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Uppföljningsrapport 2, 2022, arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljningsrapport 2 sammanställas 
till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per 30 april. Denna rapport omfattar 
verksamhet och ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

Arbetslivsförvaltningen genomför och utvecklar verksamhet avseende ekonomiskt 
bistånd, vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, sysselsättning enligt SoL och 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS).  

Utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning prognostiserar ett underskott om  
3 mnkr för 2022. Avvikelsen är främst inom utbetalt ekonomiskt bistånd 5,1 mnkr.  

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2 2022 för 
arbetslivsförvaltningen.  

Ärendet 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljningsrapport 2 sammanställas 
till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per 30 april. Denna rapport omfattar 
verksamhet och ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

Förvaltningens synpunkter eller utredning 

Arbetslivsförvaltningen genomför och utvecklar verksamhet avseende ekonomiskt 
bistånd, vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, sysselsättning enligt SoL och 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS).  

Utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning prognostiserar ett underskott om 
3mnkr för 2022. Avvikelsen är främst inom utbetalt ekonomiskt bistånd 5,1 mnkr.  

Utvecklingsarbetet i verksamheterna och utfallet för förvaltningens enheter med 
ekonomisk analys och åtgärder presenteras i bilaga. 

Per-Henrik Larsson  
Förvaltningschef 

 
 

 

Bilaga 
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1 Inledning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. 

Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 2, 2022 omfattar uppföljning av ekonomi. 

2 Verksamhetsuppföljning 

En ögonblicksbild över deltagarantalet i verksamhet visar följande: 

- Ekonomiskt bistånd 159 hushåll 

- Kommunalvuxenutbildning – 246 elever, dessutom genomförs också 
Yrkeshögskoleutbildning (YH), uppdragsutbildningar och Karlstad universitet (KAU 
distansutbildning/lärcentra) vilket omfattar ca 45 elever 

- Arbetsmarknadsaktivitet, sysselsättning, daglig verksamhet, kommunalt aktivitetsansvar 
(KAA), vägledning & stöd sammanlagt 359 inskrivna 

- Feriepraktiken ca 40 platser (tillkommande) 

Verksamheten arbetar vidare för att stödja progression och utveckling för deltagarna/elever. 
Förvaltningens verksamheter ser en fortsatt positiv utveckling av arbetslösheten med 367 
arbetslösa april 2022 i jämförelse med högsta siffran om 581 i februari 2021. Vi bibehåller en 
lägre nivå av hushåll med ekonomiskt bistånd där det var 159st hushåll i april 2022 i 
jämförelse med 226 hushåll i april 2021 (-30%). Ambitionen och förhoppning är att kunna 
minska ytterligare under året. 

Vuxenutbildningen fortsätter tillhandahålla utbildning i hög utsträckning i såväl svenska för 
invandrare (SFI), yrkesutbildningar, grundläggande och gymnasiala kurser. 
Yrkesutbildningen har fortsatt ett brett utbud av utbildningar kopplat till lokala 
arbetsmarknaden och arbetar för att bredda och förändra utbudet efter efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Under hösten 2022 startar ett flertal nya omgångar yrkesutbildningar så 
som; marin servicetekniker, ekonomi och löneassistent, fisk- och skaldjursodling, lokalvård 
och service, kock, servering och personlig assistent vilken är en helt ny utbildning. För att 
stärka förutsättningarna för elever att göra progression och klarar utbildningarna planerar 
vuxenutbildningen för att utöka kombinationen av yrkesutbildning med språkutbildning. 
Verksamheten stärker också samarbetet med vård- och omsorgsverksamheterna genom 
utveckling av ett Vård och omsorgscollege. 

Verksamheterna inom enheten för vägledning och stöd arbetar vidare med utveckling av 
vägledningsarbetet, handläggning av felaktig utbetalning (kontroll) och försäkringsmedicinsk 
samverkan. Arbetet utifrån den nya planen för kommunala aktivitetsansvaret utvecklar sig i 
en positiv riktning. Verksamheten för budget och skuldsanering prioriteras i en högre 
utsträckning och utvecklas också vidare mer mot ett förebyggande arbetet. Verksamheten har 
också tillfälligt stärkt möjligheterna till studie och yrkesvägledning och aktivitet genom 
medverkan i ett tillfälligt (ESF) projekt Get ready in West. Aktivitetsutbudet breddas också 
genom test av lågtröskelinsats för ungdomar och nya former för samverkan inom 
arbetsmarknadstorg där arbetsförmedlingen också förväntas vara en mer aktiv aktör 
framledes. Ett jobbspår har startats på försök inom städ och service med deltagare som står 
längre från arbetsmarknaden framför allt p.g.a. språksvårigheter. 

Fullmäktiges uppdrag om utökat återbruk för miljö och sysselsättning arbetar förvaltningen 
vidare med och bereder förutsättningar för främst genom enheten för arbetsliv där 
omställning pågår med flytt av verksamheter till nya lokaler vid Sivik. Likaså bereds 
förutsättningar för en bättre hantering av återbruksmaterial vid Siviks ÅVC där ambitionen 
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är att kunna starta upp till fyra nya utvecklingstjänster vid ÅVC under året. 

Enheten för arbetsliv arbetar för att bättre möta behovet av sysselsättning framför allt bland 
unga deltagare. Sedan slutet av föregående år och inledningen av året har t.ex. en ny 
verksamhet startat för unga deltagare som sysslar med information, digital teknik, animering 
etc. Gruppens arbete förväntas också vara en del av kommande arbete med 
återbruksverksamhet. 

Ukrainakrisen har medfört ett ökat flyktingmottagande om ca 100 flyktingar i Lysekil i 
dagsläget. Lysekil har ett förväntat kommun-tal för mottagande om 200 flyktingar. 
Förvaltningen har fått ett särskilt uppdrag om att fortsättningsvis leda och samordna arbetet 
med mottagande, bosättning och etablering i samhället. För att bidra i arbetet med 
mottagande och axla detta ansvar har förvaltningen organiserat en tillfällig funktion för 
ledning och samordning, tillfällig handläggare för mottagning och ekonomiskt bistånd (LMA 
ersättning), samhällsguider och arbetsmarknadskoordinering. 

Förvaltningens verksamheter strävar efter samverkan med omvärlden i hög utsträckning 
exempel på former för samverkan är följande: 

- Samverkan utbildningsinsatser i noden (Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad) 

- Samverkan för fler i reguljär utbildning (Arbetsförmedlingen, ALF, kompletterande aktörer) 

- Försäkringsmedicinsk samverkan (vården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan ALF) 

I flera avseenden finns en god positiv kontakt mellan olika arbetsgivare och förvaltningens 
verksamheter och olika insatser. Exempel på detta är yrkesutbildningen Marin 
Servicetekniker och jobbspåret i Städ och service där det sker ett mycket nära samarbete med 
arbetsgivare. Den största utmaningen i dagsläget och framledes är matchningen mot 
arbetsmarknaden och utbildningsinsatser då majoriteten av deltagare står långt ifrån 
arbetsmarknaden p.g.a. nedsättning av funktion- och arbetsförmåga, språksvårigheter etc. 

3 Ekonomi 

3.1 Resultat och prognos 

Belopp i tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Budgetavv. 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 24 098 8 033 6 371 -1 662 23 961 -137 

Personalkostnader -49 554 -16 298 -14 611 1 687 -47 031 2 523 

Övriga kostnader -28 272 -9 676 -11 135 -1 459 -33 641 -5 369 

Kapitalkostnader -46 -15 -14 1 -45 1 

Finansiella kostnader 0 0 -19 -19 -19 -19 

Finansiella intäkter       

Nettokostnader -53 774 -17 956 -19 408 -1 452 -56 775 -3 001 

3.2 Resultat och prognos per verksamhet 

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

prognos 

Enhet för Vuxenutbildning -13 154 -4 313 -4 947 -13 154 0 

Enhet för arbetsliv -12 644 -4 412 -4 467 -12 644 0 

Enheten för vägledning och stöd -13 389 -4 376 -3 637 -11 289 2 100 

Ekonomiskt bistånd -10 900 -3 633 -5 450 -16 000 -5 100 

FC Arbetslivsförvaltningen -3 687 -1 224 -906 -3 687 0 

Summa -53 774 -17 958 -19 407 -56 774 -3 000 
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3.3 Uppföljning av åtgärder för budget i balans 

Sparåtgärd, tkr Beslut Effekt Not 

    

    

Summa    

Förvaltningen har fortsatt inte specificerat besparingsåtgärder utöver insatser för att påverka 
utbetalt ekonomiskt bistånd. Förvaltningens verksamheter arbetar fortsatt långsiktigt för att 
påverka utbetalt ekonomiskt bistånd genom. 

- utveckla handläggningen av ärenden (mötet med individen) 
- försäkringsmedicinsk samverkan 
- handläggning av felaktig utbetalning (FUT) 
- utvecklingstjänster/jobbspår 
- tillhandahålla utbildningsaktiviteter i hög utsträckning 

Förvaltningen har sett en positiv påverkan på utbetalt ekonomiskt bistånd under hela 2021. 
Under inledningen av 2022 har hushåll med ekonomiskt bistånd fortsatt vara på en låg nivå 
(under 160 hushåll). Målsättningen är att fortsätta minska ner till 140 ärenden innan året är 
slut. 

3.4 Investeringsredovisning 

Investering, tkr Budget år Utfall ack Prognos 

    

    

Summa    

Kommentar 

Förvaltningens investeringsbudget används till följande två ändamål: 

- 70 tkr till ny IT-teknisk utrustning vid Framsiktens lokaler, Sivik datavägen 5 

- 130 tkr till byte av möbler i två klassrum för utveckling av undervisningsmiljö för 
hybridundervisning 

3.5 Ekonomisk analys 

Arbetslivsförvaltningen visar en sammanlagd prognos om -3 000 tkr. 
 

Enheten för vuxenutbildning beräknar en nollprognos för året. Det finns fortsatt ett 
underskott i kostnadsslaget löner. Detta kommer att balanseras under året och förklaras av 
att semesterlönerna inte är justerade, flera medarbetare avslutade sina anställningar och fick 
slutlön utbetalad i jan-feb, rektorsfunktionen var under jan-feb utökad med 50-25%. Negativ 
avvikelse förväntas balanseras över året till följd av statsbidrag för utbildning vilket 
inkommer senare del av året. 

