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Datum
2019-09-23 

Dnr
UBN 2019-000050 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Madelene Johansson, 
madelene.johansson@lysekil.se 

Uppföljningsrapport 3 2019, utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Rapporten omfattar perioden januari - augusti och utbildningsnämndens budget är 
i balans. Orsaken till att rapporten påvisar ett negativt resultat är att intäkter 
saknas per augusti. Utbildningsnämndens prognos för resultatet 2019 är -1,1mnkr. 

Nämnden gick in i 2019 med stor månatlig obalans från 2018. Till detta har en 
fortsatt minskning av de budgeterade statsbidragen skett. Under perioden januari-
augusti minskade statsbidragen med 3,4 mnkr jämfört med budget. På årsbasis 
innebär detta 5,1 mnkr i minskade intäkter. Under perioden har vi även minskade 
intäkter från Migrationsverket. Särskolan har fått ökad kostnad för externa köp av 
verksamhet om 400 tkr. 

Alla skolformer från förskola till vuxenutbildning har anpassat organisationen för 
att möta dels den allt för stora organisation som fanns kvar från 2018 men även för 
att möta årets minskade intäkter. Nuvarande läsårs organisation startade i augusti, 
det är avgörande för resultatet att ha vidtagit tillräckliga åtgärder för budgetbalans. 
Särskilt fokus ligger nu på att för- och grundskola dels ska nå månatlig balans men 
även att hämta in ackumulerat underskott. Till detta kommer särskild 
återhållsamhet att gälla för inköp av varor, tjänster och vikarier. 

När det gäller budgetföljsamhet för de områden som påvisade avvikelser 2018 
konstateras att skolskjutsar och IKE följer budget. IT-kostnaderna visar fortsatt 
ökande avvikelse. Positivt är att verksamheterna gymnasium, vuxenutbildning samt 
kultur och fritid uppvisar ekonomisk balans. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3, 2019, 
utbildningsnämnden. 

Ärendet 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista augusti (uppföljningsrapport 
3). Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning samt redovisning om hur 
arbetet med utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer.  

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens synpunkter  
Under första delen av 2019 har en kraftig omställning av utbildningsnämndens 
verksamhet ägt rum. Orsaken är att anpassa organisation och verksamhet till en 
budget i balans. 

För att öka kvaliteten på föreningsverksamheter i Lysekil har två viktiga händelser 
satts igång. IOP, idéburet offentligt partnerskap, har startats. ABF i samverkan med 
Kommunen har startat kulturmötesplatsen Rorkulten i Norra hamnen. En 
föreningsutvecklare har anställts. Denna funktion ska bidra till att möjliggöra 
utveckling för föreningslivet i enlighet med nämndens beslutade kultur- och 
fritidspolitiska program. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid har startat. Regelverk har tagits fram, 
ansökningar har inkommit efter sommaren och uppstart sker under hösten. 

Utbildningsnämndens utvecklingsområden  

Utvecklingsområde 1 - Skolframgång i Lysekils kommun 

Åtgärder för att konkret utveckla metoder och arbetssätt för ökade skolresultat har 
startat. Exempel på detta är 

• Rutin är framtagen för mottagande och kartläggning av nyanlända elever, 
målet är att erbjuda undervisning på rätt nivå för varje individ. 

• Nätverk förskoleklass – arbete för att pedagoger ska kunna utföra 
kartläggningsarbete utifrån garantin för tidiga stödinsatser. 

• Nätverk matematik – nätverket arbetar med utveckling inom ämnet samt 
rutin för kartläggning och bedömning utifrån garantin för tidiga 
stödinsatser 

• Gemensam metod för att mäta problematisk skolfrånvaro ska tas fram 

• Deltagande i "Styrning och ledning: Matematik" är beslutat. Det är ett 
utvecklingsprojekt som drivs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. 
Politiker, förvaltningsledning, rektorer och pedagoger deltar. 

Utvecklingsområde 2 - Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun 

• Föreningsutvecklare har anställts. Arbetsinriktning för tjänsten som 
startades 1/9 har tagits fram. 

Utvecklingsområde 3 - Systematiskt kvalitetsarbete, SKA 

• SKA-dag för normer och värden genomförd i juni. Samtliga rektorer och 
biträdande rektorer deltar i gemensam analys gällande normer, värden, 
trivsel och studiero. 

• SKA-dag för utveckling och lärande/kunskaper planeras i november 

Utvecklingsområde 4 - Kompetensförsörjning 

• Riktlinjer antagna av nämnd. Ett antal åtgärder ska påbörjas gällande 
arbetsmiljö, kompetensutveckling, karriärvägar men även hur nämnden 
marknadsför och rekryterar. Exempel på utbildning är 
förskollärarutbildning på Campus Väst, distansutbildning för lärare. 
 

http://www.lysekil.se/
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Ekonomi 

Utbildningsnämndens prognos för resultatet 2019 är -1,1mnkr. 

Orsaker till avvikelsen: 
Nämnden gick in i 2019 med stor månatlig obalans från 2018. Till detta har en 
fortsatt minskning av de budgeterade statsbidragen skett. Under perioden januari-
augusti minskade statsbidragen med 3,4 mnkr jämfört med budget. På årsbasis 
innebär detta 5,1 mnkr i minskade intäkter. Under perioden har vi även minskade 
intäkter från Migrationsverket. 

Särskolan har fått ökad kostnad för externa köp av verksamhet om 400 tkr. 

Åtgärder: 
Alla skolformer från förskola till vuxenutbildning har anpassat organisationen för 
att möta dels den allt för stora organisation som fanns kvar från 2018 men även för 
att möta årets minskade intäkter. Nuvarande läsårs organisation startade i augusti, 
det är avgörande för resultatet att ha vidtagit tillräckliga åtgärder för budgetbalans. 
Särskilt fokus ligger nu på att för- och grundskola dels ska nå månatlig balans men 
även att hämta in ackumulerat underskott. Till detta kommer särskild 
återhållsamhet att gälla för inköp av varor, tjänster och vikarier. 

När det gäller budgetföljsamhet för de områden som påvisade avvikelser 2018 
konstateras att skolskjutsar och IKE följer budget. IT-kostnaderna visar fortsatt 
ökande avvikelse. 

Positivt är att verksamheterna gymnasium, vuxenutbildning samt kultur och fritid 
uppvisar ekonomisk balans. 

 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga 
Uppföljningsrapport 3, 2019, utbildningsnämnden 

 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

http://www.lysekil.se/
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1 Sammanfattning  
Viktiga händelser 

Under första delen av 2019 har en kraftig omställning av utbildningsnämndens verksamhet 
ägt rum. Orsaken är att anpassa organisation och verksamhet till en budget i balans. 

För att öka kvaliteten på föreningsverksamheter i Lysekil har två viktiga händelser satts 
igång. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har startats. ABF i samverkan med kommunen 
har startat kulturmötesplatsen Rorkulten i Norra hamnen. En föreningsutvecklare har 
anställts. Denna funktion ska bidra till att möjliggöra utveckling för föreningslivet i enlighet 
med nämndens beslutade kultur- och fritidspolitiska program. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid har startat. Regelverk har tagits fram, ansökningar har 
inkommit efter sommaren och uppstart sker under hösten. 

Utbildningsnämndens utvecklingsområden  

Utvecklingsområde 1 - Skolframgång i Lysekils kommun 

Åtgärder för att konkret utveckla metoder och arbetssätt för ökade skolresultat har startat. 
Exempel på detta är 

· Rutin är framtagen för mottagande och kartläggning av nyanlända elever, målet är att 
erbjuda undervisning på rätt nivå för varje individ. 

· Nätverk förskoleklass – arbete för att pedagoger ska kunna utföra kartläggningsarbete 
utifrån garantin för tidiga stödinsatser. 

· Nätverk matematik – nätverket arbetar med utveckling inom ämnet samt rutin för 
kartläggning och bedömning utifrån garantin för tidiga stödinsatser. 

· Gemensam metod för att mäta problematisk skolfrånvaro ska tas fram. 

· Deltagande i "Styrning och ledning: Matematik" är beslutat. Det är ett utvecklingsprojekt 
som drivs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Politiker, förvaltningsledning, rektorer 
och pedagoger deltar. 

