen fastställer de säkerhetsskyddsanalyser som upprättas 
inom kommunen. 

Kommundirektören 
Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och har det övergripande ansvaret 
för kommunens säkerhetsskyddsarbete.  

Säkerhetsskyddschef 
Säkerhetsskyddschefen är särskilt ansvarig för kontrollen av det säkerhetsskyddsarbete som 
kommunen och dess bolag bedriver. Denne är även ansvarig för kommunens kontakt med 
Säkerhetspolisen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap samt Försvarsmakten i de frågor som rör säkerhetsskyddet. 

Säkerhetsskyddschefsrollen är enligt beslut av kommundirektören en tillikauppgift för 
kommunens administrativa chef/avdelningschefen för verksamhetsstöd. 

Biträdande säkerhetsskyddschef 
Den biträdande säkerhetsskyddschefen är direkt underställd säkerhetsskyddschefen och 
ansvarar för att stödja berörda förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbund i 
deras arbete med säkerhetsskydd. 

Biträdande säkerhetsskyddschef är ersättare till säkerhetsskyddschefen i dennes frånvaro. 

Rollen som biträdande säkerhetsskyddschef är enligt beslut av kommundirektören en 
tillikauppgift för säkerhetsstrategen.  

Process för säkerhetsskyddsarbetet 
Säkerhetsskyddsarbetet har redan inletts i Lysekils kommun och det bedöms vara en uppgift 
som kommer att bestå för kommunens del. Det är därför prioriterat att arbetet 
systematiseras, att nödvändiga lokala rutiner tas fram och att utbildning genomförs med 
funktioner som berörs av säkerhetsskyddsarbetet. 

Säkra kommunikationer  
För att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid olika typer av samhällsstörningar 
behöver kommuner och regioner ibland hantera uppgifter som omfattas av försvarssekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna ska kunna hanteras på ett säkert sätt så 
att de inte kan röjas, ändras, göras otillgängliga eller förstöras av någon obehörig. 

När en aktör behöver delge sådana uppgifter till andra samhällsviktiga aktörer ska 
uppgifterna skyddas genom kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten, 
så kallat signalskydd. 

Lysekils kommun ska medverka i införandet av det tekniska system som är en del av 
länsstyrelsernas projekt ”Säkra kommunikationer”. Det ger möjligt för kommunen att 
kommunicera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via signalskydd. Exempel på 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som kan behöva delas och kommuniceras med andra 
aktörer är säkerhetsskyddsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser och information som rör 
planering. 
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Krigsorganisation och krigsplacering 
Lysekils kommun ska påbörja planeringen för sina uppgifter inom totalförsvaret. Planeringen 
ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt 
krigsorganisation och krigsplaceringar. Planeringsarbetet ska omgärdas av säkerhetsskydd 
och upprättade dokument ska fastställas av kommunstyrelsen. 

10. Övergripande mål och inriktning 
Som ledstjärna i kommunens arbete finns vision Lysekil 2030 som visar åt vilket håll 
kommunen vill utvecklas. Den antogs av fullmäktige den 19 oktober 2017 och anges nedan i 
sin helhet. 

Vision Lysekil 2030 
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. 

Lysekil – det hållbara samhället 
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval 
– vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi 
värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar uppskatta dess värden och 
möjligheter. 

Lysekil – det attraktiva samhället året runt 
Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt unika läge med 
havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi 
väger in kustsamhällets årsrytmer, olika miljöer och möjligheter. 

Lysekil – kreativitet och framtidstro 
Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för 
människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i 
stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden. 

Lysekil – den självklara mötesplatsen 
Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se 
varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter 
och evenemang som lockar besökare året runt. 

Lysekil – ledande inom maritima näringar 
Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom 
forskning, utveckling, utbildning och företagande inom den maritima sektorn ser det som en 
självklarhet att finnas i Lysekil. 
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Övergripande mål för Lysekils kommuns krisberedskap och civilt försvar 
Utifrån kommunens vision Lysekil 2030 och den övergripande inriktningen för 
samhällsskydd och beredskap15 har Lysekils kommun nedan mål för arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar: 

 Reducera risker för och konsekvenserna av oönskade händelser som kan leda till 
samhällsstörningar och/eller kriser i Lysekils kommun. 
 

 Värna om liv och hälsa för de som bor, vistas och verkar i Lysekils kommun. 
 

 Värna om grundläggande värden; demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter. 
 

 Upprätthålla Lysekils kommuns funktionalitet oavsett vad som inträffar. 
 

 Hindra eller begränsa skador på egendom och miljö. 
 

 Skapa en grundläggande förmåga till civilt försvar. 
 

Prioriterade fokusområden för Lysekils kommuns arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 
Utifrån de övergripande målen ska kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar 
under perioden särskilt fokusera på: 

 införandet av krisberedskap som ett verksamhetsperspektiv inom kommunens 
förvaltningar och bolaget LEVA i Lysekil AB 

 stärka samverkan med offentliga, privata och civila aktörer av särskild vikt för 
Lysekils kommuns funktionalitet 

 möjliggörande för att de som bor, verkar och vistas i Lysekils kommun ges 
förutsättningar att öka den egna resiliensen. 

  

                                                        
15 Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap (MSB 2014–1942)  
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Inriktnings- och resultatmål 
Utifrån överenskommelserna, resultatet av kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt de 
ovan angivna fokusområdena har inriktningsmål med tillhörande resultatmål sammanställts 
i nedan tabell. En bra måluppfyllelse av resultatmålen förväntas leda till en stärkt 
krisberedskap utifrån de övergripande målen. 

Inriktningsmål Resultatmål Riktas särskilt till 

Lysekils kommun 
arbetar systematiskt 
med krisberedskap 
och civilt försvar 

Förvaltningars och bolags arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 
inkluderas och integreras i den 
ordinarie verksamhetsplaneringen. 

Samtliga nämnder 

LEVA i Lysekil AB 

Intern säkerhetsgrupp samlas 
kontinuerligt för att tillsammans eller i 
mindre grupper systematiskt hantera 
internt utvecklingsarbete inom området 
krisberedskap och civilt försvar. 

Samtliga nämnder 

Ägardirektiv för bolag är preciserade 
med krav på säkerställande av 
samhällsviktig verksamhet och god 
krishanteringsförmåga. 