Enheten för arbetsliv beräknar en nollprognos. Enheten är dock fortsatt i en omställning där 
den byter lokaler och flyttar från Blåstället, Hamnreturen och Ankaret till Framsikten vid 
Sivik Datavägen 5. Omställningen innebär förändringar i lokalkostnader, transporter, 
personal mm. Verksamhetens prognos är därmed fortsatt svårbedömd för året. Den mindre 
negativa avvikelse som är förväntas balanseras över året via intäkter för bland annat 
naturvård. 

Enheten för vägledning och stöd beräknar ett underskott i förhållande till budget främst 
gällande utbetalt ekonomiskt bistånd. Antalet sökande har gått ner under 2021 och är i 
dagsläget strax under 160 hushåll. Det tyder på att fler arbetar och försörjer sig varför 
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prognosen för ekonomiskt bistånd är fortsatt lägre än motsvarande uppföljningstillfälle 
tidigare år. Utbetalningarna (beviljat bistånd) kommer sannolikt att ligga på en liknande nivå 
fram till mitten av sommaren och förhoppningsvis gå ner när ett antal deltagare får lön från 
sommarjobb eller andra anställningar. Underskottet inom ekonomiskt bistånd balanseras 
delvis genom ett överskott på personalkostnader till följd av vakans och överskott för 
verksamhet om utvecklingstjänster. 

Förvaltningsensledning - beräknar fortsatt en nollprognos för 2022. 

Ukrainakrisen och ett ökat flyktingmottagande medför nya kostnader för 
Arbetslivsförvaltningens verksamheter. Förvaltningen har ett särskilt uppdrag om att 
fortsättningsvis leda och samordna arbetet med mottagande, bosättning och etablering i 
samhället. Kostnader inom förvaltningen avser i dagsläget ledning och samordningsfunktion, 
tillfällig handläggare för mottagning och ekonomiskt bistånd (LMA ersättning), 
samhällsguider och arbetsmarknadskoordinering. Tillkommer gör kostnader för bostäder 
vilket kommunerna får ett särskilt ansvar för från och med 1 juli. Ökade kostnader avser 
således flera delar av arbetslivsförvaltningens verksamheter. Kostnaderna är i nuläget 
balanserade i prognosen då utgångspunkten är en förväntad kostnadstäckning via statliga 
bidrag. 

  



Beslutsdatum BeslutsperiodBeslut Beslutsfattare

2022-04-01  -  202 2022-04-01 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-01 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-01 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-01 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  2021-10-31 2022-04-01 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvsluta bistånd ekonomi

  -  2022-01-24 2022-04-01 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvsluta bistånd ekonomi

  -  2022-01-31 2022-04-01 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvsluta bistånd ekonomi

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-03-31  -  202 2022-04-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-01  -  202 2022-04-01 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-01 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-04 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-04 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-04 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-04 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-04  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

  -  Tillsvidare 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-04  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-05  -  202 2022-04-05 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-04 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

  -  2021-10-31 2022-04-04 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvsluta bistånd ekonomi

2022-04-01  -  202 2022-04-05 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-05 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-05 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-05 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-05 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-05 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-05 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-05  -  202 2022-04-05 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-05 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-05  -  202 2022-04-05 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-05  -  202 2022-04-05 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-01  -  202 2022-04-06 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-06 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-06 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-06 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-06  -  202 2022-04-06 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-06 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-06 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-07 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-07 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-07 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-07  -  202 2022-04-07 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-07  -  202 2022-04-07 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA



2022-04-07  -  202 2022-04-07 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-07  -  202 2022-04-07 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-07  -  202 2022-04-07 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-07  -  202 2022-04-07 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-07  -  202 2022-04-07 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-05-01  -  202 2022-04-07 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-07 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-06  -  202 2022-04-07 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-08  -  202 2022-04-08 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-08 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-08  -  202 2022-04-08 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-08  -  202 2022-04-08 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-08 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-11  -  202 2022-04-08 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-08  -  202 2022-04-08 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-08 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-08  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-08  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-09  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-09  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-09  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-09  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-09  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-01  -  202 2022-04-08 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-09  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-01  -  202 2022-04-08 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-09  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-09  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-09  -  202 2022-04-08 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-11  -  202 2022-04-11 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-11  -  202 2022-04-11 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-11  -  202 2022-04-11 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-11 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-11  -  202 2022-04-11 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-11  -  202 2022-04-11 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-11 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

  -  Tillsvidare 2022-04-11 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ek bist återkrav 4:1 & 9:2 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-12 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-12 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-13  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-13  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-13  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-13  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-13  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-13  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-13  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-12 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-01  -  202 2022-04-12 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-13 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-12  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA



2022-04-12  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-14  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-05-01  -  202 2022-04-13 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-13  -  202 2022-04-13 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-12  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-01  -  202 2022-04-13 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-12  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-12  -  202 2022-04-13 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-14  -  202 2022-04-14 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-14  -  202 2022-04-14 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-14  -  202 2022-04-14 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

  -  Tillsvidare 2022-04-14 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-14 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-14 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-14  -  202 2022-04-14 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-14 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-19 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-19 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-19 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-19  -  202 2022-04-19 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-19 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-19  -  202 2022-04-19 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-19 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-19 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-19 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-19 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ek bist som förskott förmån 4:1§

2022-05-01  -  202 2022-04-19 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-20 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-20 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-20 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-20 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-20 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-20 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-20 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-20 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-20  -  202 2022-04-20 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-20 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-20 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-20 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-20  -  202 2022-04-20 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-20 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-21  -  202 2022-04-21 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-21 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-21 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-21 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-21  -  202 2022-04-21 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-21 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-21 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-21 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-22 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL



2022-05-01  -  202 2022-04-22 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-22  -  202 2022-04-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-22 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-22 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-22 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-01  -  202 2022-04-22 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-22 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-22  -  202 2022-04-22 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-22 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-25 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-25 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ek bist som förskott förmån 4:1§

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-25 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-25 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-25 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-25 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-25 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-25 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-25 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-25 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-08  -  202 2022-04-26 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-26 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-26 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-26 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL



2022-05-01  -  202 2022-04-26 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-26 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-27  -  202 2022-04-27 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-27 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ek bist som förskott förmån 4:1§

2022-04-01  -  202 2022-04-27 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-27 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-27  -  202 2022-04-27 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-28 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Amanda Vansvik (Administratör Ekonomiskt bistånd)Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-28 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-28 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ek bist som förskott förmån 4:1§

2022-05-01  -  202 2022-04-28 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-29 Issam Haddad (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-29 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ek bist som förskott förmån 4:1§

  -  Tillsvidare 2022-04-29 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-29 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare Ekonomiskt biståBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-05-01  -  202 2022-04-29 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-29 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare 2022-04-29 Eva Lundgren (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-29  -  202 2022-04-29 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

2022-04-29  -  202 2022-04-29 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-29  -  202 2022-04-29 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-29  -  202 2022-04-29 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-29  -  202 2022-04-29 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-29  -  202 2022-04-29 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-05-01  -  202 2022-04-29 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-29  -  202 2022-04-29 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

2022-04-29  -  202 2022-04-29 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare Ekonomiskt bistDagersättning enligt LMA

  -  Tillsvidare 2022-04-29 Elisabet Loverde (Socialsekreterare Ekonomiskt biståAvslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

2022-04-29  -  202 2022-04-29 Anna Karlsson (Socialsekreterare Ekonomiskt biståndBifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
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Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  

 

 LKF 2022-04-20, § 41 Revisorernas granskning av årsredovisning 2021 i Lysekils kommun - 

Kommunfullmäktige 

 
 

 LKF 2022-04-20, § 40 Årsredovisning 2021- Kommunfullmäktige 

 
 

 LKF 2022-04-20, § 43 Uppföljningsrapport 1 för Lysekils kommun 2022 - Kommunfullmäktige 
 

 

 VB:  Svar på skrivelse Statlig närvaro i kommunerna - Statens servicecenter 

 
 

 VB:  Svar på skrivelse Statlig närvaro i kommunerna - Fyrbodals kommunalförbund 

 
 

 Till Fyrbodals kommunalförbund - Arbetsförmedlingen  

 
 

 Svar på brev från Fyrbodal - Arbetsmarknadsdepartementet 

 
 

 Upphörande - Flytt - av verksamhet_ALF_2022-07-08 - Arbetslivsförvaltningen 
 

 

 Försörjningsstödsstatistik april 2022 - Arbetslivsförvaltningen 

 
 

 LKF 2022-04-20, § 45 Flyktingmottagande Lysekils kommun - Kommunfullmäktige 

 
 

 LKF 2022-04-20, § 46 Lysekils kommuns kommunikationspolicy - Kommunfullmäktige 

 
 

 LKF 2022-04-20, § 51 Riktlinjer för kommunens tjänstebilar - Kommunfullmäktige 
 

: 
 LKF 2022-04-20, § 50 Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun - 

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2022-05-23 

Dnr 

UBN 2022-000238 
 
Utbildningsförvaltningen 
Jonas Ingevaldsson 
jonas.ingevaldsson@lysekil.se 
 
 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2022 

Sammanfattning 

I en kommun är föreningslivet en av de grundläggande förutsättningarna för ett 
aktivt kultur- och fritidsliv. Utbildningsnämnden strävar efter att stödja de ideella 
föreningarna i Lysekils kommun, eftersom dessa samlar och engagerar ett stort 
antal människor. Föreningarna och organisationer bidrar även till att stärka och 
utveckla kommunens kulturliv. Utan den verksamhet som de bidragssökande 
föreningarna bedriver, skulle kommunens kulturliv vara begränsat.      

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av årets anslag om bidrag 
till kulturföreningar 2022 enligt redovisat förslag.       

Ärendet 

Varje år under våren bereder utbildningsförvaltningen inkomna ansökningar om 
kommunala bidrag till kulturföreningarna. Till utbildningsförvaltningen har det för 
2022 inkommit ansökningar från 21 föreningar (2021 var antalet ansökningar 17), 
varav flertalet haft verksamhet i kommunen under många år. Flera föreningar 
bedriver en bred kulturell verksamhet på ideell basis och i årets omgång har det 
tillkommit ansökningar från flera nystartade föreningar vilket är positivt för ett 
brett utbud.  
 
Den totala summan föreningarna ansöker om uppgår till 568 496 kr. Två 
ansökande föreningar har dock inte specificerat storleken på sökt belopp. 
Utbildningsnämndens ram till kulturföreningarna uppgår till 320 000 kr för år 
2022.  

Förvaltningens synpunkter 

Förslaget grundar sig på analys av föreningarnas aktiviteter, planerade 
arrangemang, behov och ekonomi.  