Utvecklingsområde 2 - Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun 

· Föreningsutvecklare har anställts. Arbetsinriktning för tjänsten som startades 1/9 har tagits 
fram. 

Utvecklingsområde 3 - Systematiskt kvalitetsarbete (SKA). 

· SKA-dag för normer och värden genomförd i juni. Samtliga rektorer och biträdande rektorer 
deltar i gemensam analys gällande normer, värden, trivsel och studiero. 

· SKA-dag för utveckling och lärande/kunskaper planeras i november. 

Utvecklingsområde 4 - Kompetensförsörjning 

· Riktlinjer antagna av nämnd. Ett antal åtgärder ska påbörjas gällande arbetsmiljö, 
kompetensutveckling, karriärvägar men även hur nämnden marknadsför och rekryterar. 
Exempel på utbildning är förskollärarutbildning på Campus Väst, distansutbildning för 
lärare. 

Ekonomi 

Utbildningsnämndens prognos för resultatet 2019 är -1,1mnkr. 

Orsaker till avvikelsen: 

Nämnden gick in i 2019 med stor månatlig obalans från 2018. Till detta har en fortsatt 
minskning av de budgeterade statsbidragen skett. Under perioden januari-augusti minskade 
statsbidragen med 3,4 mnkr jämfört med budget. På årsbasis innebär detta 5,1 mnkr i 
minskade intäkter. Under perioden har vi även minskade intäkter från Migrationsverket. 



Utbildningsnämnd, Uppföljningsrapport 3 2019 4(16) 

Särskolan har fått ökad kostnad för externa köp av verksamhet om 400 tkr. 

Åtgärder: 

Alla skolformer från förskola till vuxenutbildning har anpassat organisationen för att möta 
dels den allt för stora organisation som fanns kvar från 2018 men även för att möta årets 
minskade intäkter. Nuvarande läsårs organisation startade i augusti, det är avgörande för 
resultatet att ha vidtagit tillräckliga åtgärder för budgetbalans. Särskilt fokus ligger nu på att 
för- och grundskola dels ska nå månatlig balans men även att hämta in ackumulerat 
underskott. Till detta kommer särskild återhållsamhet att gälla för inköp av varor, tjänster 
och vikarier. 

När det gäller budgetföljsamhet för de områden som påvisade avvikelser 2018 konstateras att 
skolskjutsar och IKE följer budget. IT-kostnaderna visar fortsatt ökande avvikelse. 

Positivt är att verksamheterna gymnasium, vuxenutbildning samt kultur och fritid uppvisar 
ekonomisk balans. 

  

2 Verksamhet 
Utbildningsnämnden är huvudman för förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna. Nämnden 
ansvarar också för folkbiblioteken samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten. 
Inom utbildning utgörs nämndens målgrupper av barn och elever inom förskola, skola, barn- 
och skolomsorg samt barn och elevers vårdnadshavare. Inom kultur- och 
fritidsverksamheten består målgruppen av hela Lysekils befolkning, föreningsverksamheten 
samt besökare. 

Utbildning 

Utbildningsområdets huvuduppdrag beskrivs i skollagen och anger att: Utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I 
utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmenfrämja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare.” Skollag (2010:800) 1 kap 4 §. 

Kultur och fritid 

Kultur- och fritidspolitiken i Lysekil ska skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ett 
brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn, ungdomar som vuxna och därigenom tillföra 
livsglädje i medborgarnas vardag vilket stärker både fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
Utbildningsnämndens uppgift är att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att genom 
organisationer och föreningar påverka såväl samhällsutvecklingen som kultur- och 
fritidsutbudet i kommunen. Kultur- och fritidsverksamheten ska samarbeta med kommunens 
förskolor och skolor för att bidra till lärande. Kommuninvånare ska, via demokratiska 
processer, erbjudas möjlighet att påverka, utforma men också ta ansvar för sin fritid. 
Föreningarna ska stödjas på ett sådant sätt att de även fortsättningsvis kan utgöra grunden i 
kultur- och fritidsutbudet i Lysekil. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och 
ungdomars fritid. 



Utbildningsnämnd, Uppföljningsrapport 3 2019 5(16) 

3 Verksamhetens grunduppdrag 
3.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 

kvalitetsindikatorer 
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och 
ekonomiperspektiv. 

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

3.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Trend 

 UBN: Utveckling och lärande 

Andel vårdnadshavare som upplever att 
förskolan är en plats för lärande 95 % 96 %  

Andel elever som uppger att 
fritidshemmet är en plats för lärande 68 % 65 %  

 UBN: Kunskaper 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov för ämnesproven 
i SV, Sv2 och MA, hemkommun, 
genomsnittlig andel (%) 

61,3   

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 

57,5   

Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som 
eleven läser), hemkommun, andel (%) 

79,1   

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 91,2   

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
kommunala skolor,  andel (%) 

71   

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor,  andel 
(%) 

82,8   

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala 
skolor, genomsnitt (17 ämnen) 215,1   

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel (%) 70,18   

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

52,05   

Andel kursdeltagare i vuxenutbildningen 
som fullföljer studierna med lägst 
betyget E 

   

 UBN:Trygghet och studiero 

Andel vårdnadshavare i förskolan som 
känner sig trygga med barnets 
omvårdnad 

97 % 98 %  

Andel vårdnadshavare på fritidshemmet 
som känner sig trygga med elevens 
omvårdnad 

85 % 94 %  

Andel elever i grundskolan åk 1-6 som 
känner sig trygga i skolan 88 %   

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som 
känner sig trygga i skolan. 87 %   
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Trend 

Andel elever i gymnasieskolan som 
känner sig trygga i skolan. 88 %   

Andel elever i vuxenutbildningen som 
känner sig trygga i skolan 95 %   

Andel elever i grundskolan åk 1-6 som 
upplever studiero på lektionerna 67 %   

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som 
upplever studiero på lektionerna    

Andel elever i gymnasieskolan som 
upplever studiero på lektionerna 67 %   

 UBN:Trivsel 

Andel elever som anger att de trivs på 
fritidshemmet 86 % 89 %  

Andel elever som trivs i grundskolan åk 
1-6 90 %   

Andel elever som anger att de trivs i 
grundskolan åk 7-9. 95 %   

Andel elever som anger att de trivs i 
gymnasieskolan    

 UBN: Närvaro 

Antal elever åk F-6 med problematisk 
skolfrånvaro 16   

Antal elever åk 7-9 med problematisk 
skolfrånvaro 69   

Antal elever i gymnasieskolan med 
problematisk skolfrånvaro    

 UBN: Anmälan kränkande behandling 

Antal anmälningar kränkande 
behandling; Förskolan  0  

Antal anmälningar kränkande 
behandling; Grundskolan F-6    

Antal anmälningar kränkande 
behandling; Grundskolan 7-9  7  

Antal anmälningar kränkande 
behandling; Gymnasieskolan    

Antal anmälningar kränkande 
behandling; Vuxenutbildningen  0  

 Kultur: Barn- och ungdomskultur 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, 
antal/barn 0-17 år    

Antal aktiviteter kommunala bibliotek för 
barn och unga, antal/1000 inv 0-20 år    

 Kultur: Kultur för livskvalitet och tillväxt 

Antal utlån på biblioteken 67 086 
%   

Fysiska besök vid kommunala bibliotek, 
antal/inv    

Andel besökare på biblioteken som är 
nöjda med verksamheten.    

 Fritid: Barn och ungas fritid Antal sammankomster för barn och 
ungdomar med aktivitetsstöd 6 611   

 
Fritid: Öppenhet och tillgänglighet för 
alla 

Antal besökare till simhallen i 
Gullmarsborg 33 257   

Antal sålda gymkort till kommunens gym    

Analys och slutsats 

Utifrån resultaten av Utbildningsnämndens kritiska kvalitetsfaktorer i 
målgruppsperspektivet görs följande analys och slutsatser: 

Kunskaper: 
Elevernas resultat i grundskolan för läsåret 2018/2019 är fortfarande inte helt säkerställda. 
Detta beror på att de resultat som jämförs årsvis är de resultat som rapporterats till 
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statistiska centralbyrån (SCB) i oktober 2018. I oktober 2019 sker motsvarande rapportering 
då får nämnden exakt samma jämförelsetal vilket ger kvalitetssäkrade siffror, dessa redovisas 
i årsrapporten 2019. 