LEVA i Lysekil AB 

Beredskapshänsyn tas vid planering och 
genomförande av verksamhet som rör 
samhällsplanering och 
samhällsutveckling, exempelvis vid 
översikts- och detaljplanering. 

Samtliga nämnder 

Lysekils kommun 
identifierar, 
analyserar och 
behandlar 
kontinuerligt risker 
och sårbarheter 
som kan resultera i 
oönskade händelser 
och 
samhällsstörningar 
i Lysekils kommun 

En kommunövergripande risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) för nuvarande 
mandatperiod är upprättad enligt 
gällande föreskrift och rapporterad till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
senast den 31 oktober 2019. 

Kommunstyrelsen 

Nytt förslag på process och metod för 
upprättande av nästa mandatperiods 
risk- och sårbarhetsanalys tas fram. 

Kommunstyrelsen 

Krisberedskapsperspektivet inkluderas 
i utvecklingsarbetet av 
destinationsstrategin och särskilt kring 
genomförandet av större evenemang. 

Kommunstyrelsen 

Lysekils kommun 
säkerställer och 
bedriver 
kontinuerligt 

Kontinuitetshantering genomförs på 
kommunal samhällsviktig verksamhet 
och andra verksamhetskritiska 
processer. 

Samtliga nämnder  
LEVA i Lysekil AB 
Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 
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kommunal 
samhällsviktig 
verksamhet och 
andra för 
organisationen 
verksamhetskritiska 
processer 

Upphandlingar inom samhällsviktiga 
verksamheter eller verksamhetskritiska 
processer inkluderar alltid ett 
kontinuitetsperspektiv. 

Kommunstyrelsen 

Lysekils kommun utvecklar och 
standardiserar det systematiska 
brandskyddsarbetet (SBA). 

Samtliga nämnder 

Lysekils kommun utvecklar och 
standardiserar de interna kraven på lås, 
larm, bevakning med mera. 

Samtliga nämnder 

Lysekils kommun utvecklar en 
skolsäkerhetsstandard och färdigställer 
enligt standarden nödvändiga åtgärder.  

Utbildningsnämnden 

Lysekils kommun 
planerar hur 
organisationen 
hanterar kriser.  

(Inbegriper 
organisation, 
ledning, 
samordning, 
kommunikation, 
rapportering och 
samverkan) 

Central krisledningsplan som beskriver 
hur Lysekils kommun operativt 
hanterar extraordinära händelser 
upprättas och fastställs av 
kommundirektör. 

Den centrala krisledningsplanen 
inkluderar en informationsplan. 

Kommunstyrelsen 

Krisledningsplan som beskriver hur 
förvaltningarna och bolag operativt 
hanterar oönskade händelser som berör 
deras verksamhet upprättas och 
fastställs av förvaltningschef, vd eller 
förbundschef. 

Samtliga nämnder 
LEVA i Lysekil AB 
Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 

Lysekils kommun reviderar avtal med 
Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän avseende inriktnings- och 
samordningskontakt. 

Kommunstyrelsen 

Särskild planering för oönskad 
händelse som bedöms innebära 
omfattande konsekvenser och/eller där 
ansvarsförhållanden och hantering är 
särskilt komplext genomförs vid 
identifierat behov. 
Redan utpekad särskild planering som 
ska upprättas eller revideras under 
perioden är: 

• Oljeskyddsplan 
• Pandemiplan 
• Trygghetspunkter 
• Plan för storskalig utrymning 
• POSOM-plan 

Kommunstyrelsen 
LEVA i Lysekil AB 
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• Nödvattenplan 
• Styrel 
• Handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism 
Införande och utbildande av Frivillig 
resursgrupp (FRG) 

Utvärdering genomförs av samtliga 
oönskade händelser som föranlett att 
krisledning aktiverats. 

Samtliga nämnder 
Samtliga helägda bolag 
Samtliga 
kommunalförbund 

Lysekils kommun upprättar riktlinjer 
för kommunens arbete med att 
förebygga och hantera hot och våld mot 
medarbetare. 

Kommunstyrelsen 

Lysekils kommun 
utbildar och övar 
förtroendevalda och 
medarbetare i syfte 
att öka kunskapen 
om risker och 
sårbarheter som 
underlag för 
förebyggande 
insatser samt att 
öka 
krishanteringsförm
ågan 

En övergripande utbildnings- och 
övningsplan för perioden upprättas och 
fastställs av kommundirektör. 

Kommunstyrelsen 
LEVA i Lysekil AB 

Senast den 31 december varje år 
upprättas en detaljerad utbildnings- 
och övningsplan för Lysekils kommun 
samt bolag och som fastställs av 
kommundirektör respektive vd och följs 
upp i särskild ordning. 

Kommunstyrelsen 
LEVA i Lysekil AB 

Alla genomförda övningar ska 
utvärderas. 

Samtliga nämnder 
LEVA i Lysekil AB 

Lysekils kommun 
verkar för 
samverkan och 
samordning med 
och mellan 
samhällsviktiga 
aktörer av särskild 
vikt för samhällets 
funktionalitet, inom 
kommunens 
geografiska område 

Strukturerad samverkan sker 
kontinuerligt med samhällsviktiga 
aktörer av särskild vikt för samhällets 
funktionalitet genom Lysekils 
kommuns krisberedskapsråd. 

Kommunstyrelsen 

Krisberedskapsrådet leds av 
kommunstyrelsens ordförande och i 
övrigt ska kommunen representeras 
genom kommundirektör, 
kommunikationschef och 
säkerhetsstrateg samt representant från 
LEVA i Lysekil AB. 

Kommunstyrelsen 
LEVA i Lysekil AB 

Strukturerad samverkan sker 
kontinuerligt och vid behov med både 
grannkommunerna och övriga 
kommuner i Fyrbodal. 

Kommunstyrelsen 

Samverkan sker kontinuerligt och vid 
behov med Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

Kommunstyrelsen 
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Plan för inriktnings- och 
samordningsfunktion upprättas och 
fastställs av kommundirektör.
  

Kommunstyrelsen 

En strategi för samverkan och 
samordning vid samhällsstörning 
upprättas. 