Flera av föreningarna uttrycker, likt tidigare år, i sin ansökan att en del av stödet 
sökes för renoveringar, underhåll och drift av fastigheter vilket inte kan anses vara 
verksamhetsbidragets huvudsakliga syfte. I övrigt lyfts behov av stöd för att på olika 
sätt verka för utveckling av föreningarna samt fortsatt planering och genomförande 
av aktiviteter och arrangemang. 
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Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Jonas Ingevaldsson 
Föreningsutvecklare 

 

Bilagor 

Inkomna ansökningar om verksamhetsbidrag 
Sammanställning av förslag  

Beslutet skickas till  

Ekonomiavdelningen 
Föreningsutvecklaren 
Kulturchef 
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Johanna Ljung Abrahamsson 
johanna.abrahamsson@lysekil.se 
 
 

Ansökan om arrangörsbidrag Kvirr 2022 

Sammanfattning 

Föreningen Kvirr, Konstvandring i Ranrike, arrangerar konstvandring under 
påskhelgen och för besökare sker konstvandringen under sommaren.  
Varje år deltar 40–50 konstnärer och konsthantverkare deltar från Strömstad i norr 
till Lysekil i söder.  Föreningen ansöker om arrangörsbidrag på 10 000 kr. 
I år deltar 7 konstnärer från Lysekil: Richard Vakil, Guido Falcon, Ingrid Sandberg, 
Sverre Lundgren, Linda Lundgren, Merja Koskela och Damir Gutic. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan om arrangörsbidrag på 10 000 kr.  

Ärendet 

Kvirr är en ideell förening som samlar konstnärer i norra Bohuslän. De arrangerar 
konstvandring som varje påsk äger rum i fem kommuner i norra Bohuslän, Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Varje år deltar mellan 40 och 50 av 
föreningens cirka 70 medlemmar.  

2022 är antalet 42, varav fem från Lysekil (plus en som enbart är med på 
samlingsutställningen). Samtidigt ordnas en samlingsutställning på Solhem 
Konsthall i Rabbalshede, där besökarna får hjälp att planera sin Kvirr-utflykt. Kvirr 
riktar sig till alla människor, påsken är en familjehögtid och hela familjer gör 
utflykter. På så sätt fångar vi människor som annars kanske inte är så intresserade 
av konst. 

2022 ordnas dessutom en sommarutställning på Solhem Konsthall. Den lockar en 
annan publik och många av besökarna är turister. Sommarutställningen har öppet i 
tre veckor, mellan den 9 och 30 juli. 

I år har Kvirr funnits i 27 år och har blivit en etablerad del av det bohuslänska 
konstlivet och en start på säsongen för många företag som tar emot besökare, för 
kaffe, måltider och övernattning. 

Marknadsföring genom annonser i olika tidningar och genom folder som delas ut. 
Den innehåller en karta där varje konstnärs ateljé är utmärkt. En hemsida har 
utvecklats, kvirr.se, där det finns en klickbar karta för att underlätta för besökarna 
att hitta till konstnärernas ateljéer. Nytt sedan i fjol är också att vi har märkt de 
ateljéer som kan ta emot besökare med särskilda behov. 

Budget för 2022 ligger på 205 000 kronor i utgifter. Inkomsterna budgeteras till 
115 000 kronor. Föreningen Kvirr söker därför bidrag på 10 000 kr var från norra 
Bohusläns fem kommuner.  

Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstad. Till det får vi samma summa 
från VG-regionen. 

Kvirr är en ideell förening och inga arvoden betalas ut till medlemmarna. Alla 
medlemmar deltar i någon arbetsgrupp. 
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Förvaltningens synpunkter 

Mångårig konstvandring som utvecklar konceptet.   
Planeringen har de senaste åren präglats av restriktioner och pandemin, digitala 
plattformar har utvecklats t.ex.  hemsida med klickbar karta.   

I år deltar 7 konstnärer från Lysekil: Richard Vakil, Guido Falcon, Ingrid Sandberg, 
Sverre Lundgren, Linda Lundgren, Merja Koskela och Damir Gutic 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Johanna Ljung Abrahamsson 
Kulturchef 

 

Bilagor 

Ansökan Kvirr 
Balansrapport 
Resultatrapport 

Beslutet skickas till  

Ekonomiavdelningen 
Kulturchef för vidarebefordran till berörda 

http://www.lysekil.se/


 

Verksamhetsberättelse KVIRR 2021 
 
På grund av coronapandemin hölls Kvirrs årsmöte 2021 digitalt under perioden 10  20 mars. 
Inga avgående styrelsemedlemmar, omval av två: Ewa Thibaud och Richard Vakil. 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ewa Thibaud, ordförande 
Joakim Arthur, vice ordförande, lotteriet, tältgruppen  
Agneta Stening, kassör  
Camilla Lod, sekreterare 
Richard Vakil, nya medlemmar 
Mariann Gunnemark, utställningsansvarig  
Tone Ladegård Thideman, marknadsföring 
 
2021 års konstvandring ägde inte rum som planerat under påsken. Den flyttades istället till helgen 15 
– 18 juli. Samtidigt hölls Kvirrs sommarutställning på Solhem Konsthall mellan den 10 juli och den 7 
augusti. 39 konstnärer deltog i sommarutställningen och 31 i Sommar-Kvirr. 
Styrelsen har haft nio möten mellan årsmötet 2021 och 2022, utöver den kommunikation och de 
beslut som tagits via mail. 
Kvirr gav ut en folder med karta och kort presentation av konstnärerna som öppnade sina ateljéer. Vi 
gick därmed över från katalogen och samarbetet med Konstvandringen i södra Bohuslän till den mer 
lättplanerade foldern. Skälet till förändringen var att kunna vara så flexibel som möjligt med tanke på 
pandemin. 
Sommarutställningen var välbesökt medan antalet besökare på konstvandringen varierade stort. Alla 
lotter i Kvirrlotteriet såldes. 
Kvirr har under 2021 fortsatt utvecklingen av hemsidan. Kvirr fick ekonomiskt stöd från de fem 
kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil, samt från Västra 
Götalandsregionen. 
Nya medlemmar i Kvirr under året: Sarah Karlsson, Christer Sernhede, Linda Lundgren, Sverre 
Lundgren, Sanja Sörman, Susanne Wiel och Sinisha. Tre avgick som medlemmar: Sanna Wijk, Monica 
Larsen, Cecilia Lindstrand. 
Medlemsmöte hölls på Rabbalshede Folkets Hus den 24 oktober 2021. 
 
      
Ewa Thibaud 
ordförande 
 
 
 
 
 



Verksamhetsplan Kvirr 2022 
 
Kvirr 2022 kommer att hållas under påsken, dvs vi återgår till vårt vanliga format, vid vår 
vanliga tidpunkt. 
Under året satsar vi på att utöka antalet medlemmar, framför allt i Strömstads kommun, där 
vi har alltför få konstnärer för att göra det attraktivt för besökarna att genomföra en 
konstvandring. Vi strävar också efter en bättre fördelning åldersmässigt och vill få in fler 
yngre konstnärer i föreningen. 
Vi fortsätter vår satsning på hemsidan och på sociala media med målet att göra Kvirr till en 
levande förening året om, inte bara under påsken. Vi ska titta på möjligheten att ha fler 
digitala utställningar till exempel. 
Sommarutställningen har blivit väldigt lyckad under 2020 och 2021 och vi planerar att 
fortsätta med den. För att det ska vara möjligt krävs medlemmarnas engagemang och vilja 
att ställa upp som utställningsvärdar. Antalet dagar som utställningen pågår anpassas efter 
antalet deltagare. Båda åren har sommarutställningen varat i fyra veckor, från början av juli 
till början av augusti. 
 
Ewa Thibaud  
Ordförande 



Kvirr är en ideell förening som samlar konstnärer i norra Bohuslän. Varje påsk ordnas en 
konstvandring där mellan 40 och 50 av föreningens ca 70 medlemmar öppnar sina ateljéer 
för besökare. I år är antalet 42 stycken, varav fem från Lysekil (plus en som enbart är med på 
samlingsutställningen). Samtidigt ordnas en samlingsutställning på Solhem Konsthall i 
Rabbalshede, där besökarna får hjälp att planera sin Kvirr-utflykt. Kvirr riktar sig till alla 
människor, påsken är en familjehögtid och hela familjer gör utflykter. På så sätt fångar vi 
människor som annars kanske inte är så intresserade av konst. 
Vernissagen äger rum på Skärtorsdagen kl 17, på Solhem Konsthall, därefter är öppettiderna 
på samlingsutställningen och i ateljéerna: Långfredag 11 – 18, Påskafton 11 – 15, Påskdagen 
11 – 18, Annandagen 11 – 15 (för de ateljéer som har öppet på Annandagen). 
2022 ordnas dessutom en sommarutställning på Solhem Konsthall. Den lockar en annan 
publik och många av besökarna är turister. Sommarutställningen har öppet i tre veckor, 
mellan den 9 och 30 juli. 
I år har Kvirr funnits i 27 år och har blivit en etablerad del av det bohuslänska konstlivet och 
en start på säsongen för många företag som tar emot besökare, för kaffe, måltider och 
övernattning. 
Vi marknadsför Kvirr genom annonser i olika tidningar och genom vår folder som vi delar ut. 
Den innehåller en karta där varje konstnärs ateljé är utmärkt. Vi har också arbetat med att 
utveckla vår hemsida, kvirr.se, där vi nu har en klickbar karta för att underlätta för besökarna 
att hitta till konstnärernas ateljéer. Nytt sedan i fjol är också att vi har märkt de ateljéer som 
kan ta emot besökare med särskilda behov. 
Vår budget för 2022 ligger på 205 000 kronor i utgifter. Inkomsterna budgeteras till 115 000 
kronor. Vi söker därför bidrag på 10 000 kr var från våra fem kommuner Lysekil, Sotenäs, 
Mynkedal, Tanum och Strömstad. Till det får vi samma summa från vg-regionen. 
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Utbildningsförvaltningen 
Medina Duric 
medina.duric@lysekil.se 
 
 

Ansökan om att bedriva enskild pedagogisk omsorg - Ekolek 
Barnomsorg AB  

Sammanfattning 

2022-02-08 inkommer ansökan från Ekolek Barnomsorg AB. Ansökan avser att 
bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi i Lysekils kommun. 
Personalomsättningen ska innefatta fem dagbarnvårdare som utgår ifrån 
hemarbete. Verksamheten planerar att ta emot cirka 30 barn mellan åldrarna 1–12 
år och har en tydlig profil mot hållbar utveckling utifrån dimensionerna social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.   