Bedömningen är dock, utifrån skolornas preliminära analyser, att elevresultaten på de 
nationella proven i åk 3 inte förbättrats sedan föregående års resultat. Även siffrorna för 
betyg i åk 6 visar indikationer på ett något lägre resultat än föregående läsår. För årskurs 9 
visar de preliminära resultaten att fler elever nådde kunskapskraven i alla ämnen och att fler 
blev behöriga till gymnasiet än året innan. När SCBs kvalitetssäkrade siffror publicerats 
kommer vidare analyser att göras och redovisas i årsrapporten. 

För att vända trenden arbetar rektorerna vidare med åtgärder på enhetsnivå. Ett 
matematiknätverk med representanter från samtliga grundskolor i kommunen har startats 
för att arbeta med utveckling inom ämnet. Fokus ligger inledningsvis på åk F-3 eftersom 
resultaten de senaste åren varit särskilt låga där. Detta fokus följer också naturligt av 
Skollagens krav på garanti för tidiga stödinsatser. 

Samtliga F-3-skolor i förvaltningen kommer att delta i SKL-projektet ”Styrning och ledning: 
Matematik”. Projektet riktar sig till just åk F-3 och syftar till att utveckla lärares undervisning 
i matematik, elevernas matematikkunskaper och förvaltningens lokala styrkedjas 
funktionalitet. Projektet startar under hösten 2019. 

För Gullmarsgymnasiet och vuxenutbildningen är de kvalitetsfaktorer som mäts inom 
området kunskaper inte klara än, utan redovisas i årsrapporten. 

Trygghet, studiero och trivsel: 
Inga nya mätningar är gjorda på huvudmannanivå. Skolenkäten kommer att genomföras i 
Lysekils kommun under hösten 2019. Analys på huvudmannanivå görs utifrån denna. En 
gemensam dag för utvärdering inom områdena trygghet, studiero och trivsel genomfördes i 
juni med rektorer för förskola och skola. Utgångspunkt för dagen var de mätningar som 
genomförts på respektive enhet för läsåret 2018/2019. Utvärderingen visade att en hög andel 
av eleverna känner sig trygga, trivs i skolan och upplever studiero. Arbete och satsningar 
inom området pågår på enheterna, vilket rektorerna upplever ger positiva resultat. 

Närvaro:  
Under hösten kommer metoden för att mäta problematisk skolfrånvaro att ses över för att 
hitta ett gemensamt sätt att mäta inom nämnden. Uppföljning på huvudmannanivå kommer 
efter det. På Gullmarsskolan 7-9 har ett frånvaroteam arbetat sedan i våras för att öka 
närvaron. Tendensen så här tidigt in på terminen är att den problematiska skolfrånvaron där 
har sjunkit. Informationsmaterial har tagits fram att använda på föräldramöten i alla klasser 
åk F-9 inom nämnden. Detta för att alla vårdnadshavare ska få information och kunskap om 
problematisk skolfrånvaro. Information har också lagts ut på V-klass. 

Anmälan kränkande behandling:  
Inom förskolan har inga anmälningar om kränkande behandling inkommit. För övriga 
skolformer görs uppföljning vid årsbokslutet. 

Kultur och fritid 

Kultur:  
Under året har bibliotekspersonalen arbetat mer med uppsökande verksamhet för dialoger 
med barn och unga. Fler aktiviteter skapas också för denna målgrupp. En positiv trend syns 
när det gäller besök på biblioteket och utlån av böcker. 

Fritid:  
Frågan om hur föreningar som brukar våra fritids- och idrottsanläggningar upplever 
kostnadsnivåerna har ställts till aktuella föreningar. Av de svar som inkommit kan 
sammanfattningsvis sägas att vikten av att hålla taxorna på en så låg nivå som möjligt 
framhålls, eftersom detta avspeglar sig på den kostnad utövarna i föreningslivet får betala för 
att delta i sina aktiviteter. 
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3.1.2 Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Trend 

 UBN: Ansvar, inflytande och delaktighet 

Andel föräldrar som uppger att förskolan 
tar hänsyn till den information om sitt 
barn de förmedlar. 

95 % 97 %  

Andelen elever på fritidshemmet som 
uppger att de kan vara med och påverka 
fritidshemmets verksamhet 

73 % 68 %  

Andel elever i grundskolan åk 1-6 som 
uppger att de kan vara med och påverka 
undervisningen 

58 %   

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som 
uppger att de kan vara med och påverka 
undervisningen 

58 %   

Andel elever i gymnasieskolan som 
uppger att de kan vara med och påverka 
undervisningen 

56 %   

Andel elever i vuxenutbildningen som 
uppger att de kan vara med och påverka 
undervisningen 

   

Andel elever i grundskolan åk 1-6 som 
uppger att lärarna hjälper dem i 
skolarbetet när de behöver 

79 %   

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som 
uppger att lärarna hjälper dem i 
skolarbetet när de behöver 

79 %   

Andel elever i gymnasieskolan som 
uppger att lärarna hjälper dem i 
skolarbetet när de behöver 

89 %   

 Kultur: Kulturarvet Föreningsdialoger med syfte att utveckla 
och bevara Lysekil, två per år 2 1  

 Fritid: Anläggningar Andel föreningar som är nöjda med den 
service kommunen erbjuder.    

 
Fritid: Lysekil; besöks- och 
evenemangsstaden 

Antal läger som nyttjar kommunens 
anläggningar    

Analys och slutsats 

Utbildning 

Ansvar, inflytande och delaktighet: 
Inga nya mätningar är gjorda på huvudmannanivå. Skolenkäten kommer att genomföras i 
Lysekils kommun under hösten 2019 varefter analys görs utifrån dess resultat. 

Vid utvärderingen för läsåret 2018/2019 som genomfördes i juni med rektorer för förskola 
och skola framkom att andelen vårdnadshavare i förskolan som uppger att förskolans 
pedagoger tar hänsyn till den information om barnet som de förmedlar är hög. Barns 
intressen och förmågor ligger till grund för utformningen av verksamheten. Inom 
grundskolan upplever den större andelen av eleverna att de är med och påverkar 
undervisningen. Upplevelsen är dock att det finns ett behov av förbättrande åtgärder inom 
området. På Gullmarsgymnasiet visas en positiv utveckling inom området med en ökning av 
andelen elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning. 

Övrigt:  
Den nya barn- och elevhälsoplanen har antagits. Implementeringen av den i förskola och 
skola är planerad att påbörjas under hösten. 

Kultur och fritid 

Föreningsdialoger pågår i arbetet med föreningsutveckling. En föreningsutvecklare har 
anställts från och med 1 september. 
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Inom kultur pågår två föreningsutredningar: ”Knottfabriken” som syftar till att utveckla 
Lahälla som plats och synliggöra stenens historia, samt en utredning gällande förutsättningar 
för Lysekils konstförenings verksamhet. 

De preliminära siffrorna för de läger och aktiviteter som Fritid anordnat under året visar på 
ett högt deltagande och en fortsatt positiv trend. 

3.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Trend 

 Attraktiv arbetsgivare Andel långtidsfriska. 29,8 % 31,1 %  

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 5,7 % 5,7 %  

 UBN:Rätt kompetens 

Heltidstjänster med 
förskollärarlegitimation, kommunal regi, 
andel (%) 

38   

Lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i minst 
ett ämne i grundskola, kommunala 
skolor, andel (%) 

71,95   

Lärare (Heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i minst 
ett ämne i gymnasieskola, kommunala 
skolor, andel (%) 

79,72   

Kvalitetsfaktorerna gällande kompetens redovisas i årsredovisningen 

Analys och slutsats 

Totala sjukfrånvaron har minskat med 0,7%-enheter jämfört med uppföljningsrapport 
3 2018. Andel långtidsfriska är relativt konstant, något lägre än i uppföljningsrapport 2 
(33,0%) men något högre än årsrapport 2018 (29,8%). 