Kommunstyrelsen 

En lokal sambandskatalog upprättas 
och revideras två gånger per år.  

Kommunstyrelsen 

Lysekils kommun 
verkar för ökad 
kunskap hos 
allmänheten och 
berörda aktörer om 
kommunens 
riskbild och möjliga 
förberedelser för en 
god beredskap 

Kommunövergripande riskbild för 
Lysekils kommun sammanställs och 
kommuniceras till berörda aktörer och 
allmänheten. 

Kommunstyrelsen 

Lysekils kommun deltar aktivt i den 
årliga kampanjen 
Krisberedskapsveckan. 

Alla nämnder 
LEVA i Lysekil AB 
Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 
Lysekilsbostäder AB 

Lysekils kommun planerar och 
genomför tillsammans med LEVA i 
Lysekil AB en kunskapsinsats kring 
gällande nödvattenplanering. 

Kommunstyrelsen 
LEVA i Lysekil AB 

Lysekils kommun 
ska vidta 
beredskapsförbered
elser för att 
tillsammans med 
andra kunna 
försvara Sverige  

Lysekils kommun genomför 
kompetenshöjning av 
kommunstyrelsen, kommundirektörens 
ledningsgrupp samt ytterligare 
nyckelfunktioner inom området 
totalförsvar. 

Kommunstyrelsen 

Lysekils kommun och kommunala 
bolag prioriterar arbetet med att 
systematisera säkerhetsskyddsarbetet 
samt upprättandet av nödvändiga 
lokala rutiner. 

Samtliga nämnder 
LEVA i Lysekil AB 

Lysekils kommun deltar i projektet 
Säkra kommunikationer under ledning 
av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Kommunstyrelsen 

Lysekils kommun påbörjar planering 
för krigsorganisation och krigsplacering 
av medarbetare inom Lysekils 
kommun. 

Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1 
Lagar, föreskrifter och överenskommelser som styr kommunens arbete 
med krisberedskap och civilt försvar 
Nedan sammanställning är inte fullständig men exemplifierar de lagar och förordningarna 
med mera som i första hand styr kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. 
Särskilt området civilt försvar har dock en lång rad av ytterligare lagar och förordningar som 
även de styr kommunens arbete vid höjd beredskap. 

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap – ”LEH” 

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor – ”LSO” 
 Säkerhetsskyddslag (2018:585) 
 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 

domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
 

 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor – ”LSO” 
 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
 Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare – 

Styrel  
  Säkerhetsskyddsförordning (2018:658) 
 Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) 
 

 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101, MSB 2018–
09779) 

 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (SKL 18/01807, MSB 
2018–05681) 

 Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med 
krisberedskap och civilt försvar (MSB 2019–00265) 
 

 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB777) 
 

 Vägledning för kommunens arbete med styrdokument (MSB 2018–11041) 
 

 Samverkan för att hantera samhällsstörningar – Gemensamt ramverk för aktörerna i 
Västra Götalands län (LSTY Västra Götalands län (Diarienummer 457-8934-2017) 

Övriga krav 

• Allmänhetens förtroende och förväntningar 
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Bilaga 2 
Definitioner och förklaringar av begrepp 

Begrepp Definition / Förklaringar 

Beredskapshänsyn Förebyggande insats som syftar till att vid planerade förändringar inom 
verksamhet som rör samhällsplanering och samhällsutveckling behandla 
risker som kan innebära samhällsstörningar i syfte att göra verksamhet och 
samhälle mer resilient. 

Extraordinär 
händelse 

1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap – ”Med 
extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker 
från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk 
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting”. 

Kris Ett tillstånd orsakat av en oönskad händelse där en eller flera verksamheter 
i Lysekils kommun är utsatta för sådana påfrestningar att dessa inte kan 
bedrivas med normala resurser och organisation. 

Oönskad händelse Händelse som inträffar/uppstår, eller hotar att inträffa/uppstå och som på 
något sätt utmanar och negativt påverkar Lysekils kommuns skyddsvärden. 

Resiliens Ett systems förmåga att motstå, anpassa sig till, klara av, återhämta sig samt 
lära sig av oönskade händelser. 

Risk En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de 
konsekvenser som händelsen kan leda till. 

Samhällsstörning En samhällsstörning orsakar negativa konsekvenser för Lysekils kommuns 
skyddsvärden, både som organisation och som samhälle. En 
samhällsstörning drabbar många människor och har en inverkan på 
samhällsnivå och kan orsakas av olika varianter av oönskade händelser, allt 
från olyckor till krig. 

Samhällsviktig 
verksamhet 

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de 
verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av 
avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en 
samhällssektor. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och 
offentliga aktörer16.  
Samhällsviktig verksamhet uppfyller det ena eller båda av följande villkor17: 

1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt 
eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter 
på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 
inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att 
skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Sårbarhet De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system eller 
egendom mottagligt för skadliga effekter av en oönskad händelse. 

Verksamhetskritisk 
process 

Innefattar åtaganden som är av stor betydelse för att 
nämndens/bolaget/kommunalförbundets verksamhet ska kunna 
upprätthållas. 

 

                                                        
16 Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB1408 - juni 2019) 
17 Handlingsplan för Skydd av samhällsviktig verksamhet (MSB597 2013) 
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§ 245 Dnr 2019-000058  

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 
Sammanfattning 
Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten. 
Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2020 fördelas 
mellan nämnderna enligt samma princip som tidigare med den skillnaden att de 
medel som tidigare tillfallit socialnämnden till följda av organisationsförändring 
tillförs utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 199 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-13, § 21 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att schablonersättningen som utbetalas enligt 10§ i 
Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar även under 2020 ska 
finansiera tre tjänster totalt 1,8 mnkr, i enlighet med tidigare beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar att resterande del av schablonersättningen under 
2020 fördelas med 100 procent till utbildningsnämnden varav 60 procent till 
utbildning och 40 procent till arbetslivsförvaltningen.  