Ekolek AB erbjuder i första hand pedagogisk barnomsorg för barn mellan åldrarna 
1–5 och i vissa kommuner även för barn upp till 12 år. Verksamheten bedrivs i en 
trygg hemmiljö i mindre barngrupper. Ekolek AB arbetar övergripande i Lysekils 
kommun och tanken är att rekrytera ny personal som täcker upp för varandra. 
Beräknad start är enligt ansökan omgående efter att bidraget beviljats.  

I Lysekils kommun finns två kommunala dagbarnvårdare som avvecklar sina 
verksamheter i juli 2022. Lysekils kommun har i dag fem (5) barn i kö till 
dagbarnvårdare. Tillgången på antal platser möter inte den aktuella efterfrågan. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår att bevilja Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan om att 
bedriva omsorg i enskild regi i Lysekils kommun under förutsättning att 
verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan, gällande lagstiftning och tillämpliga 
regelverk från kommun och andra myndigheter. 

Ärendet 

Ekolek Barnomsorg AB ansöker om att bedriva pedagogisk omsorg i Lysekils 
kommun.   

Förvaltningens synpunkter 

2022-02-08 inkommer ansökan från Ekolek Barnomsorg AB. Ansökan avser att 
bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi i Lysekils kommun. 
Personalomsättningen ska innefatta fem dagbarnvårdare som utgår ifrån 
hemarbete. Verksamheten planerar att ta emot cirka 30 barn mellan åldrarna 1–12 
år och har en tydlig profil mot hållbar utveckling utifrån dimensionerna social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.   

Ekolek AB erbjuder i första hand pedagogisk barnomsorg för barn mellan åldrarna 
1–5 och i vissa kommuner även för barn upp till 12 år. Verksamheten bedrivs i en 
trygg hemmiljö i mindre barngrupper. Ekolek AB arbetar övergripande i Lysekils 
kommun och tanken är att rekrytera ny personal som täcker upp för varandra. 
Beräknad start är enligt ansökan omgående efter att bidraget beviljats.  

http://www.lysekil.se/
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I Lysekils kommun finns två kommunala dagbarnvårdare som avvecklar sina 
verksamheter i juli 2022. Lysekils kommun har idag sju (7) barn i kö till 
dagbarnvårdare. Tillgången på antal platser möter inte den aktuella efterfrågan. 

Enligt Skollagen 25 kap 10§ 2p är kommunen inte skyldig att ge bidrag till enskild 
huvudman om verksamheten innebär påtagliga negativa följder för kommunens 
motsvarande verksamhet. Etablering av dagbarnvårdare anses i nuläget inte 
påverka den kommunala verksamheten negativt. Utgångspunkten i bedömningen 
är att det finns en generell brist på barnomsorgsplatser i kommunen. Enligt 
skollagen 25 kap. 2§ ska kommunen sträva efter att i stället för förskola eller 
fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar 
det. Kommunen har en skyldighet att erbjuda förskola. Dagbarnvårdare kan inte 
erbjudas som alternativ för barn som sökt förskola. Dagbarnvårdare kan ses som ett 
tillfälligt alternativ innan plats på förskola kan erbjudas i önskat område.  

Att beakta är överkapaciteten på Skaftö. Konkurrens kan uppstå för den 
kooperativa verksamheten som bedrivs.   

Gällande förskolor och dagbarnvårdare som bedrivs i privat regi, har kommunen ett 
tillsynsansvar. Verksamheter i kommunal regi kan enligt lag inte samarbeta med 
verksamheter i privat regi när det gäller personalresurser.  

Ekonomi 

Ekolek barnomsorg AB kommer att erhålla bidrag för varje inskrivet barn med 138 
616 tkr per år (2022 års siffor). Beräknat på 30 antal barn innebär det en kostnad 
på 4 158 480 tkr per år för pedagogisk omsorg. 

Bidrag för fritidshem uppgår till 32 436 tkr per år för varje inskrivet barn (2022 års 
siffror).  

Bidraget regleras årligen.  

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Medina Duric 
Handläggare 

 

Bilaga 

Ekolek AB ansökan 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
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Utredning gällande Gullmarsborgsområdets utbildnings- och 
fritidsanläggningar 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktig gav i budget 2022, (LKF 2021- 000094), Utbildningsnämnden 
i uppdrag att i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden ta fram underlag för 
framtidens skola i Lysekils kommun. Vidare gav fullmäktige Utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt och eventuellt utvecklad 
verksamhet för hela Gullmarsborgsområdet och belysa de behov fritidsenhet och 
skola ser med Gullmarsborgs verksamheter. Slutligen gav fullmäktige 
Utbildningsnämnden i uppdrag att etablera en kulturskola i Lysekil. 

Utbildningsnämnden har i olika omgångar utrett verksamheternas behov. Utifrån 
verksamheternas behov föreslår nämnden att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att i samband med underhåll och i samråd med berörda verksamheter 
utreda skol- och fritidsanläggningarna i Gullmarsborgsområdet. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att utreda lokalutformning av Gullmarsskolorna, F-6, 
7-9 och särskola enligt Utbildningsnämndens lokalbehovsplan 2022. 
Barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention och den pedagogiska utformningen 
ska särskilt beaktas. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att samtidigt utreda fritidsanläggningarna, 
Gullmarsborg, Kronbergshallen, Kronbergsvallen och möjlighet till ytterligare en 
idrottshall enligt utbildningsnämnden lokalbehovsplan 2022. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan med kulturchef utreda och lämna 
förslag till lokalisering av kulturskola.  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan med berörda verksamhetschefer att ta 
fram en översiktsskiss, gestaltning av skolor, skolgård samt tillhörande trafik- och 
miljöplanering för det aktuella området. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta en beräkning av investerings- och 
reinvesteringsbehov samt hur internhyran kan komma att justeras under 
avskrivningstiden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktig gav i budget 2022, (LKF 2021- 000094), Utbildningsnämnden 
i uppdrag att i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden ta fram underlag för 
framtidens skola i Lysekils kommun. Vidare gav fullmäktige Utbildningsnämnden i 
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uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt och eventuellt utvecklad 
verksamhet för hela Gullmarsborgsområdet och belysa de behov fritidsenhet och 
skola ser med Gullmarsborgs verksamheter. Slutligen gav fullmäktige 
Utbildningsnämnden i uppdrag att etablera en kulturskola i Lysekil. 

Utbildningsnämnden godkände nämndens lokalbehovsplan, UBN 2022-000002 
där behov för nämndens samtliga verksamheter framgår. Nedan följer utdrag från 
lokalbehovsplanen: 

- Skolorna i Lysekil har en total kapacitet som är i nivå med behoven. 
Dock konstateras att lokalerna i centrala Lysekil är något 
underdimensionerade. Senareåren, åk 7–9, har idag en modullösning på 
Gullmarsskolan för att klara behovet. Även F-6-enheten på 
Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta modulerna på 7–9 och 
samtidigt erhålla tillräcklig kapacitet för F-6 bör nybyggnation 
genomföras i samband med renovering för att säkerställa behovet. Även 
särskolans behov av skolgård och transporter ska beaktas. Dessa 
slutsatser ska beaktas i den studie samhällsbyggnadsförvaltningen har i 
uppdrag att belysa gällande Gullmarsskolorna och Gullmarsborgs 
framtid som genomförs 2022. 

- Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till 
Gullmarsskolan. Lokalfrågan för musikskolan är därför besvärlig vilket 
särskilt behöver beaktas vid Gullmarsskolans renovering. En kulturskola 
ska etableras i Lysekil under 2022. I samband med detta kommer 
lokalbehov att belysas. 

- Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov. Lysekils kommun behöver 
göra ett vägval gällande framtida anläggningar för bad- och ishall. Det 
gäller såväl utformning som driftsform. Behov finns av ytterligare en 
idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång till 
idrottsundervisning och föreningsverksamhet. Konstgräset på 
Kronbergsvallen behöver bytas 2022. 

Utbildningsnämnden beslutade att behålla den geografiska uppdelning som idag 
gäller för centrala Lysekils F-6-skolor, UBN 2022-000087. Underlag till beslutet 
var utredningsrapporten ”Grundskoleorganisering Lysekils kommun”. 

Från denna rapport fanns aktuell elevprognos för Gullmarsskolorna, hösten 2021: 

http://www.lysekil.se/
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Utbildningsnämnden konstaterade i samband med ett motionssvar, 2018-000301 
att behov finns för ytterligare en idrottshall i Lysekil. 

Förvaltningens synpunkter 

Vid utredningarna ska även Ung utvecklings mötesplats som är belägen i 
Gullmarsborg beaktas. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 
 

 
 

Bilagor 

Lokalbehovsplan Utbildningsförvaltning 2022. UBN-2022-000002, §6 
Utbildningsnämndens beslut 2022-03-01, § 6 – Grundskoleorganisering Lysekils 
kommun 

Gullmarsskolan 7-9

Q3-21 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 485 471 474 465 481 472 462 447 454 463 461 458 450 452 449 448

Till friskola/annan kommun 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Netto till-från området

Prognos: Antal elever 481 468 471 462 478 469 459 444 451 460 458 455 447 449 446 445

Noteringar: 
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GS7-9

Gullmarsskolan F-6

Q3-21 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 280 281 281 290 287 283 288 284 286 284 282 281 283 284 285 286

Till friskola/annan kommun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto till-från området -10 -26 -26 -27 -27 -26 -27 -26 -27 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -27

Antal elever 270 255 255 263 260 257 261 258 259 258 256 255 257 258 259 259

Noteringar: Negativt netto innebär att elever söker andra skolor
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Bakgrund och syfte 
Bakgrunden till denna utredning är mångfacetterad. Diskussioner kring ämnet togs först upp i 

samband med att Lysekil tog emot nyanlända med start 2015. Under hösten 2020 presenterades 

även en rapport i Lysekils kommun om social oro. En av frågorna som behandlades i rapporten var att 

”Lysekil är en segregerad kommun utifrån ett skolperspektiv. Integration, koncentration av elever 

som har annat modersmål än svenska är hög på Gullmarsskolan F-6.”  

Ett åtgärdsförslag som framkom under de genomförda intervjuerna kring denna fråga var att Lysekils 

kommun behöver utreda och ”blanda klasser/skolor (Gullmarsskolan F-6 och Mariedalsskolan).”1 

En annan bakomliggande orsak till ett genomförande av utredningen är att Gullmarsskolan 7-9 har 

ett stort renoverings- och tillbyggnadsbehov. En förstudie för detta kommer att påbörjas under 2022. 

Eftersom högstadieskolan ligger i anslutning till Gullmarsskolan F-6 och till särskolan faller det 

naturligt att göra en översyn kring gemensamma intressen och behov av specialsalar och 

gemensamma lokaler för skolledning till exempel. 