Nämnden strävar mot att ha en aktiv dialog mellan chefer och medarbetare i 
arbetsmiljöfrågor. Sett över tid syns resultat genom sjunkande sjuktal. 

Rikssnitt 2018 för kommunal verksamhet var 6,8% 

  

  

3.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Trend 

 Budget i balans Budgetavvikelse -3 % -1 %  

 UBN:Effektivt resursutnyttjande 

Kostnad svenska för invandrare, kr/inv    
Kostnad per elev i vuxenutbildningen    
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet 
barn 152 854   

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-
9, kr/elev 118 653   

Kostnad för kommunal gymnasieskola, 
kr/elev 151 945   

Kostnader för lokaler i kommunal 
gymnasieskola, kr/elev 31 179   

Inskrivna barn per årsarbetare  i 
förskolan, antal 4,88   
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Analys och slutsats 

Nämndens resultat 2018 visade en kraftig negativ avvikelse. Förutom att statsbidragen 
minskade mer än beräknat fanns ett antal områden där kostnader ökade utöver budget 2018. 
Dessa har särskilt beaktats inför 2019. Det gäller IT-kostnader, skolskjutsar och 
interkommunala ersättningar, (IKE). Dessa åtgärder tillsammans med genomförda och 
planerade organisationsförändringar har haft en stor effekt på nämndens månatliga resultat. 
Trots detta prognostiseras i nuläget en negativ avvikelse för 2019 på 1,1 mnkr. 

När det gäller kostnad för nämndens verksamheter kan det konstateras att förskolan ligger 
strax under rikets medelkostnad, grundskola strax över och gymnasieskolan något över. Om 
dessa kostnader sätts i relation till uppnådda resultat konstateras att förskolan upplevs bra av 
vårdnadshavare, att grundskolans resultat ligger i enlighet med förväntan och 
gymnasieresultaten ligger bra till i ett nationellt perspektiv. 

4 Utvecklingsmål och indikatorer 
Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet. 

4.1 UBN: Skolframgång i Lysekils kommun 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Trend 

 
UBN:I Lysekil ska undervisning bedrivas 
så elevernas resultat ständigt förbättras. 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov för ämnesproven 
i SV, Sv2 och MA, hemkommun, 
genomsnittlig andel (%) 

61,3   

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 

57,5   

Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som 
eleven läser), hemkommun, andel (%) 

79,1   

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 91,2   

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor,  andel 
(%) 

82,8   

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
kommunala skolor,  andel (%) 

71   

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel (%) 70,18   

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

52,05   

Antal elever i grundskolan med 
problematisk skolfrånvaro.    

4.2 Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Trend 

 
Med det Kultur- och fritidspolitiska 
programmet som grund utveckla kultur- 
och fritidsverksamheten. 

Anläggningarna i Lysekils kommun ska 
vara väl fungerande och välskötta.    

En föreningsutvecklare anställs som ska 
utforma en handlingsplan för samverkan 
mellan kommun och föreningar 

   

Nya attraktiva mötesplatser utifrån barn 
och ungdomars intresse ska skapas.    
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4.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Trend 

 

Utbildningsförvaltningen ska under 2019 
fortsätta arbetet med att genomlysa hela 
förvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. 

I alla delar på utbildningsförvaltningen 
ska finnas planer, riktlinjer och rutiner 
som tydligt svarar mot de lagar, 
förordningar och regler verksamheterna 
har att förhålla sig. 

75 %   

4.4 Kompetensförsörjning 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Trend 

 

Utbildningsnämnden i Lysekil ska vara 
en arbetsgivare som kompetent och 
välutbildad personal väljer att vara 
anställd hos. 

    

4.5 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 
Utbildningsnämnden har under verksamhetsåret 2019 fyra utvecklingsområden. 

1. Skolframgång i Lysekils kommun: 
Hittills under verksamhetsåret är det de fem åtgärder som angavs i verksamhetsplanen som 
fokuserats på för att höja resultaten i Lysekils skolor. Samtliga åtgärder följer tidsplanen. 
Nästa Öppna jämförelser publiceras av SKL i november/december 2019. 

Problematisk skolfrånvaro; 
Alla skolor har en fungerande frånvarorapportering och fungerande rutiner som träder in när 
en elev har hög frånvaro. På Gullmarsskolan 7-9 arbetar frånvaroteamet aktivt med åtgärder 
för ökad skolnärvaro. Informationsmaterial har tagits fram att använda på föräldramöten i 
alla klasser i åk F-6, för att informera vårdnadshavare om problematisk skolfrånvaro. 
Information har också lagts ut på V-klass. Under hösten kommer metoden för att mäta 
problematisk skolfrånvaro att ses över för att hitta ett gemensamt sätt att mäta inom 
nämnden. 

Tidig upptäckt;  
Arbete med att, utifrån Skolverkets rekommendationer, ta fram rutiner för övergången 
mellan förskola och förskoleklass har påbörjats. 
 
Arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för elevhälsoteam (EHT) fortgår enligt plan. 
 
Skollagens garanti för tidiga stödinsatser trädde i kraft 1 juli 2019.  Implementeringen av 
denna pågår på huvudmanna- och enhetsnivå. Ett nätverk för förskoleklassens personal har 
bildats och arbetar för att skapa rutiner för kartläggningen i matematik och svenska i 
förskoleklass. Arbetet pågår också för att implementera garantin i åk 1-3, bland annat genom 
framtagande av plan/rutin för kartläggning och bedömning i svenska och matematik. 

Elevers resultat i matematik: 
Ett nätverk i matematik har bildats, med syfte att kartlägga och utveckla 
matematikundervisningen i Lysekils kommun. Inledningsvis kommer arbetet att fokusera på 
åk F-3. Detta som ett led i arbetet med att tillse tidiga stödinsatser och på grund av att 
resultaten här är låga jämfört med riket. Rutiner för kartläggning och bedömning kommer att 
tas fram. 

Lysekils kommun kommer att delta i SKL-projektet ”Styrning och ledning: Matematik”. 
Projektet riktar sig mot åk F-3. Under hösten kommer arbete i kommungrupp och i 
nätverksgrupp tillsammans med andra deltagande kommuner att påbörjas. 
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Nyanländas resultat och lärande:  
En huvudmannaövergripande rutin gällande mottagande och kartläggning av nyanlända 
elever har tagits fram. Nätverket för nyanländas lärande arbetar med frågor kring SVA och 
nyanländas lärande. Inom samordningen i relation till modersmålslärare görs en 
kontinuerlig uppföljning av de ansökningar gällande modersmålsundervisning som 
inkommer. Tillsyn sker för att de behandlas enligt gällande rutiner. Planering och 
genomförande av kompetensutvecklande insatser för modersmålslärare pågår. 

Pojkars skolresultat: 
Underlag för analys av pojkars och flickors resultat i matematik när det gäller nationella 
prov, betyg och relationen mellan prov och betyg och svenska är under framtagande. Utifrån 
underlaget kommer analyser tillsammans med rektorerna att göras på såväl huvudmanna- 
som enhetsnivå. 

 2. Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun 

En föreningsutvecklare har anställts från och med 1 september 2019 för att öka samverkan 
mellan kultur- och fritidssektorn och arbeta utåtriktat mot föreningar i kommunen. Arbetet 
med att skapa attraktiva mötesplatser utifrån barns och ungdomars intressen pågår, bland 
annat genom mer uppsökande verksamhet inom biblioteket och arbetsmodellen Unga 
mötesplatser inom Fritid. 

Utredningen om musikskolans ingående i kulturavdelningen är klar. Beslut kommer att 
fattas av utbildningsnämnden. 

3. Systematiskt kvalitetsarbete 

Hittills under verksamhetsåret är det främst två områden som arbetet inriktats på i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet pågår kontinuerligt. 

Kvalitetssäkring av huvudmannens uppdrag i lagar, förordningar och dylikt: 
Ett antal regler, rutiner och riktlinjer har hittills tagits fram underverksamhetsåret. När 
"luckor" upptäcks skaps nya styrande dokument som tar sin utgångspunkt i gällande 
lagstiftning. Innan nämnd eller förvaltningschef beslutar om nya eller reviderade styrande 
dokument ges alltid förvaltningens ledningsgrupp möjlighet att komma med synpunkter. 
 