 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 241 Dnr 2019-000419  

Verksamhetsomfattning och ramfördelning - Utbildningsnämndens 
Arbetslivsförvaltning 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 § 55 ärende  
LKS 2019-000180 om bildandet av en ny arbetslivsförvaltning från och med  
1 januari 2020. Förvaltningen ska enligt beslut rapportera till utbildningsnämnden 
som får en separat budgetram för arbetslivsfrågorna. Arbetslivsförvaltningen ska i 
huvudsak omfatta verksamheterna arbetsmarknad, vuxenutbildning inklusive 
särvux och individ- och familjeomsorgens verksamhet försörjningsstöd. 
Utgångspunkten är att bildandet av den nya förvaltningen ska ske inom befintliga 
ekonomiska ramar.  

I tjänsteskrivelsen inför fullmäktiges beslut lämnades ett inledande förslag om 
budget med reservation om att förslaget kan komma att bli föremål för justeringar i 
samband med genomförandet av organisationsförändringen. En ny genomgång av 
verksamhetsomfattning och ramar har genomförts och nytt förslag till ekonomisk 
ram för arbetslivsförvaltningen har tagits fram. De nämnder som påverkas av 
beslutet är kommunstyrelsen, socialnämnd och utbildningsnämnd vars tidigare 
beslutade ramar föreslås justeras.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 196 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-02 - Bildande av en 
arbetslivsförvaltning 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-26, § 88 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 55     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela arbetslivsförvaltningen en sammanlagd 
ram om 43 536 tkr.  

Kommunfullmäktige beslutar att följande justering av tidigare tilldelade ramar för 
kommunstyrelsen och nämndernas förvaltningar till utbildningsnämndens nya 
arbetslivsförvaltning; 

- Kommunstyrelsen från 84 731 tkr till 71 352 tkr 
- Socialnämnden avd. individ- och familjeomsorg från 67 295 tkr till 50 827 tkr 
- Utbildningsnämnden exklusive arbetslivsförvaltningen från 369 379 tkr till 325 843 tkr 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna fördelningar för 2020 utvärderas och 
eventuellt justeras inför budget 2021.      

Beslutet skickas till 
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Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 238 Dnr 2019-000412  

Investeringsbudget 2020 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nyinvesteringsbudget 
2020 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2019-06-12. I 
tjänsteskrivelsen beskrivs ett alternativ, som är som är i paritet med det regelverk 
som kommunfullmäktige har fattat beslut om och enligt tidigare beräkningsmodell. 
En självfinansieringsgrad med ett snitt på minst 100 % under en 5 årsperiod år 
2016-2020. I junibeslutet var ramen 15,0 mnkr och nu är behovet 37,5 mnkr. 

Inom den taxefinansierade verksamheten finns ökade behov och bedömningen är att 
det krävs en budget om 5,4 mnkr att jämföra med junibeslutets 3,0 mnkr för att 
åtgärda behoven. Ökade kostnader till följd av dessa investeringar får tas ut av 
taxekollektivet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 194 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Investeringsbudget 2020–2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att innan projektet Fiskhamnskajen sätts 
igång ska förslag och beslutsunderlag presenteras och godkännas av 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, samt att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att skyndsamt - men senast 2019-06-30 – föreslå kommunfullmäktige 
riktlinjer som beskriver den investeringsprocess som ska tillämpas i Lysekils 
kommunkoncern. 
 
Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 
 
Yngve Berlin (K): Tilläggsförslag, Att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag 
att i enlighet med likabehandlingsbegreppet preciserar vad som avses med 
taxekollektivet, i tjänsteskrivelsen. ”Kostnader till följd av investeringar ska tas ut av 
taxekollektivet”  

Kostnader för iordningställande av ”ställplatser för husbilar” bör bekostas av 
husbilsbesökare, gästhamn, alternativt besöksnäringen. 

Kapitalkostnader för servicebyggnaden i Havsbadet (byggkostnad ca 13 mkr) och 
gästhamnsdrift måste i huvudsak belasta taxekollektivet gästhamnsbesökare, 
alternativt ”konto” för besöksnäringen. 

Promenad/gångstråk på eller i anslutning till kommunala bryggor kan rimligtvis 
inte belasta småbåtskollektivet utan måste bli en fråga för kommunens besöks- och 
destinationsstrategi, alternativt skattekollektivet. 
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Håkan Smedja (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till Yngve Berlins 
tilläggsförslag. 
 
Krister Samuelsson (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag. 
 
Ricard Söderberg (S) och Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Information från ordförande 
Ordförande meddelar efter samråd med övriga i presidiet att inte pröva Yngve 
Berlins tilläggsförslag om ”Kapitalkostnader för servicebyggnaden i Havsbadet 
(byggkostnad ca 13 mkr) och gästhamnsdrift måste i huvudsak belasta 
taxekollektivet gästhamnsbesökare, alternativt ”konto” för besöksnäringen” 
eftersom det inte berör investeringsbudgeten för 2020.  

Ordförande meddelar också efter samråd med övriga i presidiet att inte pröva 
Ronald Rombrants förslag att ”kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt - men 
senast 2019-06-30 – föreslå kommunfullmäktige riktlinjer som beskriver den 
investeringsprocess som ska tillämpas i Lysekils kommunkoncern” då det inte tillhör 
ärendet om investeringsbudget 2020. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om att öka nyinvesteringsbudget 2020 
med 15,975 mnkr till 30,975 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Innan 
upphandling av Fiskhamnskajen ska förstudien återrapporteras till kommun-
styrelsen mot Ronald Rombrants förslag att innan projektet Fiskhamnskajen sätts 
igång ska förslag och beslutsunderlag presenteras och godkännas av kommun-
styrelsen respektive kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst till Ronald Rombrants förslag 

Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster och 14 nej röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. (Bilaga 1) 

Fortsatt beslutsgång 
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag att tillfälligt utöka ramen för 
småbåtsverksamhet med 2,4 mnkr till totalt 5,4 mnkr. Kostnader till följd av 
investeringar ska tas ut av taxekollektivet och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag att göra en avvikelse från det 
finansiella målet om 100 procent självfinansieringsgrad för planperioden 2021 och 
2022 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Ordförande frågar på Yngve Berlins tilläggsförslag att samhällsbyggnads-
förvaltningen ges i uppdrag att i enlighet med likabehandlingsbegreppet preciserar 
vad som avses med taxekollektivet, i tjänsteskrivelsen. ”Kostnader till följd av 
investeringar ska tas ut av taxekollektivet” mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt tillägget. 