Utifrån den diskussion som lyfts efter att rapporten om social oro publicerades samt planeringen 

inför kommande renoveringsbehov, ser skolchef ett behov av att genomföra en samlad översyn kring 

grundskolorna inom Lysekils tätort och analysera dessa utifrån ett flertal områden så som utemiljö, 

behov av specialsalar, integration, logistik och specialundervisning.  

Diskussionen kommer att utgå ifrån nuvarande grundskoleorganisation och en alternativ organisation 

där två skolor för F-6-verksamhet görs om till en F-3- och en 4-6-enhet.  

Detta underlag ska ligga till grund för utbildningsnämnden och möjliggöra för dem ett beslut om en 

eventuell framtida förstudie av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Utredningen görs på uppdrag av skolchef. 

 

Metod 
Befolkningsstatistik och prognos för elevantal har inhämtats via avdelningen för hållbar utveckling. 

Underlag till nulägesbeskrivningen har i övrigt inhämtas via kommunala rapporter, intervjuer med 

ansvariga rektorer samt underlag inhämtade genom ekonom och tjänstepersoner vid avdelningen för 

kvalitet och utveckling på utbildningsförvaltningen.  

  

                                                           
1 Lysekils kommun, Avdelningen för hållbar utveckling, ”Social oro i Lysekils kommun, 2020-08-25 



Prognos för elevantal mellan åren 2021 – 2036 
Nedan följer prognoser för elevantal på enheter inom Lysekils tätort för de kommande åren. Prognosen visar en något nedåtgående trend överlag gällande 

antal elever, med små svängningar över åren.  

 

Gullmarsskolan 7-9 
 

 

 

 

Gullmarsskolan 7-9

Röda siffror = Mandatperiod

 beräkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 485 485 471 474 465 481 472 462 447 454 463 461 458 450 452 449 448

Till friskola/annan kommun 1% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Netto till-från området

(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)

Aktuellt enligt Pro Capita

Extraordinärt annan kommun/nyinflyttade *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos: Antal elever 482 482 468 471 462 478 469 459 444 451 460 458 455 447 449 446 445

Total BRA-yta:  XXX kvm

Kapacitet, max: 480 elever INKL MODULER

Noteringar: 

*) Avvikelse  som ej finns med i SCB
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Gullmarsskolan F-6 

Gullmarsskolan F-6

Röda siffror = Mandatperiod

 beräkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 280 280 281 281 290 287 283 288 284 286 284 282 281 283 284 285 286

Till friskola/annan kommun 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto till-från området -9% -26 -10 -26 -26 -27 -27 -26 -27 -26 -27 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -27

(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)

Aktuellt enligt Pro Capita 285

Extraordinärt annan kommun/nyinflyttade *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal elever 254 270 255 255 263 260 257 261 258 259 258 256 255 257 258 259 259

Total BRA-yta:  XXX kvm

Kapacitet: 270 elever

Noteringar: OBS inga nya befolkningsunderlag från SCB 2018. Justeringar gjorda med avseeende på aktuell statistik av elevtal.

*
)
 Avvikelse  som ej finns med i SCB
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Mariedalsskolan 
 

Mariedal

Röda siffror = Mandatperiod

 beräkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 324 324 335 341 336 321 313 300 302 296 291 294 298 302 304 307 309

Till friskola/annan kommun 0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Netto till-från området 10% 33 33 34 35 34 33 32 31 31 30 30 30 30 31 31 31 31

(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)

Aktuellt enligt Pro Capita

Extraordinärt annan kommun/nyinflyttade *
)

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal elever 360 356 368 375 369 353 344 330 332 325 320 323 327 332 334 337 340

Total BRA-yta:  XXX kvm

Kapacitet, max: 360 elever på MS

Noteringar: OBS inga nya befolkningsunderlag från SCB 2018. Justeringar gjorda med avseeende på aktuell statistik av elevtal.

*) Avvikelse  som ej finns med i SCB -16
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Alternativ indelning av skolområden för årskurserna F-6 i Lysekils tätort 
 

Detta alternativ innebär att en enhet för F-3 och en enhet 4-6 bildas. De aktuella skolbyggnaderna är de som idag heter Mariedalsskolan och Gullmarsskolan 

F-6. I detta antagande kvarstår Bergs skola som en F-3-enhet.  

 

Lågstadium i Lysekils tätort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lågstadie i Lysekils tätort

Röda siffror = Mandatperiod

 beräkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 323 323 312 312 305 303 297 289 288 288 293 295 297 300 302 303 305

Till friskola/annan kommun 0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Netto till-från området 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)

Aktuellt enligt Pro Capita

Extraordinärt annan kommun/nyinflyttade *
)

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal elever 326 322 311 311 304 302 296 288 287 287 292 294 296 299 301 302 304

Total BRA-yta:  XXX kvm

Kapacitet, max: 360 elever på MS

270 elever på GS F-6

Noteringar: 

*
)
 Avvikelse  som ej finns med i SCB

200

220

240

260

280

300

320

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036



Mellanstadium i Lysekils tätort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar:  

Denna alternativa organisering kräver att undervisningslokaler tillförs på Gullmarsskolan då såväl låg- som mellanstadium blir större än vad dagens kapacitet 

på Gullmarsskolan F-6 har. 

Mellanstadie i Lysekils tätort

Röda siffror = Mandatperiod

 beräkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 281 281 304 310 321 305 299 299 298 294 282 281 282 285 286 289 290

Till friskola/annan kommun 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto till-från området 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)

Aktuellt enligt Pro Capita

Extraordinärt annan kommun/nyinflyttade *
) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal elever 281 281 304 310 321 305 299 299 298 294 282 281 282 285 286 289 290

Total BRA-yta:  XXX kvm

Kapacitet: 360 elever på MS

270 elever på GS F-6

Noteringar: 

*) Avvikelse  som ej finns med i SCB
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Nuvarande organisation contra en alternativ organisation 
 

Nedan följer en redogörelse av den nuvarande grundskoleorganisationen i Lysekils tätort utifrån en 

rad beaktade perspektiv. Denna organisering ställs emot en alternativ indelning där effekter 

redovisas under respektive perspektiv.  

Lokaler 

Gullmarsskolan är i behov av ett helhetsgrepp inom en 5 års-period. Invändiga renoveringar har skett 

löpande under åren men inget projekt har berört helheten. Standarden i lokalerna är därför 

varierande från rivning (E-huset) till ändamålsenliga (F-6). Dock är hela skolan, inklusive särskolan, i 

stort behov av utvändig renovering av tak, fasader och fönster. Utöver underhåll finns det ett behov 

av fler klassrum och administrativa lokaler. Kulturskolan behöver också lokaler och skulle eventuellt 

kunna inrymmas på Gullmarsskolan. Dessa utökade behov samtidigt som E-huset rivits, medför att en 

helt ny byggnad behöver tillföras på Gullmarsskolan.2 

Årskurs 7-9, har idag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara behovet. Det saknas dessutom 

ändamålsenliga lokaler för arbetsrum, administration och elevhälsa. Även Gullmarsskolan F-6 är 

trångbodd och något underdimensionerad i dag och framåt.  

Mariedalskolan har nyligen genomgått underhåll och utbyggnad vilket inte fullt ut säkerställer 

upptagningsområdets behov under perioden. Förtätning av Mariedals bostäder samt att 

Mariedalsskolan har ett stort antal ansökningar från andra upptagningsområden innebär att ett visst 

lokaltillskott behövs.  

I dagsläget genomförs viss undervisning i de äldre åldrarna på Gullmarsskolan då det inte finns 

specialsalar på Mariedalsskolan för alla ämnen. Till exempel har elever i årskurs sex 

hemkunskapsundervisning och språkval på Gullmarsskolan idag.  

Lokalbehov vid en alternativ skolorganisering 

En alternativ organisering kommer att skapa ett utökat behov av specialsalar. Vid en uppdelning med 

en F-3 och en 4-6-skola kommer specialsalarna inte att räcka till, oavsett vilken av skolorna som har 

hand om vilken verksamhet. Genom att exempelvis flytta slöjdsalar till om- och tillbyggnad av 

högstadiet skulle ett möjligt utrymme kunna skapas. Behovet av fritidshemslokaler kommer även att 

bli större för den skola som ansvarar för F-3-verksamheten. 

För att ersätta modulerna på 7-9 och samtidigt erhålla tillräcklig kapacitet för F-6 bör det så kallade E-

huset, som idag är rivet, ersättas med en ny byggnad för att bereda plats för dessa behov. Även 

särskolans behov av skolgård och transporter ska beaktas i en framtida förstudie. Musikskolan 

behöver också beredas plats för såväl instrument som undervisning. 

 

Förutom ett rent lokalmässigt behov så är det också tydligt att det lär skapa schematekniska 

dilemman då det i timplanen för mellanstadiet nästan är dubbelt så mycket slöjd och idrott som för 

lågstadiet. Detta tydliga behov av fler specialsalar är något som behöver tas i beaktning vid en 

närmare förstudie kring en tillbyggnad av Gullmarsskolorna.  

Vid en placering av en 4-6-skola på Gullmarsskolan skapas dock vinster i kortare avstånd för elever i 

årskurs sex gällande hemkunskaps- och språkvalsundervisning. Det blir även ett närmare avstånd till 

fler idrottsanläggningar för en utökad timplan för idrott. Det är dock redan idag trångt i kommunens 

                                                           
2 Tjänsteskrivelse, Investeringsbudget 2021 och plan för 2021-2025, Dnr: SBN T-2020-260 



idrottsanläggningar och en dubblerad timplan för idrottsundervisning medför att dessa anläggningar 

inte kommer att räcka till för att täcka behovet.   

Utemiljö 

Det framgår både av tidigare besiktningar samt intervju med ansvarig rektor att utemiljön kring 

Gullmarsskolan F-6 ej är tillfredsställande och ändamålsenlig som lekyta för elever i de yngre 

åldrarna. Det finns geografiska fördelar med närheten till både Gullmarsborg och Kronbergsvallen, 

men skolgården i sig är klart begränsad. Utemiljön för elever på särskolan är även den klart 

undermålig och kan inte sägas tillfredsställa de behov som verksamheten kräver.  

Utemiljön kring Mariedalsskolan är däremot mer varierad och bjuder in till lek i olika miljöer. Vid en 

jämförelse mellan de två skolorna blir det därmed tydligt att det behövs relativt stora insatser kring 

utemiljön vid Gullmarsskolan för att den ska nå upp i en lika tillfredställande nivå. 