Systematiska analyser av verksamheternas olika delar:  
Det systematiska kvalitetsarbetet pågår utifrån förvaltningens riktlinjer. En analysdag med 
fokus på normer och värden genomfördes i juni. Då analyserades områdena trygghet, 
studiero, trivsel och delaktighet/inflytande. I november planeras en analysdag med fokus på 
utveckling och lärande/kunskaper. 

4. Kompetensförsörjning 

Nämnden har stora utmaningar i att rekrytera flera yrkeskategorier inom främst pedagogiskt 
utbildade personalgrupper. För att strategiskt kunna rekrytera och behålla önskad 
kompetens har riktlinjer för kompetensförsörjning utarbetats. Den antogs av nämnden 2019-
06-19. Arbetet har skett i samverkan med facken bland annat i form av gemensamma 
workshops. Riktlinjerna visar hur åtgärder och insatser kommer att ske på såväl lokal, 
kommunövergripande som regional nivå. 
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5 Medarbetare 
5.1 Antal anställda 

Antal anställda 

  2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Antal anställda totalt 734 749 738 
Varav månadsavlönade 560 600 589 
Varav timavlönade 174 149 149 
Årsarbetare månadsavlönade 543 575 562 
Årsarbetare timavlönade 28 33 29 

Kommentar till antal anställda 

Antalet anställda på årsbasis har minskat. Det är ett led i den anpassning nämndens 
verksamheter har gjort till gällande budgetramar. 

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade) 

  2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 
Antal heltidsanställda 509 527 502 
Antal deltidsanställda 51 73 87 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 97 % 96 % 95 % 

Kommentar till sysselsättningsgrad 

Utbildningsnämnden har en relativt hög andel heltidsanställda. Det är ett led i att vara en 
attraktiv arbetsgivare att erbjuda heltid. Heltidsresan är påbörjad vilket innebär att 
sysselsättningsgraden har ökat ytterligare något. 

5.2 Personalstruktur 
  2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Andel kvinnor av totalt anställda 79 % 79 % 79 % 
Andel heltidsanställda kvinnor 91 % 88 % 86 % 
Andel män av totalt anställda 21 % 21 % 21 % 
Andel heltidsanställda män 91 % 88 % 84 % 
Andel anställda 0-29 år 18 % 18,8 % 20,5 % 
Andel anställda 30-49 år 40 % 39,4 % 37,7 % 
Andel anställda 50- år 42 % 41,8 % 41,9 % 
Medelålder, totalt anställda (år) 45 år 45 år 44 år 

5.3 Lönekostnader 
Löner och arvode tkr 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 
Arvode -266 -301 -325 
Lön -140 901 -204 225 -189 371 
Personalomkostnader -55 261 -80 051 -72 616 
Totalt -196 428 -284 577 -262 312 
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5.4 Arbetsmiljö och hälsa 
 

Andel i procent 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 
Sjukfrånvaro total 5,7 5,7 5,9 
Varav korttid <15 dagar 43,6 43,3 38,3 
Varav långtid >60 dagar 44,5 45,0 53,0 
Sjukfrånvaro kvinnor 5,9 6,0 6,2 
Sjukfrånvaro män 5,0 4,8 4,8 
Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 
0 -29 år 5,6 5,3 6,7 
30 -49 år 4,8 3,9 3,9 
50 -år 6,7 7,6 7,5 
Långtidsfriska* 31,1 29,8 31,9 
Upprepad korttidssjukfrånvaro** 6,8 10,2 7,1 

* Andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro 
** Andel månadsavlönade med 6 sjukfrånvarotillfällen eller fler tillfällen 

Sett över de senaste åren har nämndens medarbetare en sjunkande sjukfrånvaro. Tendensen 
pekar på att andelen stabiliseras på en låg nivå som kan bedömas som förväntat naturlig. 
Snittet för total sjukfrånvaro för kommunal verksamhet i riket var 6,8% 2018. Sjuktalen i 
förskolan är högre än i övriga verksamheter. Även detta följer riket då smittoläget är 
annorlunda bland mindre barn. 

6 Ekonomi 
6.1 Resultat och prognos 

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

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 143,2 95,4 102,7 101,3 151,0 
Personalkostnader -276,1 -186,6 -196,4 -187,8 -284,3 
Övriga kostnader -227,1 -151,4 -150,5 -146,7 -227,3 
Kapitalkostnader -2,7 -1,7 -2,3 -1,9 -3,2 
Nettokostnader -362,7 -244,3 -246,5 -235,1 -363,8 
Budget nettokostnader -362,7 -244,3 -244,3 -231,9 -362,7 
Budgetavvikelse 0,0 0,0 -2,2 -3,2 -1,1 

6.2 Resultat och prognos verksamhet 

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

Nämndverksamhet -580 -387 -550 -680 -100 
Förvaltningsgemensamt -6 684 -4 470 -4 437 -5 884 800 
Föskola, pedagogik omsorg -75 071 -50 307 -49 736 -75 571 -500 
Grundskola -159 708 -106 970 -111 218 -160 908 -1 200 
Särskola -14 645 -10 057 -9 484 -15 045 -400 
Kultur och Fritid -29 479 -19 749 -19 757 -29 479 0 
Gymnasieskola -65 343 -44 553 -43 058 -65 143 200 
Vuxenutbildning -11 174 -7 806 -8 265 -11 074 100 
Summa -362 684 -244 299 -246 505 -363 784 -1 100 
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6.3 Ekonomisk analys 
Utbildningsnämndens prognos för resultatet 2019 är -1,1mnkr. 

Bakgrund: 

Nämndens resultat 2018 visade en kraftig negativ avvikelse på 11,5 mnkr. Förutom att 
statsbidragen minskade mer än beräknat fanns ett antal områden där kostnader ökade utöver 
budget 2018. Dessa har särskilt beaktats inför 2019. Det gäller IT-kostnader, skolskjutsar och 
interkommunala ersättningar, (IKE). Dessa åtgärder tillsammans med genomförda och 
planerade organisationsförändringar har haft en stor effekt på nämndens månatliga resultat. 
Trots detta prognostiseras i nuläget en negativ avvikelse för 2019 på -1,1 mnkr. 

Orsaker till avvikelsen: 

Nämnden gick in i 2019 med stor månatlig obalans. Till detta har en fortsatt minskning av de 
budgeterade statsbidragen skett. Under perioden januari-augusti minskade statsbidragen 
med 3,4 mnkr jämfört med budget. På årsbasis innebär detta 5,1 mnkr i minskade intäkter. 
Under perioden har vi även minskade intäkter från Migrationsverket. 

Särskolan har fått ökad kostnad för externt köp av verksamhet om 400 tkr. 

Åtgärder: 

Alla skolformer från förskola till vuxenutbildning har anpassat organisationen för att möta 
dels den allt för stora organisation som fanns kvar från 2018 men även för att möta årets 
minskade intäkter. Nuvarande läsårs organisation startade i augusti, det är avgörande för 
resultatet att ha vidtagit tillräckliga åtgärder för budgetbalans. Särskilt fokus ligger nu på att 
skolverksamheterna ska nå månatlig balans. 

När det gäller budgetföljsamhet för de områden som påvisade avvikelser 2018 konstateras att 
skolskjutsar och IKE följer budget. IT-kostnaderna visar fortsatt ökande avvikelse. 

Positivt är att verksamheterna gymnasium, vuxenutbildning samt kultur och fritid uppvisar 
ekonomisk balans. 