Ordförande frågar på Yngve Berlins tilläggsförslag att kostnader för iordning-
ställande av ”ställplatser för husbilar” bör bekostas av husbilsbesökare, gästhamn, 
alternativt besöksnäringen mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt tillägget. 

Ordförande frågar på Yngve Berlins tilläggsförslag att promenad/gångstråk på eller i 
anslutning till kommunala bryggor kan rimligtvis inte belasta småbåtskollektivet 
utan måste bli en fråga för kommunens besöks- och destinationsstrategi, alternativt 
skattekollektivet mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
tillägget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag om att öka nyinvesteringsbudget 2020 med 
15,975 mnkr till 30,975 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Innan 
upphandling av Fiskhamnskajen ska förstudien återrapporteras till 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt utöka ramen för småbåtsverksamhet med 
2,4 mnkr till totalt 5,4 mnkr. Kostnader till följd av investeringar ska tas ut av 
taxekollektivet. 

Kommunfullmäktige beslutar att göra en avvikelse från det finansiella målet om 100 
procent självfinansieringsgrad för planperioden 2021 och 2022.     

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i 
enlighet med likabehandlingsbegreppet preciserar vad som avses med 
taxekollektivet, i tjänsteskrivelsen. ”Kostnader till följd av investeringar ska tas ut av 
taxekollektivet”. 

Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för iordningställande av ”ställplatser för 
husbilar” bör bekostas av husbilsbesökare, gästhamn, alternativt besöksnäringen. 

Kommunfullmäktige beslutar att promenad/gångstråk på eller i anslutning till 
kommunala bryggor kan rimligtvis inte belasta småbåtskollektivet utan måste bli en 
fråga för kommunens besöks- och destinationsstrategi, alternativt skattekollektivet.    

 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 238 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér X X   
S Margareta Carlsson X X   
S Anders C Nilsson X X   
S Roger Siverbrant  X X   
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   - - - - 
L Håkan Kindstedt Britt-Marie Didriksson X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
M Ulf Hanstål  Björn Tunberg X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan X  X  

MP Maria Granberg X X   
V Håkan Smedja  X X   
V Lina Säll    - - - - 
K Yngve Berlin X X   
K Britt-Marie Kjellgren  X X   

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren Camilla Carlsson X  X  
LP Bo Gustafsson  Mikael Wennergren X  X  
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  X  X  
LP Fredrik Häller  X  X  
SD Christoffer Zakariasson X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  29 15 14  
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LYSEKILS KOMMUN 2020-01-14
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2019:0035357

Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det
gäller specialpedagogiska insatser för 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 (1
348 500 kronor). Beslutet om statsbidrag fattas 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.

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 Peter Eide-Jensen efter föredragning av Sandra Ramke.
Handläggare var Sandra Ramke.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se



Beslut
2020-01-14

2(2)
Dnr 8.1.2-2019:0035357

Viktig information om beslutet

Bakgrund

Skolverket beviljade den 19 april 2018 om statsbidrag för kalenderåret 2018.
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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Förslag till Organisation - Arbetslivsförvaltningen 

1. Inledning

I dokumentet lämnas förslag till intern organisation för arbetslivsförvaltningen.

Dokumentet utgör underlag för samverkan §19 och MBL §11. Efter genomförd MBL

fattar förvaltningschefen för arbetslivsförvaltningen beslut om ny organisation vilken

ska gälla från och med 2020-01-01.

I första delen av dokumentet ges en bakgrund till Lysekils kommuns bildande av den 

nya arbetslivsförvaltningen. I nästa del ges en kort beskrivning av arbetsprocessen med 

att arbeta fram organisationsförslaget samt vägledande ambitioner som varit 

utgångspunkt i arbetet med förslaget. I sista delen lämnas själva förslaget till 

organisation fördelat på olika verksamheter/enheter. Slutligen återfinns en bilaga med 

föreslag på medarbetare på organisationens olika enheter. 

2. Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 § 55 ärende LKS

2019-000180 om bildandet av en ny arbetslivsförvaltning från och med 1 januari 2020.

Förvaltningen ska enligt beslut rapportera till utbildningsnämnden som får en separat

budgetram för arbetslivsfrågorna. Arbetslivsförvaltningen ska i huvudsak omfatta

verksamheterna arbetsmarknad, vuxenutbildning inklusive särvux samt individ- och

familjeomsorgens verksamhet ekonomiskt bistånd. Utgångspunkten är att bildandet av

den nya förvaltningen ska ske inom befintliga ekonomiska ramar.

I förarbetet till bildandet av arbetslivsförvaltningen gjordes en utredning. Utredningen 

tog utgångspunkt utifrån att: 

 det behövs ett samlat grepp på och samsyn kring hur kommunen hanterar

sysselsättningsfrågorna – de behöver lyftas upp tydligare på ”dagordningen”.

 det behövs ett tydligt fokus på ”arbetslinjen”. Kommunens insatser behöver

samordnas för att minska beroendet av (risken för behov av) försörjningsstöd.

 kommunen behöver bättre nyttja den potential som finns i olika typer av

subventionerade anställningar.

 det behöver skapas en tydlig organisation och effektiva processer som stödjer

dessa inriktningar.

Utredare var Åkesson Managementkonsult AB och i mitten av januari 2019 redovisades 

konsultrapporten ”Översyn av organisation för kommunens sysselsättningsfrågor, 

Lysekils kommun”. Rekommendationerna som lämnades i rapporten var i huvudsak 

följande: 
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 en ny förvaltning bildas med ett samlat ansvar för kommunens

sysselsättningsfrågor.

 den nya förvaltningen bör innehålla verksamheterna för AME, försörjningsstöd

och vuxenutbildning.

 ytterligare verksamheter kan inrymmas i förvaltningen om det bedöms lämpligt.

 förvaltningen bör ledas av en förvaltningschef.

 med utgångspunkt från tidigare utredningar så ska den nya förvaltningen inte

rapportera till kommunstyrelsen.

 inga ytterligare nämnder bör tillskapas då det inte bedöms öka effektiviteten.

 utbildningsnämndens uppdrag bör utökas till att även omfatta

sysselsättningsfrågorna, vilket innebär att två förvaltningar rapporterar till

nämnden.

 en alternativ lösning skulle kunna vara att det under kommunstyrelsen bildas ett

särskilt utskott för sysselsättningsfrågorna. Detta strider mot tanken att

kommunstyrelsen ska ha fokus på sitt huvuduppdrag, men skulle kunna vara en

övergångslösning under innevarande mandatperiod.