Utemiljö vid en alternativ organisering 

Vid en uppdelning till en F-3-skola och en 4-6-skola faller det sig, mot bakgrund av ovanstående 

observationer, ganska logiskt att Mariedalsskolan är den enhet som ansvarar för de yngre eleverna 

sett ur ett utemiljö-perspektiv. Mot samma bakgrund finns det också där bättre förutsättningar för 

placering av fritidshem.  

 

Integration 

 

Kommentar:  

Tabellen visar på en utveckling med en liten minskning av antalet barn med två utlandsfödda 

föräldrar. I dagsläget är det cirka 150 elever med denna bakgrund på Gullmarsskolan F-6. Enligt 



prognosen är antalet elever med samma bakgrund 132 till antalet om sex år. Samma trend ses på 

Mariedalsskolan där det i dagsläget är 42 elever med två utlandsfödda föräldrar. Enligt prognosen är 

antalet elever med samma bakgrund cirka 28 stycken om sex år. 

Det är tydligt när man tittar på elevantal att Lysekil i dagsläget är en segregerad kommun utifrån ett 

skolperspektiv. En klar majoritet av elever med två utrikes födda föräldrar har sin skolgång på 

Gullmarsskolan F-6 i dagsläget. I intervju med ansvarig rektor framgår att andelen elever med 

svenska som andraspråk för närvarande är cirka 57%. Motsvarande siffra för Mariedalsskolan är cirka 

12%. 

Integration vid en alternativ organisering 

En alternativ organisering skulle medföra en spridning av elever med två utrikesfödda föräldrar 

mellan de två skolenheterna. Utredningen kan inte påvisa någon exakt siffra, men klart är att 

fördelningen av dessa elever skulle jämna ut sig avsevärt. En spridning av elever skulle kunna ses som 

ett motdrag mot en tydlig boendesegregation, med en majoritet boendes på Badhusberget, och 

skapa fler naturliga möten mellan barn, unga och föräldrar från olika bakgrund.  

 

Pedagogik 

Mot bakgrund av andelen elever med två utrikes födda föräldrar är organisationen kring modersmål- 

och SVA-undervisning mer väletablerad på Gullmarsskolan jämfört med Mariedalsskolan, där 

behovet inte är lika stort. Det finns därmed en mer samlad kompetens på Gullmarsskolan och fler 

lärare med behörighet i de ämnena. I dagsläget lånas personal ut till övriga skolor vid behov, ett 

upplägg som det i intervjuer framkommer påverkar arbetsmiljön för berörda lärare. Samverkan kring 

språkresurser är något som lyfts fram som ett område med klar utvecklingspotential. Ett exempel för 

detta är att Gullmarsskolan ser ett behov av att ha sin anställda personal på plats i större 

utsträckning medan exempelvis Mariedalsskolan däremot inte är i samma behov av anställda 

språkresurser, varpå en inlåning blir en bättre lösning.  

Pedagogik vid en alternativ organisering 

Det har tidigare konstaterats ett ökat behov av fritidshemslokaler för den skola som kommer ansvara 

för F-3-verksamheten. Som en följd av detta konstaterande är det också tydligt att antal pedagoger 

och övrig personal kommer att vara klart större på F-3-skolan.  

En större spridning av elever i behov av språkstöd och specialundervisning mellan enheter innebär 

också en större spridning av ansvarig personal för dessa insatser och troligtvis också ett ökat behov 

av personal. Man kommer därmed att fördela kompetensen mellan enheterna och skapa en mer 

jämn uppdelning med en alternativ organisering.  

 

Stadieövergångar och likvärdighet 

Inom nuvarande skolorganisation är frågan om rutiner för smidiga stadieövergångar ett ständigt 

pågående arbete. En god samverkan mellan olika skolformer och skolenheter är av vikt för att stödja 

elevers utveckling och lärande. Idag finns det i kommunen två mindre F-3-skolor, Bro och Berg. 

Övriga låg-och mellanstadieskolor har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Elever på F-6-



skolor tillhör därmed samma enhet och påverkas därför inte i lika stor utsträckning av effekter av 

fungerande rutiner och samverkan för stadieövergångar, som för elever som behöver byta skola 

mellan låg- och mellanstadium.  

Stadieövergångar och likvärdighet vid en alternativ organisering 

Att utbyta erfarenheter och information inför övergångar är som tidigare sagt nödvändigt för att 

möjliggöra och utforma en god lärmiljö för nya elever. Rutiner för och samverkan kring dessa 

stadieövergångar är viktiga. Utan detta finns det en risk att viss information kring eleverna går 

förlorad.  

Vid en alternativ organisation sker en uppdelning från nuvarande F-6-skolor till en F-3- och en 4-6-

skola. Därmed skapas ytterligare en stadieövergång med tillhörande byte av skola för elever inom 

Lysekils tätort. Stadieövergångar påverkar även lärare då det bland annat hämmar möjligheten att 

bygga relationer med elever över gränsen från låg- till mellanstadium.  

Med en förändring i grundskoleorganisationen kommer dock elever på Stångenässkolan och Skaftö 

skola fortsatt att tillhöra enheter för F-6. Då dessa skolenheter förblir oförändrade påverkar det 

likvärdigheten mellan skolorna.  

 

Logistik och transporter 

Det är i dagsläget få elever som är berättigade till skolskjuts till Gullmarsskolan F-6 på grund av det 

nära avståndet mellan hemadress och skola.  

På Mariedalsskolan är det dock fler elever som har rätt till skolskjuts. Det gäller i första hand de 

elever som tidigare gått på Berg skola F-3 och som nu på mellanstadiet har längre än två kilometer 

mellan hemadress och skola.  

Logistik och transporter vid en alternativ organisering 

En omorganisering till en F-3-enhet och en 4-6-enhet skulle innebära ett utökat behov av skolskjuts. 

Den huvudsakliga anledningen bakom det är att det överlag blir ett större avstånd mellan 

hemadresser och skolor, då man under lågstadie- eller mellanstadietiden inte går på den närmast 

placerade skolan. En omorganisation skulle alltså innebära att fler elever än idag får längre än två 

kilometer till skolan vilket i sin tur berättigar till skolskjuts.  

Fler skolskjutsberättigade elever innebär i förlängningen också en ökad kostnad. En mer exakt siffra 

för denna kostnadsökning bör redovisas i en eventuell förstudie. 

  



Att beakta 
 

Lokalbehov 

Det framtida lokalbehovet både med och utan en alternativ organisering framgår tydligt i tidigare 

stycke. Behovet av specialsalar är dock ett genomgående tema och ett särskilt fokus på dessa är av 

vikt vid en eventuell framtida förstudie för att skapa tillräckliga utrymmen för en tillfredsställande 

grundskoleverksamhet.  

Utemiljö 

Utemiljön kring Gullmarsskolan F-6 är ej tillfredsställande och ändamålsenlig som lekyta för elever i 

de yngre åldrarna. Utemiljön för elever på särskolan är även den klart undermålig. Särskilt fokus på 

denna utmaning är också nödvändig i en eventuell framtida förstudie.  

Ur ett utemiljö-perspektiv är det tydligt att Mariedalsskolan är klart bäst passande för en F-3-

verksamhet vid en alternativ organisering.  

Integration 

En effekt av en alternativ organisering är att elever med svenska som andraspråk har sin skolgång på 

två olika enheter, från att idag i huvudsak varit centrerade runt Gullmarsskolan. Man kan i och med 

detta se integrationsmässiga fördelar genom exempelvis naturliga möten mellan invånare från olika 

bakgrund och från olika geografiska områden inom kommunen. Effekter som är svåra att mäta i rena 

siffror. En sådan insats kan fungera kompensatoriskt men utmaningen med relativt stor 

boendesegregation kvarstår.  

En anledning till en omorganisation inom detta perspektiv är att man i vissa andra kommuner sett 

dalande kunskapsresultat bland elever och utmaningar i kompetensförsörjning.3 Ingen av dessa 

utmaningar är dock särskilt utmärkande för Gullmarsskolan F-6 i dagsläget. 

Pedagogik 

Oavsett vilken av de två skolorna som kommer att ansvara för en eventuell F-3-verksamhet, så 

kommer antalet personal att öka på den enheten. Det är därför av vikt att förstudier undersöker 

förutsättningar för en fungerande arbetsmiljö för dem vid sidan av redan nämnda specialsalsbehov.  

En alternativ organisering innebär också att kompetens kring modersmålsundervisning och svenska 

som andraspråk fördelas jämnare mellan enheterna. Det kan vara en klar styrka med bredare 

kompetens på fler enheter men samtidigt finns det en fördel med en samlad kompetens som 

samverkar och utgår från samma grundskoleenhet.  

Stadieövergångar 

Rutiner och samverkan kring stadieövergångar ska finnas på plats och fungera tillfredsställande 

oavsett hur många stadieövergångar en elev än står inför. Genom en uppdelning skapar man dock en 

övergång som skulle kunna vara en potentiell risk för förlorad information och som potentiellt 

                                                           
3 Trollhättan Stad, Utredning Likvärdig skola i Trollhättan stad, Utbildningsförvaltningen, 
https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/utbildning-och-barnomsorg/likvardig-
skola/utredning-forslag-for-en-mer-likvardig-skola-vers-2.0.pdf  

https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/utbildning-och-barnomsorg/likvardig-skola/utredning-forslag-for-en-mer-likvardig-skola-vers-2.0.pdf
https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/utbildning-och-barnomsorg/likvardig-skola/utredning-forslag-for-en-mer-likvardig-skola-vers-2.0.pdf


påverkar elevernas kontinuitet i utveckling och lärande. Det påverkar även likvärdigheten mellan 

grundskolorna i Lysekils kommun då det fortsatt finns två enheter för F-6-verksamhet.  

Logistik 

En alternativ organisering kommer att innebära ett utökat behov av skolskjuts med tillhörande 

kostnadsökning. Det kommer även att vara fler barn som behöver transportera sig över längre 

sträckor, även om det inte alltid är så att den sträckan överstiger två kilometer. Ett exempel på det är 

elever som behöver transportera sig från hemmen på Badhusberget till en alternativ F-3-skola på 

Mariedal. Ett avstånd på mindre än två kilometer men som innebär en klart logistisk utmaning.  
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Lokalbehov 

Utbildning, kultur och fritidsanläggningar i 
Lysekil 2022 
 

Beräkningsunderlag 
 
Materialet grundas på ”Befolkningsprognos 2019” framtagen av Statistiska 
Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Till denna har senaste nuläget 2021 lagts till, den 
benämns som Q3 -2021 i materialet. 
Överlag ser vi en minskad befolkning i Lysekils kommun, vilket innebär att de planer 
som Preem tidigare hade för expansion inte längre syns i framtida antaganden.  
 