6.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 
Personalorganisation förskola 250 250 
Personalorganisation grundskola 350 350 
Återhållsamhet utgifter 500 500 
Summa 1 100 1 100 

Kommentar till åtgärder 

För att hantera det prognostiserade negativa utfallet behöver ytterligare åtgärder vidtas. För 
att kompensera främst minskade statsbidrag, krävs ytterligare organisationsåtgärder inom 
för- och grundskola. Genom att samtliga verksamheter vidtar återhållsamhet gällande inköp 
av varor och tjänster samt vikarier förväntas detta ge resterande kostnadsbesparing för 
budgetbalans. 
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7 Investeringsuppföljning 
Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 
Inventarier -2 000 -875 -2 000 

    
    

Summa -2 000 -875 -2 000 

Kommentar 

Investeringsmedel är budgetfördelade i enlighet med förvaltningens reinvesteringsplan av 
företrädesvis inventarier. Verkställs löpande under året. 
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Datum
2019-09-12 

Dnr
UBN 2019-000157 

Utbildningsförvaltningen 
Lena Garberg, 0523 – 61 32 24 
lena.garberg@lysekil.se 

Yrkande över motion om att planera för ny sim-, is- och 
idrottshall samt ny skola inför 2035 

Sammanfattning 
Moderaterna i Lysekil har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2019–000157) 
yrkat på att kommunen omgående ska inleda arbetet med att planera för en ny 
skola (Gullmarsskolan), ny idrottshall, ny simhall och ny ishall. Utifrån den 
verksamhet som bedrivs i de lokaler utbildningsförvaltningen har tillgång till idag 
finns brist på klassrum och idrottshallstider. Utbildningsnämnden kan konstatera 
att med renovering och tillbyggnad av Gullmarsskolan samt att inkludera den 
utarrenderade gamla idrottshallen skulle behoven av lokaler tillgodoses. 
Utbildningsnämnden kan också konstatera att konditionen är dålig på såväl 
Gullmarsskolan som Gullmarsborg. Vidare är de båda Gullmarsskolorna gamla och 
motsvarar, i nuvarande utförande, inte vad man kan betrakta som en pedagogisk 
miljö som har 2000-talsstandard. Inom ramen för utbildningsnämndens budget 
ryms inte kostnader för planering av nybyggnation, drift av ny skola och 
fritidsanläggning. Utbildningsförvaltningen menar dock att det finns behov av att ta 
ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågor om nya lokaler 
för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler.      

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden förslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om att 
kommunövergripande utreda förslaget om nya lokaler för skola och 
fritidsanläggning. 

Ärendet 
Moderaterna i Lysekil har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2019–000157) 
yrkat på att kommunen omgående ska inleda arbetet med att planera för en ny 
skola (Gullmarsskolan), ny idrottshall, ny simhall och ny ishall. 

Då endast en del av det motionären yrkar på finns inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde har utbildningsförvaltningen tolkat sitt uppdraget som att: se över 
om det finns behov av ny skola och nya anläggningar utifrån nyttjande och 
funktion. 

Förvaltningens utredning 
I förvaltningens utredning har vissa avgränsningar gjorts i relation till motionärens 
yrkanden. 

1. Utifrån den budgetprocess kommunfullmäktige beslutat ska råda i
kommunen (LKS 2015–407) kan utbildningsnämnden inte beakta de
tidsaspekter motionären yrkar på.

2. Utifrån den budgetprocess kommunfullmäktige beslutat ska råda i
kommunen (LKS 2015–407) kan utbildningsnämnden inte heller beakta
storleken på investeringar eller hur de ska följas upp.

http://www.lysekil.se/
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3. Byggnaders fysiska livslängd och status är en fråga som i första hand är av 
byggteknisk karaktär varför inte heller den kan beaktas mer än ytligt. 

4. Gällande plats för de byggnader motionären efterfrågar kan 
utbildningsförvaltningen endast, utifrån geografiskt läge, ha uppfattningar 
om var en byggnad ska placeras för att attrahera de verksamheter som 
nyttjar den. 

Förvaltningens utredning tar två perspektiv 

• Har grundskolan i Lysekil1 behov av nya skolor utifrån antal elever och en 
adekvat pedagogisk miljö? 

• Finns det underlag för att bedriva verksamhet i simhall, ishall och 
idrottshall i Lysekil? 

Har grundskolan i Lysekil behov av nya skolor utifrån antal elever och 
en adekvat pedagogisk miljö? 

Antal elever 

I den lokalplanering som förvaltningen arbetar med kan, utifrån de prognoser som 
beställts från statistiska centralbyrån, konstateras att det råder och kommer att 
råda en brist på klassrum i centrala Lysekil de närmsta 10 åren. Därefter kommer 
elevantalet att återgå. Idag löses trångboddheten med moduler på Gullmarsskolans 
skolgård. 

En adekvat pedagogisk miljö 

Mariedalsskolan är nyrenoverad och har en adekvat pedagogisk miljö. De båda 
Gullmarsskolorna är gamla och motsvarar, i nuvarande utförande, inte vad man 
kan betrakta som en pedagogisk miljö som har 2000-talsstandard. 

Skolornas skick 

Delar av Gullmarsskolorna, t ex E-huset är i mycket dåligt skick och behöver enligt 
fastighetsavdelningen rivas.   

Finns underlag och är byggnaderna i det skick som krävs för att bedriva 
adekvat verksamhet i simhallen, ishallen och Kronbergshallen? 

Simhall och Ishall 

Beläggningen i Gullmarsborgs is- och simhall är god. Ishallen nyttjas av skolan, 
föreningar och allmänheten. En viktig verksamhet för Lysekil är också den 
lägerverksamhet som bedrivs sommartid i ishallen. Simhallen nyttjas av skolan, 
föreningar, företag och allmänheten. På senare år har dykutbildningar blivit en 
viktig och återkommande hyresgäst i simhallen. 

                                                             
1 Men centrala Lysekil avses Gullmarsskolan F-6, Gullmarsskolans högstadium samt 
Mariedalsskolan.   

http://www.lysekil.se/
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Idrottshall 

Beläggningsgraden i kommunens stora idrottshallar (Bottnahallen, Brastad 
Idrottshall, Mariedalshallen och Kronbergshallen) är mycket hög. Det finns i stort 
sett inga lediga tider varje sig under skoltid eller på eftermiddagar, kvällar och 
helger. Med något undantagsfall är det barn- och ungdomsaktiviteter fram till 
klockan 20:00. Även på skoltid finns behov av mer tider i de stora hallarna. Om 
fritidsavdelningen hade haft tillgång till gamla idrottshallen hade behoven kunnat 
tillgodoses. 

Gullmarsborgs och Kronbergshallens skick 

Såväl is- som simhall är i stort behov av renovering för att möta de behov 
föreningar och allmänheten har. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett 
Gullmarsborgs skick och vilka investeringar som behövs för att bedriva verksamhet 
där (LKS 2017–000458).  
 
Information från fastighetsavdelningen 

Under hösten 2019 kommer fastighetsavdelningen att göra en statusbesiktning av 
hela Gullmarsskolan och Kronbergshallen som presenteras i december. Vetskapen 
finns redan nu att E-huset är i dåligt skick och kommer att rivas och ersättas av en 
ny större byggnad som också kommer att ha plats för det utökade behov av ytor 
som Gullmarsskolan 7–9 har. Planen därefter är att projektera under 2020 för att 
sedan genomföra byggnationen under 2021–2022, detta under förutsättning att ett 
investeringsbeslut kan tas. 

 
Förvaltningens slutsatser 

Skola 

En nybyggnation i centrala Lysekils skulle, ur ett pedagogiskt perspektiv, vara 
intressant. Att bedriva undervisning i ändamålsenliga lokaler och utifrån dagens 
standard skulle göra Lysekils utbildningsförvaltning till en än mer attraktiv 
arbetsgivare. Det skulle i sin tur antagligen betyda att fler lärare och annan 
skolpersonal skulle söka sig till kommunen. Den brist på klassrum som finns i 
centrala Lysekil kan förmodligen tillgodoses med det nya E-huset.  

Emellertid bör det betonas att de ökade kostnader en ny skola skulle innebära inte 
kommer att rymmas inom utbildningsnämndens nuvarande budget.  
 
Sim-, is- och idrottshall 

En nybyggnation i centrala Lysekils skulle förhöja kommunens attraktivitet och 
stärka staden som en som en besöksstad året runt. Gullmarsborgs brister påverkar 
idag verksamheten negativt. Det finns kommunägda lokaler i centrala Lysekil om 
gamla idrottshallen inkluderas, som kan tillgodose behovet av mer tider i 
idrottshallar för skolan och föreningar. Utan gamla idrottshallen finns en brist på 
tider.  