Med utgångspunkt från rapporten bildades en arbetsgrupp med representanter från 

kommunstyrelse-, utbildnings- och socialförvaltningen vilka arbetade fram ett underlag 

till ett inriktningsbeslut om en ny organisation. Mot bakgrund av konsultrapportens 

rekommendationer, förvaltningens utredning och tjänsteskrivelse beslut om bildandet av 

nya förvaltningen 2019-06-12.  

Efter beslut om ny förvaltning har rekrytering av förvaltningschef genomförts och 

därefter har ett förberedande arbete tagit vid. Ett första steg har varit att ytterligare 

klargöra vilken verksamhetsomfattning och vilka ekonomiska ramar som den nya 

förvaltningen ska omfatta. Nästa steg är därmed att lägga förslag till och fatta beslut om 

den interna organisationen vilken ska börja gälla från och med 2020-01-01. 
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3. Dialog inför ny organisation

Med utgångspunkt i beslutet i fullmäktige och uppdraget beslutar förvaltningschefen

den interna organisationen. Arbetsprocessen med att ta fram förslag till intern

organisation har genomförts i dialog med medarbetare och berörda chefer. Genom

dialogmöte har medarbetare fått möjlighet att framföra tankar, åsikter och perspektiv

som de ser kan påverka den interna organisationen.

Chefsgruppen inom förvaltningen har efter dialogen med medarbetare arbetat vidare 

med organisationsförslaget. Vi har valt att utgå från följande ambitioner för 

organisationen vilka varit vägledande vid formandet av förslaget. 

Genom förvaltningens organisation ska vi: 

 tillsammans kunna verka för att människor så långt som möjligt blir inkluderade

och får möjlighet att komma i arbete/sysselsättning, utbildning och egen

försörjning (alternativt hamna rätt i försörjningssystemen).

 bli effektiva i att stödja deltagares process och därmed utveckla kartläggning och

vägledningsarbetet.

 kunna ta ett samlat grepp för att bidra till att skapa fler anpassade

sysselsättningsplatser, praktikplatser, utbildnings- och anställningsmöjligheter.

 kunna utveckla det utåtriktade arbetet med arbetsgivare och omvärlden i övrigt

(t.ex. föreningar och stiftelser).

 gemensamt skapa utveckling och progression för olika typer av deltagare. Vi ska

därmed möjliggöra ett brett deltagande och samtidigt säkerställa att deltagare

med olika behov får det stöd som förutsätts enligt lagstiftning.

 bidra generellt när det gäller kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

 möjliggöra att olika säkerhetsaspekter kopplat till vissa funktioner kan

säkerställas.

 uppnå en balans i antalet medarbetare fördelat till olika chefsroller.

 utveckla tillitsbaserad styrning och ledning där vi blir bra på att driva processer

och arbeta lösningsinriktat med fokus på enskilda, grupper av enskilda och jobba

effektivt för att bidra till olika möjligheter både inom organisationen och i

samverkan med andra organisationer.

 chefer arbeta med hänsyn till hela spektra av förvaltningens uppdrag och

successivt utveckla känslan av att vi ingår i ett gemensamt sammanhang. Vi ska

därmed fortsättningsvis kunna styra och leda tillsammans.
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4. Förslag till organisation - Arbetslivsförvaltningen

Med vägledning i ovan nämnda ambitioner har chefsgruppen diskuterat förslag till

organisation. Förvaltningschefen har därefter valt att lägga följande förslag till

organisation för arbetslivsförvaltningen.

Organisationen delas in i olika enheter med delvis olika inriktningar enligt följande; 

 en enhet för vägledning och stöd

 en enhet för arbetsliv

 en enhet för vuxenutbildning

 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

 samhällguidning

 kommunala aktivitetsansvaret

Enheten omfattar också internt stöd och administration varför flera administrativa 

funktioner samlas inom enheten.   
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Till enheten för vägledning och stöd knyts också användning av resurser som 

tillhandahålls av Samordningsförbundet Väst, (t.ex. rehabvägledare, kurser och 

utredning) vilka enheten förväntas vägleda till. Enheten förväntas svara för stor del av 

samverkan med andra verksamheter och myndigheter i individärenden. Enheten får en 

central roll i samverkan- och samordningsarbetet. 

Genom bildandet av enheten för vägledning och stöd med dess ansvar för nämnda 

verksamhetsområden ser vi att enheten får ett brett uppdrag att bidra över hela 

förvaltningens verksamhetsområden och i arbetet för alla kategorier av deltagande. 

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 (inkl. bedömning) och praktik vilka omfattas är i dagsläget följande; 

 Skeppargatan

 Blåstället

 Hamnreturen

 Ankaret

 Verkstad/transporten

 Naturvårdslaget

 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

 stiftelser

 föreningar
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Enheten för arbetsliv samverkar därmed i stor utsträckning med arbetsgivare för att 

”öppna dörrar” för olika samarbeten både avseende praktikplatser, utbildningsplatser, 

anställningar och eventuella uppdrag. I enhetens uppdrag ligger därmed också att 

erbjuda stöd till arbetsgivare t.ex. i form av handledarutbildning etc. 

Enheten för arbetsliv tar vid i ett samarbete med vägledare och arbetar tillsammans med 

dem för bra placeringar av deltagare. De samarbetar också med förvaltningens 

utbildningsverksamhet (samordnare/utvecklare m.fl.) och stödjer utvecklingen av 

arbetsplatsförlagd utbildning, uppdragsutbildning och yrkesutbildning m.m. Enheten 

verkar för att utveckla kombinationen av praktik, utbildning och anställningar.  

Enheten för arbetsliv ansvarar också för löpande arbetet med placerade deltagare när de 

gäller följa och följa upp tillsammans med andra handläggare, föreslå nya placeringar, 

förlänga beslut m.m. Enheten arbetar därmed också med en samverkan mot 

arbetsförmedlingen och dess verksamhet riktat till arbetsgivare för att få till fler 

praktikbeslut, anställningar m.m.  