Förvaltningen har gjort vissa beräknade antagande för behov av platser. Dessa 
antaganden bygger på aktuell statistik för höstterminen 2021.  
Motsvarande antaganden har beräknats gällande elevers rörlighet till och från 
rektorsområdena. 
 
Bearbetat material som beskriver prognostiserat behov framgår av tabeller och 
diagram, ett - förskola, och två – skola. 

 
Lokalbehov Förskola 
I Lysekils kommun garanteras förskoleplats inom kommunen. Lysekil har tio 
kommunala förskolor, två fristående förskolor samt två dagbarnvårdare som bedriver 
pedagogisk omsorg. Vårdnadshavare har möjlighet att önska geografisk placering vilket 
förvaltningen försöker att tillmötesgå. Kommunens vårdnadshavare önskar 
huvudsakligen förskola efter närhetsprincip, dvs i närliggande rektorsområden där 
skolgången troligen kommer att ske. Inom centrala Lysekil finns en viss överströmning 
mellan Västra och Östra området.  
Tendensen på senare år är att efterfrågan på platser i Stångenäsområdet ökat mer än 
förväntat. Framförallt är söktrycket i Brodalen högt. Detta leder till att barn erhållit 
platser i på Berg samt i centrala Lysekil men vårdnadshavare har även sökt förskola där 
de arbetar, t.ex. förskolan vid Nordens ark. Östra förskoleområdet i Lysekil samt Skaftö 
har konstant efterfrågan medan Västra området har minskat antalet barn som är 
bosatta inom sitt närområde. Färgaregatans förskola öppnades i samband med den 
immigration som förelåg 2015-2016. Från och med hösten 2021 finns inte detta behov 
kvar.  
 
Kommunens behov av förskoleplatser täcks idag av befintliga förskolor. Dock 
konstateras att Stångenäs generellt och Brodalen i synnerhet har kö med avseende på 
vårdnadshavarnas förstahandsval till dessa förskolor. Förvaltningen konstaterar ett 
akut behov av förskoleplatser i Brodalen. I underlaget till den av utbildningsnämnden 
beställda förstudie fanns direktiv att undersöka behovet motsvarande tre avdelningar i 
Brodalen.  
 
Då nya bostadsområden planeras i Lysekils kommer dessa planer att kräva parallell 
planering av förskolebehov. 
 
Nedanstående tabell visar sammanfattat behov fördelat på geografiskt område.  
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Tabell 1.  
 
 
Kommentar: Antalet barn i förskolan varierar över året och från augusti till maj. 
Orsaken är att femåringarna lämnar förskolan till förskoleklass i augusti samtidigt som 
ettåringar fylls på succesivt under året. 

 
 

Frågetecken förskolor 
 

Det är viktigt att bevaka planering av nya bostadsområden inklusive förtätningar. 
Östra områdets förskolor har störst söktryck om och när nyetablering/ersättning sker bör 
Östra området vara den naturliga etableringsplatsen. 
Då brist på såväl lokaler som tillgänglig mark i Brodalen ser förvaltningen ett behov av 
modullösning för att täcka behovet nu och inom den beräknade framtiden. 
Efterfrågan på pedagogisk omsorg har minskat konstant över tid. Rekrytering av 
dagbarnvårdare är svårt. Pedagogisk omsorg på obekväma tider startade hösten 2019 och 
tillhandahålls på Kronberget och Ängens förskolor..  

 
 
Slutsats förskolor 
 
Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen som 
helhet enligt behov. Dock kan inte förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt som 
kapaciteten ej räcker till då nya områden byggs. Stångenäsområdet har idag brist på 
förskolekapacitet. Särskilt att beakta är att det idag saknas en halv till en avdelning i 
Brodalen. I december 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om att inleda en förstudie 
för att säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i Brodalen. Förvaltningen 
konstaterar att en modullösning krävs för att möta Brodalens behov. 
 
För Skaftö föreslås en framtida samlokalisering av för- och grundskola för att på så sätt 
hantera de årskullvisa fluktuationerna.  
 
I centrala Lysekil råder balans mellan tillgång och efterfrågan. Inför nybyggnation vid 
Tronebacken/Fiskebäck finns ett behov av förskoleplatser. I samband med de för 
ändamålet upprättade detaljplaner kommer även planering förskola att behövas. 

 
 
 
 
  

Behov förskola totalt Lysekil befolkningsprognos 2022

Kapacitet Q3-21 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Behov i Lysekil totalt, ålder 1-5 år 596 578 574 577 581 581 583 583 582 582 579 577 573 572

Behov Lysekil+Lyse 414 371 367 362 361 363 362 363 362 361 360 358 356 353 352

BehovSkaftö 36 12 12 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 15 15

Behov Brastad 162 157 145 144 147 148 148 149 150 150 150 150 150 150 150

Kommunal förskola totalt 612 540 524 520 523 526 526 528 528 527 527 524 523 518 518

Till komm. Ped oms 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

Till enskilt alt / annan kommun 53 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
8,9% 8,7% 8,7% 8,8% 8,7% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,9% 8,9% 8,9%

Summa avgår 58 56 55 56 56 56 56 57 56 57 57 56 56 56
Från annan  kommun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Lokalbehov Skolor 
 
I dagsläget råder en brist på kapacitet i centrala Lysekil. E-huset på Gullmarsskolan är 
rivet. Moduler säkrar lokalbehovet för närvarande och framåt. Gullmarsskolan F-6 är 
något underdimensionerad i dag och framåt. Mariedalskolan har nyligen genomgått 
underhåll och utbyggnad. Bostadsområdet runt Mariedalskolan  har förtätats samtidigt 
som Mariedalsskolan har ett stort antal ansökningar från andra upptagningsområden 
som inte kan tillgodoses. Stångenäsdistriktet har en god kapacitet. Stångenässkolan har 
kapacitet att hantera distriktets behov under perioden. På Skaftö finns under perioden 
en överkapacitet då elevtalet bedöms vara konstant.  

Gullmarsgymnasiets lokaler har en hög nyttjandegrad. Samnyttjande sker med 
vuxenutbildning. Det innebär att när vuxenutbildningen ökar sin verksamhet blir det 
trångt i främst verkstadslokaler för industriutbildningar. Detta har förstärkts under 
pandemin då det varit svårt att erhålla praktikplatser. 
 
Nedanstående visar elevantal enligt prognos. 
I tabellform 

 
 

Frågetecken Skolor 
 
E-huset på Gullmarsskolan är rivet. Om den ersätts kan centrala Lysekil säkra behovet 
under hela perioden. Bro skola har ett stort underhållsbehov.  

 
Slutsats Skolor 
 
Skolorna i Lysekil har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock konstateras 
att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. Senareåren, åk 7–9, har 
idag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara behovet. Även F-6-enheten på 
Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta modulerna på 7–9 och samtidigt erhålla 
tillräcklig kapacitet för F-6 bör nybyggnation genomföras i samband med renovering 
för att säkerställa behovet. Även särskolans behov av skolgård och transporter ska 
beaktas. Dessa slutsatser ska beaktas i den studie samhällsbyggnadsförvaltningen har i 
uppdrag att belysa gällande Gullmarsskolorna och Gullmarsborgs framtid som 
genomförs 2022.  
Mariedalsskolan har behov av ökad kapacitet då närområdet har förtätats 
bostadsmässigt. En genomlysning av upptagningsområden mellan Gullmarsskolan och 
Mariedalsskolan kommer att genomföras 2022.  
 
En förstudie föreslår att samlokalisera för- och grundskola på Skaftö.  
 
En förstudie har genomförts för att för att påvisa lokalbehov för förskola och 
grundskola i Brodalen. I dagsläget saknas mark för att hantera för- och grundskola. 
Förvaltningen föreslår därför att prioritera modullösning för att säkerställa förskolans 
behov medan en fortsatt undersökning av Bro skolas status och användning görs. 

 
Det råder brist på lokaler för gymnasiala och vuxenutbildningar inom industriteknik. 

Gullmarsgymnasiet och vuxenutbildningens lokalanvändning behöver utredas.  

Totalt Lysekil Röda siffror =Mandatperiod

 beräkningQ3-21 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende enligt SCB 1508 1500 1505 1482 1485 1479 1467 1451 1453 1453 1457 1454 1448 1455 1459 1463

Till friskola/annan kommun 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Netto till-från området

(Till särskola, anges  ej pga osäkerhet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aktuellt enligt Pro Capita 1146

Extraordinärt annan kommun/nyinflyttade *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos: Antal elever 1516 1498 1503 1479 1481 1476 1462 1447 1448 1447 1452 1449 1443 1450 1455 1458
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Kultur och fritid 
 

Kultur 
 
Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. Lokalerna i Lysekil är 
externa och något svårarbetade. Ett behov av anpassning gällande tillgänglighet och 
verksamhet finns. 
 
Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till 
Gullmarsskolan. Lokalfrågan för musikskolan är därför besvärlig vilket särskilt behöver 
beaktas vid Gullmarsskolans renovering. En kulturskola ska etableras i Lysekil under 
2022. I samband med detta kommer lokalbehov att belysas. 
 
Förvaltningen konstaterar att ett större grepp kring lokaler för kultur, föreningar, 
organisationer och mötesplats behöver utredas. Samverkan, samutnyttjande och 
tillgänglighet kan stärkas i ett samlat kulturhus eller motsvarande. 
 
 
 

Fritid 
 
Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov. Lysekils kommun behöver göra ett vägval 
gällande framtida anläggningar för bad- och ishall. Det gäller såväl utformning som 
driftsform. Under 2022 ligger ett uppdrag på samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda 
Gullmarsborgsområdets framtid  
 
Idrottshallar 
Behov finns av ytterligare en idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång till 
idrottsundervisning och föreningsverksamhet. Ordinarie underhåll krävs. 
 
Idrottsplaner 
Kommunen driver tre gräsplaner och två konstgräsplaner där föreningsverksamhet 
bedrivs. Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas 2022. Övriga anläggningar 
kräver sedvanligt underhåll. 
 
Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande både gräsplan och banor för 
friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, avjämning 
och anläggande av allvädersbanor är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter 
under aktuella säsonger.  
 
Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal 
friluftsområden där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll. Det gäller 
spontanidrottsplatser, utegym, boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten för 
Gullmarsskogen/Fjälla. Det behöver dessutom redas i ekonomiskt ansvar gällande 
såväl drift, underhåll och investering. 
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Uppföljningsrapport 2, 2022, utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förvaltningen arbetar med ett omtag av ledning och styrning. Detta arbete sker 
parallellt med omtaget i kommunens övergripande arbete. Enligt plan ska 
reviderade mål och kvalitetsfaktorer ingå i nämndens budget inför 2023. 