Emellertid bör det betonas att de ökade kostnader en ny fritidsanläggning skulle 
innebära inte kommer att rymmas inom utbildningsnämndens nuvarande budget.  

http://www.lysekil.se/
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Utbildningsförvaltningen kan slutligen konstatera att det vid flera tillfällen, under 
de senaste åren, inkommit motioner och medborgarförslag med liknande önskemål 
som denna motion. Utbildningsförvaltningen menar att detta visar på behovet av 
att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågorna om nya 
lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler. 
 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Lena Garberg 
Handläggare 

 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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 Datum Dnr 
 2019-09-05 UBN 2019-000190 
 
Utbildningsförvaltningen 
Susanne Skyllerström, 0523 – 61 32 26 
susanne.skyllerstrom@lysekil.se 
 
Yttrande över motion om frukost i skolan 
 
Sammanfattning 
Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. 
Utbildningsförvaltningen har tagit in ett underlag för att beräkna kostanden för 
frukost från avdelningen för service och utrett möjligheterna och kostnaderna i 
frågan. 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen på grund av de 
merkostnader förslaget skulle innebära för kost, skolskjutsar och personal. 
 
Ärendet 
Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
frukost ska införas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.  
 
Förvaltningens utredning  
Kostnad för frukost 
Förvaltningen har tagit in ett beräkningsunderlag från avdelningen för service för 
kostnaden för frukost i åk F-9, se bilaga 1. I denna kostnad finns två delar: 
 

1. en rörlig kostnad, som är avhängig av hur många frukostportioner som 
serveras samt av vad frukosten består av. I underlaget finns två olika 
alternativ; yoghurt med flingor eller havregrynsgröt. Yoghurt och flingor är 
ett något dyrare alternativ än havregrynsgröt. 

2. en fast kostnad, bestående av löne-, förbruknings-, drifts- och 
sophanteringskostnader.  

      
I beräkningen har man utgått från ett totalt elevantal på 1504 elever i åk F-9. Hur 
stor den rörliga kostnaden är får beräknas utifrån hur många av dessa elever som 
väljer att äta frukost i skolan. För de elever som är inskrivna på fritidshem erbjuds 
redan möjlighet att äta frukost på fritidshemmen. Dessa elever har därför inte tagits 
med i beräkningen.  
 
Enligt kommunallagens likställighetsprincip1 ska kommunen behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Detta innebär att 
frukost i skolan ska erbjudas på alla skolenheter, varför den fasta kostnaden uppstår 
oavsett hur många elever som väljer att äta frukost eller på vilka skolenheter dessa 
elever går. 
  

                                                           
1 Kommunallagen 2 kap. 3§ 
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För att beräkna kostnaden för frukost i skolan under ett år får de fasta och rörliga 
kostnaderna adderas. Det är svårt att exakt beräkna den rörliga kostnaden, eftersom 
den avgörs av hur stor andel av eleverna som väljer att äta frukost. Om man räknar 
på alternativet med yoghurt och flingor och utgår från att alla elever äter frukost blir 
den totala kostnaden 3 720 776 kr per år. För alternativet med havregrynsgröt blir 
kostnaden 3 224 926 kr per år. 
 
Logistik och tillsyn 
Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade 
undervisningstimmar2. För att inte minska den garanterade och lagstadgade 
timplanen behöver frukosten förläggas innan skoldagens ordinarie start. Detta 
innebär att logistiken kring skolskjutsar i kommunen behöver ses över och troligtvis 
utökas, för att tillgodose skjuts för de elever som ska äta frukost i skolan respektive 
de som inte ska göra det. Detta innebär ökade ekonomiska utgifter för skolskjutsar i 
kommunen.  
 
Frukost i skolan innebär också utökad tid för personalen då de behöver vara på plats 
i skolan för att säkerställa tillsynsansvaret för eleverna. Detta medför ökade 
personalkostnader. 
 
Förvaltningens slutsatser 
Utbildningsförvaltningen ser positivt på motionens intention. Utifrån den utredning 
som gjorts menar utbildningsförvaltningen dock att det på grund av de ökade 
kostnader som skulle uppstå inte finns ekonomisk möjlighet att erbjuda frukost i 
skolan i Lysekils kommun. Kostnaderna ryms inte inom förvaltningens budgetram.  
 
Förvaltningen ser även svårigheter att hitta lösningar på de logistiska problemen 
gällande skolskjutsar. 
 
 
 
 
Lennart Olsson Susanne Skyllerström 
förvaltningschef handläggare 
 
Bilaga 
 
Beräkning av kostnader för frukost i grundskolan 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Lennart Olsson, förvaltningschef

                                                           
2 Skolförordningen 9 kap. 3§ 
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Grundskola 
Inskrivna 
barn Pers/Pedag TOTALT 

Ökad 
kostnad 
fasta delen 

Livsm,kost 
Yogh m 
fling 

Livsm,kost 
Havregrynsgröt Interna priser 19   

Särskola Gs 18 16 34 6 440 71 172 61 307 
Livsmedelskostnad 
/port 10,13 10,13 

Mariedalsskolan 370 50 420 132 379 879 178 757 319 
Livsmedelskostnad 
/port 11,76 11,76 

Gullmarsskolan 7-9 425 50 475 152 057 994 308 856 492 Skoldagar 178 178 

Gullmarsskolan 0-6 273 23 296 97 674 619 611 533 729 Fast kostad 2,01 kr 2,01 
Bro Skola 55 9 64 19 678 133 970 115 401     
Bergs skola 52 6 58 18 605 121 410 104 582     
Stångenässkolan 228 38 266 81 574 556 812 479 635     
Skaftöskola 83 13 96 29 696 200 955 173 101     
  1504 205   538 101 3 577 416 3 081 566     
                  
Ökade lönekostnader motsvarande 100%uph       364815         
Ök kost kem        90000         
Ökade kostn papper plast       22500         
Ökade kostnader för vatten och el G-skolan       38500         
Ökade kostnader sophämtning 10%       22000         

    537815     
    2,01     
         

    
Total 
kostnad 4 115 231 3 619 381   

  Avräknat fritids frukost akt 5010* 394455 394455   
     3 720 776 3 224 926   
Aktivitet 5010 år 2018 MP 200 *   
Frukost 394455 
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Mariedalsskolan 370 50 420 132 379 879 178 757 319 
Livsmedelskostnad 
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Skaftöskola 83 13 96 29 696 200 955 173 101 

1504 205 538 101 3 577 416 3 081 566 

Ökade lönekostnader motsvarande 100%uph 364815 
Ök kost kem 90000 
Ökade kostn papper plast 22500 
Ökade kostnader för vatten och el G-skolan 38500 
Ökade kostnader sophämtning 10% 22000 

537815 
2,01 

Total 
kostnad 4 115 231 3 619 381 

Avräknat fritids frukost akt 5010* 394455 394455 
3 720 776 3 224 926 

Aktivitet 5010 år 2018 MP 200 * 
Frukost 394455 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 
 

 

§ 49 
 
Motion om frukost i skolan 
Dnr:  LKS 2019-171 
 
Krister Samuelsson (M) har i en motion föreslagit att utreda möjligheterna och 
kostnaderna för ett genomförande av frukost i skolan under en försöksperiod på 1 år 
samt att återkomma med förslag till hur detta i så fall skal finansieras. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2019-05-08 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden. 
 
Beslutet skickas till  
Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Utbildningsnämnden (inkl. motion) 
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)  
  



2019-09-11 

Motion ang. Frukost i skolan 

  
Den forskning som på senare år bedrivits visar att barn och unga som äter frukost har ofta 
goda matvanor under resten av dagen. Frukosten är en bra start som ger dels en bra grund 
för en god arbetsmiljö i skolan men framförallt vad gäller studieresultat. Det är bevisat att 
skolbarn som äter en bra frukost håller vikten lättare, presterar bättre i skolan/på jobbet och 
har färre hål i tänderna och stärker elevernas psykiska välbefinnande. 