Genom bildandet av enheten för arbetsliv med ansvar för nämnda verksamhetsområden 

ser vi att enheten har ett brett uppdrag att bidra i arbetet med alla kategorier av 

sysselsättnings/arbets- och utbildningsplatser samt för alla kategorier av deltagande.  

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. Den som fått 

minst utbildning ska prioriteras.  

Lysekils enhet vuxenutbildning kommer omfatta: 

 kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

 kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå

 kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå

 Uppdragsutbildning

 Lärcentra

 Yrkeshögskola

 Särskild utbildning för vuxna

Gemensamma målen för utbildningsinsatserna är att vuxna ska stödjas och stimuleras i 

sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte 

att stärka sin ställning och deltagande i arbets- och samhällslivet samt att främja sin 

personliga utveckling och fortsatta studier. Enheten förväntas därmed arbeta i nära 
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samarbete med enheten för vägledning och stöd för att bereda utbildningsmöjligheter 

för enskilda individer och grupper samt bidra till planering för fortsatta studier och 

arbete. 

Vuxenutbildningens olika utbildningsverksamheter formas efter arbetslivets behov av 

såväl mindre kompetensutvecklingsinsatser som hela utbildningar. För dem som 

utbildar sig är lärandet många gånger integrerat med lärande i arbetslivet. Då fokus i 

utbildningsfrågorna ligger på att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet finns en 

naturlig koppling till samarbete mellan enheten för vuxenutbildning och enheten för 

arbetsliv. Ambitionen för enheterna är att i hög utsträckning möta arbetslivet 

tillsammans och möjliggöra kombination av sysselsättning och praktik och/eller APL 

(arbetsplatsförlagt lärande) för att stärka etableringen till arbetsmarknaden.  

Vuxenutbildningen och gymnasieskolan har en gemensam serviceverksamhet bestående 

av en biträdande rektor med flera olika administrativa funktioner, assistenter, 

vaktmästeri, cafébiträde, administratörer och assistenter. Enheten utgör ett eget ansvar 

och förväntas fortsätta under samma former som tidigare vid årsskiftet 2019/2020. 

Vuxenutbildningens ramar för den gemensamma verksamheten lyfts dock över till 

arbetslivsförvaltningen enligt beslut i fullmäktige. Ansvarets kostnader ligger fortsatt 

fördelade mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan enligt tidigare modell. 

Eventuella framtida förändringar i denna verksamhet tas upp i en samverkan mellan 

förvaltningarna och berörda parter. 

Särvux har tidigare varit organiserat inom utbildningsförvaltningens 

särskoleverksamhet, men lyfts nu resursmässigt till arbetslivsförvaltningen och 

förväntas organiseras med övrig vuxenutbildning. Särvux verksamhet lyfts 

resursmässigt men föreslås ej integreras med vuxenutbildningens verksamhet vid 

inledningen av 2020. Arbetsledning utgår därmed liksom tidigare från rektor för 

särskolan under vårterminen för att sedan integreras med övrig verksamhet inför 

kommande läsår. Frågan hanteras därmed vidare i särskild ordning under våren 2020. 

Arbetslivsförvaltningen har beretts ett centralt stabstöd för ledning av 

utbildningsfrågorna vilket innebär att viss andel av centrala funktioner omfördelas. Det 

avser del av funktioner som kvalitetschef, utredare/utvecklare, Information, 

kommunikation och teknik (IKT) pedagog. Det centrala stabsstödet förväntas vara 

organiserat enligt tidigare och finns kvar inom utbildningsförvaltningen men köps delvis 

av arbetslivsförvaltningen. Eventuella framtida förändringar i denna verksamhet tas upp 

i en samverkan mellan förvaltningarna och berörda parter. 

Genom bildandet av enheten för vuxenutbildning med ansvar för utbildning av vuxna 

ser vi att enheten har ett uppdrag att bidra i arbetet med ett brett utbildningsutbud för 

medborgarna. 
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Förvaltningsledning 

Förvaltningschefen tillsammans med skolchef (Rektor vuxenutbildning) utgör centralt 

utvecklingsstöd. Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret. Skolchefen 

säkerställer att skolfrågorna blir integrerade i hela förvaltningens arbete och att det 

oavsett vart i förvaltningen en verksamhet/funktion med anknytning till utbildning 

återfinns motsvarar skolverkets förväntningar enligt skollagen.  

I fortsättningen är ambitionen att arbetet i de olika verksamheterna integreras mer och 

mer. Förvaltningen förväntas därmed bilda olika forum och tvärprofessionella team för 

utveckling av verksamheten. Det kan t.ex. handla om olika samordnande funktioner som 

bidrar till förvaltningsövergripande arbete. Bildandet av olika forum och team ses mer 

som en fråga om organisering av utvecklingsarbete än fråga om organisation och lämnas 

därmed för en senare hantering. 

5. Potential för fortsatt utveckling

Målet har varit att, med de tidigare angivna ambitionerna som vägledning, forma förslag

till organisation och ta ett första steg mot en ny arbetslivsförvaltningen med integrerade

verksamhetsområden. Då arbetet med att arbeta fram förslaget pågått under en

förhållandevis kort tidsperiod finns troligtvis en potential för fortsatt utveckling

avseende organisation. Förslaget till organisation ska därmed ses som ett inledande

förslag att börja verka utifrån för arbetslivsförvaltningen.

Per-Henrik Larsson 

Förvaltningschef 

Arbetslivsförvaltningen 
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Budget 2020, arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

Arbetslivsförvaltningen bildades 2020-01-01 och leds politiskt av utbildningsnämnden. 
Utbildningsnämnden ansvarar för att fördela de av fullmäktige fastställda ekonomiska ramarna 
inom förvaltningens organisation och fastställa förvaltningens budget.  

Nämndens beslut om fördelning av budget utgår från den vid årsskiftet antagna organisationen 
för arbetslivsförvaltningen. Arbetslivsförvaltningens organisation har delats in i olika enheter 
enligt följande; enheten för vägledning och stöd, enheten för arbetsliv, enheten för 
vuxenutbildning och förvaltningsledning.      

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar budget 2020 för arbetslivsförvaltningen enligt 
förvaltningens förslag.      