En kompetensförsörjningsplan har tagits fram partsgemensamt under hösten och 
vintern. Den ska utgöra ett stöd för förvaltningens lokala arbete med 
kompetensförsörjning. Planen ska skapa en organisationsstruktur och kultur som 
bidrar till ökad attraktivitet i att vara anställd i utbildningsförvaltningen. Planen 
ska också utgöra ett stöd för att bidra till en gynnsam framtida 
kompetensförsörjning. 

Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per april med 3 790 tkr, att 
jämföra med + 2 380 tkr vid motsvarande uppföljning 2021. Prognosen för 2022 är 
på +600 tkr. 

Hittills har utbildningsförvaltningen utlägg för kostnader i samband med 
flyktingvågen från Ukraina med 306 tkr. Utläggen är för datorer, läroböcker och 
personal. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport 2, 2022.  

Ärendet 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 
1), 30 april (uppföljningsrapport 2), 31 augusti (uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(uppföljningsrapport 4) samt årsrapport per 31 december. 

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 2, 2022 omfattar uppföljning av 
ekonomi. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen arbetar med ett omtag av ledning och styrning. Detta arbete sker 
parallellt med omtaget i kommunens övergripande arbete. Enligt plan ska 
reviderade mål och kvalitetsfaktorer ingå i nämndens budget inför 2023. 

En kompetensförsörjningsplan har tagits fram partsgemensamt under hösten och 
vintern. Den ska utgöra ett stöd för förvaltningens lokala arbete med 
kompetensförsörjning. Planen ska skapa en organisationsstruktur och kultur som 
bidrar till ökad attraktivitet i att vara anställd i utbildningsförvaltningen. Planen 
ska också utgöra ett stöd för att bidra till en gynnsam framtida 
kompetensförsörjning. 

Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per april med 3 790 tkr, att 
jämföra med + 2 380 tkr vid motsvarande uppföljning 2021. Prognosen för 2022 är 
på +600 tkr. 
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1 Inledning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. 

Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 2, 2022 omfattar uppföljning av ekonomi. 

2 Verksamhetsuppföljning 

Övergripande beskrivning 

Förvaltningen arbetar med ett omtag av ledning och styrning. Detta arbete sker parallellt 
med omtaget i kommunens övergripande arbete. Enligt plan ska reviderade mål och 
kvalitetsfaktorer ingå i nämndens budget inför 2023. 

En kompetensförsörjningsplan har tagits fram partsgemensamt under hösten och vintern. 
Den ska utgöra ett stöd för förvaltningens lokala arbete med kompetensförsörjning. Planen 
ska skapa en organisationsstruktur och kultur som bidrar till ökad attraktivitet i att vara 
anställd i utbildningsförvaltningen. Planen ska också utgöra ett stöd för att bidra till en 
gynnsam framtida kompetensförsörjning. 

  

Verksamheterna inom utbildning 

Under perioden finns inga resultat gällande studier och normer/värden, de kommer i 
samband med vårterminens avslutning. Matematiksatsningen på alla skolor under ledning av 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) och NCM (Nationellt centrum för matematik) 
avslutar sin inledande treårscykel. Utvärdering av metoden pågår och påvisar att elevernas 
motivation stärkts och att lärarna nu behärskar metodiken i större utsträckning. Det finns 
dock fortsatt en viss utmaning i att etablera metoden bland alla pedagoger. Bedömningen är 
att nämnden kommer att fortsätta satsningen i en ny treårsperiod. 

För att följa samhällsutvecklingen finns ett behov av att utveckla kunskapen inom 
digitalisering i förskola och skola. Strategin under år 2022 är att implementera framtagna 
utvecklingsplaner i arbetet och utifrån detta arbete ta fram en plan för digitalisering. 
Förvaltningen är i slutfasen med planen som beräknas fastställas av nämnden under hösten. 

Goda lärandemiljöer handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för barns och elevers 
utveckling och lärande. Det innefattar såväl pedagogiska-, sociala- och fysiska miljöer. I 
samband med kriget i Ukraina och de flyktingar som anlänt till Lysekil behövde en ny 
struktur för mottagande arbetas fram i snabbare takt än planerat. Det är ett exempel på hur 
organisationen ska anpassas för att skapa förutsättningar för alla elever utveckling. 

  

Verksamheterna inom kultur, fritid och ung utveckling 

Pandemin har inneburit ett minskat engagemang i föreningar och andra arrangemang. Under 
våren har ett ökat samarbete mellan de tre enheterna påbörjats för att nå målsättningen att 
öka engagemanget. Strategin är att fånga upp ungas intressen och önskemål och skapa 
möjligheter att pröva på aktiviteter. I detta arbete samverkar verksamheterna med 
föreningar. Föreningsutvecklare och föreningslots är två funktioner som på olika sätt ska 
bidra till målet att öka aktiviteterna. Flera lovaktiviteter än tidigare skapas för att nå målet, 
arbetet intensifieras inför sommaren. 

Biblioteken arbetar för att nå bredare målgrupp och särskilt vara en plats för digitalt lärande. 
Genom ett nytt digitalt bibliotekssystem kan personal nå fler individer i möten. Lysekil har 
under perioden tillsammans med Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg slutit ett avtal för 
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samverkan mellan kommunbiblioteken. Syftet med samverkan är att öka tillgängligheten till 
bibliotekens tjänster. Genom ett gemensamt lånekort, katalog och webbplattform får 
kommunernas invånare förenklad tillgång till fyra kommuners medieutbud, fler 
gemensamma tjänster och evenemang. Genom samarbetet stärks alla kommuninvånares rätt 
till information, kultur, kunskap och bildning som en del av det demokratiska samhället. 

Uppdrag 

Under våren har ett arbete med att planera för och etablera en kulturskola påbörjats. 
Förutom att inleda rekrytering av kulturpedagog planeras så kallade prova på verksamheter. 
Ambitionen är att starta verksamheten under hösten. 

Nämnden har i uppdrag att utreda behov gällande de tre skolenheterna som finns på 
Gullmarsskolorna. Parallellt med detta uppdrag ska behoven och möjligheterna som rör 
idrottsanläggningen Gullmarsborg belysas. Dialog kring dessa båda uppdrag har påbörjats 
mellan samhällsbyggnads- och utbildningsförvaltningarna. 

3 Ekonomi 

3.1 Resultat och prognos 

Belopp i tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Budgetavv. 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 233 511 77 837 82 534 4 697 237 562 4 051 

Personalkostnader -279 471 -91 358 -91 405 -47 -280 310 -839 

Övriga kostnader -327 735 -109 442 -110 267 -825 -330 306 -2 572 

Kapitalkostnader -3 042 -1 014 -1 027 -13 -3 061 -19 

Finansiella kostnader -23 -8 -29 -21 -44 -21 

Finansiella intäkter       

Nettokostnader -376 760 -123 985 -120 194 3 791 -376 159 600 

3.2 Resultat och prognos per verksamhet 

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

prognos 

Nämndverksamhet -961 -320 -247 -961 0 

Förvaltning gemensamt -187 223 -62 318 -60 115 -185 823 1 400 

Kulturskola -3 753 -1 238 -712 -3 753 0 

Resursenheten -19 891 -6 557 -6 219 -19 891 0 

Grundskola -44 772 -14 285 -14 701 -45 572 -800 

Förskola/Pedagogisk omsorg -20 497 -6 624 -6 384 -20 497 0 

Enskild förskola -4 156 -1 385 -1 390 -4 156 0 

Fritid -16 390 -5 297 -5 101 -16 390 0 

Ung Utveckling -4 218 -1 389 -903 -4 218 0 

Kultur -7 954 -2 630 -2 343 -7 954 0 

Gymnasiet -66 944 -21 941 -22 079 -66 944 0 

Summa -376 759 -123 984 -120 194 -376 159 600 

3.3 Uppföljning av åtgärder för budget i balans 

Sparåtgärd, tkr Beslut Effekt Not 

    

    

    

Summa    



Utbildningsnämnd-Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsrapport 2, 2022 5(5) 

Utbildningsförvaltningen har en budget i balans. 

3.4 Investeringsredovisning 

Investering, tkr Budget år Utfall ack Prognos 

Investeringar 1 900 0 1 900 

    

    

Summa 1 900 0 1 900 

Kommentar 

Förvaltningen har gjort en prioritering av reinvesteringsmedel för inventarier  för 2022. Dock 
har inte inköp ännu påbörjats. 

3.5 Ekonomisk analys 

Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per april med 3 790 tkr, att jämföra 
med + 2 380 tkr vid motsvarande uppföljning 2021. Prognosen för 2022 är på +600 tkr. 

Hittills har Utbildningsförvaltningen utlägg för kostnader i samband med flyktingvågen från 
Ukraina med 306 tkr. Utläggen är för datorer, läroböcker och personal. 

Förvaltning gemensamt Här finns återföring av skuld som skall återbetalas. Att 
budgetramen är stor beror på att och barn- och elevpeng som utbetalas till för- och 
grundskolan finns här. Prognosen för 2022 är +1,4 mnkr, i den ingår återbetalningen av 
skulden från 2019. Det är en prognos baserad på budgetförutsättningarna vid tidpunkt för 
beslut i utbildningsnämnden. Efter bokslutsberedning kvarstår 600 tkr att återföra. 

Kulturskolan/musikskolan har en positiv avvikelse per april. Har en budget i balans. 

Resursenheten Särskolan har en positiv avvikelse på grund av att man har mindre 
personal. 

Elevhälsan har en liten negativ avvikelse men siktar på budget i balans. Dom fortsätter att 
bevaka personalkostnaderna. Håller på att rekrytera en logoped. 

Grundskolan har en liten negativ avvikelse men fortsätter att se över personalkostnaderna. 

Förskola/Pedagogisk omsorg och enskild förskola har en budget i balans. 

Fritid har budget i balans. Fritid har anställt mer personal och intäkterna börjar komma i 
gång efter pandemin och har ökat. 

Ung utveckling har en liten positiv avvikelse men beräknar att ta in personal under våren 
och sommaren för aktiviteter. 

Kultur har en positiv avvikelse. 

Gymnasiet har en fortsatt budget i balans. En del skolmaterial har blivit dyrare vilket har 
medfört högre kostnader. De fortsätter att bevaka personalkostnaderna. 

Sammantaget har utbildningsförvaltningen fortsatt en ekonomi i balans. 
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