Ärendet 

Arbetslivsförvaltningen bildades 2020-01-01 och leds politiskt av utbildningsnämnden. 
Utbildningsnämnden ansvarar för att fördela de av fullmäktige fastställda ekonomiska ramarna 
inom förvaltningens organisation och därmed fastställa förvaltningens budget. 

Förvaltningens utredning 

Utbildningsnämnden ansvarar för att fördela de av fullmäktige fastställda ekonomiska ramarna 
inom arbetslivsförvaltningens organisation och därmed fastställa förvaltningens budget. Då 
förvaltningen inte verkat som förvaltning innan dess har sedvanligt planeringsarbete med budget 
så som verksamhetsbeskrivning, mål, indikatorer kunnat genomföras. Nämnden och 
förvaltningen förväntas arbeta vidare med dessa frågor under första halvåret i samband med 
budgetarbetet inför 2021. Nämndens beslut om fördelning av budget utgår därmed endast från 
den vid årsskiftet antagna organisationen för arbetslivsförvaltningen. Arbetslivsförvaltningens 
organisation har delats in i olika enheter enligt följande; enheten för vägledning och stöd, enheten 
för arbetsliv, enheten för vuxenutbildning och förvaltningsledning.  

Den ekonomiska ramen för förvaltningen är efter tillkommande uppräkningar (löner, index, PO 
kostnad etc.) 44267tkr. Förvaltningen föreslår följande fördelning av den ekonomiska ramen 
inom arbetslivsförvaltningens organisation. 

 Enheten för vägledning och stöd 19 115 tkr 

 Enheten för arbetsliv 11 334 tkr 

 Enheten för vuxenutbildning 11 060 tkr 

 Förvaltningsledning och Särvux 2 759 tkr 

http://www.lysekil.se/
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Budget 2020, utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning 

1. Inledning
Utbildningsnämnden ansvarar för fördelning av ekonomiska ramar för de olika 
verksamheterna inom arbetslivsförvaltningen för 2020.  
Arbetslivsförvaltningen bildades 2020-01-01. Då förvaltningen inte verkat som 
förvaltning innan har sedvanligt planeringsarbete med budget så som 
verksamhetsbeskrivning, mål och indikatorer genomförts. Nämnden och förvaltningen 
förväntas arbeta vidare med dessa frågor under första halvåret i samband med 
budgetarbete inför 2021. Denna beskrivning av budget utgår därmed endast från den vid 
årsskiftet antagna organisationen för arbetslivsförvaltningen och fördelningen av 
ekonomiska medel inom denna. 

2. Organisation - arbetslivsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningens organisation har delats in i olika enheter enligt följande:

− enheten för vägledning och stöd
− enheten för arbetsliv
− enheten för vuxenutbildning
− 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
− samhällguidning
− kommunala aktivitetsansvaret
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Enheten omfattar också internt stöd och administration varför flera administrativa 
funktioner samlas inom enheten.   

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 (inkl. bedömning) och praktik vilka omfattas är i dagsläget följande: 

− Skeppargatan
− Blåstället
− Hamnreturen
− Ankaret
− Verkstad/transporten
− Naturvårdslaget
− 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
− stiftelser
− föreningar

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. Den som fått 
minst utbildning ska prioriteras.  
Lysekils enhet vuxenutbildning omfattar: 

− kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
− kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå
− kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå
− Uppdragsutbildning
− Lärcentra
− Yrkeshögskola
− Särskild utbildning för vuxna



Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 3/3 

Vuxenutbildningen och gymnasieskolan har en gemensam serviceverksamhet bestående 
av en biträdande rektor med flera olika administrativa funktioner, assistenter, 
vaktmästeri, cafébiträde, administratörer och assistenter. Enheten utgör ett eget ansvar 
och förväntas fortsätta under samma former som tidigare vid årsskiftet 2019/2020. 
Vuxenutbildningens ramar för den gemensamma verksamheten finansieras ur Enheten 
för vuxenutbildningens budget.  
Särvux har tidigare varit organiserat inom utbildningsförvaltningens 
särskoleverksamhet, men har lyfts resursmässigt till arbetslivsförvaltningen. Även om 
Särvux verksamhet lyfts resursmässigt avvaktas integreringen av verksamhet med 
vuxenutbildningen vid inledningen av 2020. Budget för Särvux verksamhet har förlagts 
till förvaltningsledning under 2020.  

Förvaltningsledning 
Förvaltningschefen tillsammans med skolchef (Rektor vuxenutbildning) utgör centralt 
utvecklingsstöd och förvaltningsledning. Förvaltningschefen har det övergripande 
ansvaret. Budget för förvaltningsledning omfattar också budget för Särvux under 2020. 

3. Budgetfördelning 2020
Den ekonomiska ramen för förvaltningen är efter tillkommande uppräkningar (löner, 
index, PO kostnad etc.) 44 267 tkr. Ramen fördelas mellan enheterna enligt följande: 

− enheten för vägledning och stöd 19 115 tkr 
− enheten för arbetsliv 11 334 tkr 
− enheten för vuxenutbildning 11 060 tkr 
− förvaltningsledning (inkl. Särvux)   2 759 tkr 

4. Uppföljning och utvärdering budget 2020
I samband med bildandet av arbetslivsförvaltning har en genomgång av 
verksamhetsomfattning och ramar gjorts vilka fördelats om av fullmäktige från övriga 
nämnder och förvaltningar. I underlaget föreslås att inför budget 2021 bör föreslagna 
fördelningar för 2020 utvärderas och eventuellt justeras. Ambitionen har varit att noga 
gå igenom verksamhetskostnader och budgetramar för att göra en adekvat fördelning. 
Då arbetet med att i detalj fördela om verksamhetskostnader och budgetramar skett 
under en förhållandevis kort tid kan saker förbisetts. Det kan innebära att vissa delar kan 
behöva justeras ytterligare fram eller tillbaka inför nästkommande år. Likaså kan 
kostnader behöva hanteras enligt tidigare budgetramar och fördelningar under året om 
de förbisetts i föreslagen fördelning. Arbetslivsförvaltningen tillsammans med nämnden 
avser därför att systematiskt följa upp fördelningarna och lista eventuella avvikelser för 
att kunna justera under året eller inför budget 2021. 
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