Att erbjuda frukost i skolan är ett bra sätt att på både kort och lång sikt ge samma möjligheter 
för alla barn att klara sin skolgång, undervisningen flyter lättare och studieresultaten 
förbättras. Till det kan läggas argument som att bra frukostvanor leder till bra lunchvanor. Ett 
otal undersökningar visar att allt för många av våra skolungdomar har en bristfällig eller 
kanske rent av ingen frukostvana alls. 

För oss moderater är kampen för alla barns lika förutsättningar att klara skolan av största 
vikt. Vi moderater anser att våra barn är vår viktigaste resurs. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag härmed. 

• Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för ett 
genomförande av ovanstående under en försöksperiod av 1 år 

• Att förvaltningen också får återkomma med förslag till hur detta i så fall skall 
finansieras. 

 

 

Högaktingsfullt 

Krister Samuelsson  

Moderaterna i Lysekil 
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Utbildningsnämnden 
Lena Garberg 
lena.garberg@lysekil.se 
 
 
Uppföljning av resursfördelningsmodell för grundskolan 

 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-03-28 (Dnr 2017–068) att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta en volymbaserad resursfördelningsmodell 
för grundskolorna. Förvaltningschefen återkom till nämnden i ärendet med förslag 
till beslut 2017-06-28 (Dnr 2017–068) och utbildningsnämnden beslutade vid 
samma tillfälle att anta förslaget med tillägget att resursfördelningsmodellen skulle 
följas upp i juni 2019. Förvaltningen har följt upp resursfördelningssystemet och 
finner att det i stort sett är ändamålsenligt. Rapporten visar dock att det kan finnas 
behov av justeringar för att göra modellen än mer precis. 

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens rapport: uppföljning av 
resursfördelningsmodell för grundskolan i Lysekils kommun. 

Ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-03-28 (Dnr 2017–068) att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta en volymbaserad resursfördelningsmodell 
för grundskolorna. Skälet till ett nytt sätt att fördela resurser var att den då 
innevarande modellen inte tog hänsyn till förändringar av antalet elever.  

Förvaltningschefen återkom till nämnden i ärendet med förslag till beslut 2017-06-
28 (Dnr 2017–068) och utbildningsnämnden beslutade vid samma tillfälle att anta 
förslaget med tillägget att resursfördelningsmodellen skulle följas upp i juni 2019. 
Förvaltningens utredning 
Förvaltningen har följt upp resursfördelningssystemet och finner att det i stort sett 
är ändamålsenligt. Rapporten visar dock att det kan finnas behov av justeringar för 
att göra modellen än mer precis. 

 
 
 
 
Lennart Olsson Lena Garberg 
Förvaltningschef Handläggare 
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Rapport: Uppföljning av resursfördelningsmodell för 
grundskolan  

Bakgrund 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-03-28 (Dnr 2017–068) att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utarbeta en volymbaserad resursfördelningsmodell för grundskolorna. Skälet till 
ett nytt sätt att fördela resurser var att den då innevarande modellen inte tog hänsyn till 
förändringar av antalet elever. Resursfördelningsmodellen skulle också inkludera resurs för 
särskilt stöd. Förvaltningschefen återkom till nämnden i ärendet med förslag till beslut 2017-
06-28 (Dnr 2017–068) och utbildningsnämnden beslutade vid samma tillfälle att anta 
förslaget med tillägget att resursfördelningsmodellen skulle följas upp i juni 2019. Uppdraget 
att följa upp resursfördelningsmodellen formulerades av förvaltningschef (se bilaga 1). 

I bilaga 2 finns bakgrundsfakta som personal- och elevstatistik.  

Till texten i denna rapport hänvisas till ibland till bilagor där vissa beräkningar finns med. 
Dessa är just beräkningar och finns med för att peka på att olika beslut och 
ställningstaganden ger olika utfall. Före eventuella nya beslut bör nya beräkningar göras med 
helt korrekta siffror och av ekonom. 

5310-kontot 

En källa till oreda innan resurstilldelningsmodellen infördes och också skäl till att en 
förändring behövde komma till stånd var 5310 kontot. Detta konto fanns centralt hos 
förvaltningschef. Syftet, från början, var att det där skulle finnas en extra pott att hämta 
medel ur när skolorna hamnade i oförutsedda situationer. En oförutsedd händelse kunde 
vara betydligt fler elever eller ökat antal elever i behov av särskilt stöd än beräknats. Med 
tiden blev det dock så att kontot användes till personal som tillsvidare anställts på skolorna 
och blev kvar trots att det ursprungliga skälet till (t ex en elev med särskilt stöd) tilldelningen 
för länge sedan försvunnit. Kontots brist på såväl transparens som tydlighet i vad det kunde 
användas till men också när det kunde dras tillbaka gjorde att det fanns en misstro kring 
fördelning. 

Resursfördelning i grundskolan i ett nationellt perspektiv  

Skollagens portalparagraf1 anger att I utbildning ska hänsyn tas till barns och elevers olika 
behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 
En strävan ska vara att väga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. I följande kapitel2 uttrycks att kommuner ska fördela 
resurser till skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar. Det är 
kommunerna som ansvarar för att fördela medel till skolorna så att skollagens intentioner 
följs och alla elever i en kommun ges möjlighet att klara skolan med goda resultat. Det 

                                                        
1 Skollagen 1 kap. 4 § 
2 Skollagen 2 kap. 8b§. 
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centrala i fördelning av resurser ska, enligt SKL, vara alla elevers möjlighet att klara skolan 
med goda resultat3.  

De flesta kommuner som har resursfördelningsmodeller utgår från en grundnivå vilken utgår 
från antal elever och årskurser, därutöver fördelas de resurser som oftast kallas 
strukturersättning4. Såväl Skolinspektionen som Skolverket5 har vid ett fler tal tillfällen 
konstaterat att kommuner tillämpar modeller för hur resurser fördelas olika och ingen 
fördelningsmodell kan sägas vara idealisk för alla kommuner 

Ett sätt att arbeta kompensatorisk med resursfördelning till skolan är att tillämpa ett 
fördelningssystem som tar hänsyn till elevers och/eller skolors socioekonomiska 
förutsättningar. En övervägande del av Sveriges kommuner har idag någon form av sådant 
fördelningssystem6. En socioekonomisk resursfördelning innebär att kommunen fördelar en 
del av pengarna till skolorna utifrån elevsammansättningen och viktar faktorer som; 
föräldrarnas utbildningsnivå, hur länge eleverna/föräldrar bott i Sverige, hur stor andel av 
föräldrarna som uppbär försörjningsstöd, elevernas kön etc., det vill säga aspekter som i 
forskning visat sig ha stor betydelse för elevers resultat i skolan. För de kommuner som 
använder sig av ett resurstilldelningssystem är den del som påverkas av de socioekonomiska 
förutsättningarna en mindre del av en skolas budget. Resultatet i en enkätundersökning som 
SKL gjort visar att av de 157 kommuner som svarat är det 70 kommuner som omfördelar 5 % 
eller lägre av tillgängliga medel, 51 kommuner omfördelar 6–10 %, 21 kommuner omfördelar 
16–20 % och 3 kommuner omfördelar mer än 20 %. 

Två modeller för omfördelning på grund av socioekonomiska faktorer kan sägas vara de mest 
rådande i Sverige idag: 

• faktorer viktas utifrån erfarenheter och uppgifter om olika gruppers behov 
eller (Lysekil), 

• faktorer viktas utifrån statistiska samband mellan elevens socioekonomiska 
bakgrund och risk att inte nå målen.  

Utredaren har samtalat med Skolverket och SCB om beräkningsgrundernas legitimitet och 
hållbarhet och båda anses fungera väl men ger olika utfall.  
 

Beskrivning av resursfördelningsmodellen i Lysekil enligt beslutet 2017-06-28 
Resursfördelningsmodellen har tre delar – enhetspeng, elevpeng och stödresurs. 

Enhetspeng: Enhetspengen innefattar kostnader som, på kort sikt, inte påverkas av antalet 
elever. Enhetspengen beräknas med hänsyn taget till varje enhets särskilda kostnader och 
innefattar lokalhyra, städning och den fasta delen skolmåltiderna. Enhetspengen beräknas en 
gång per år. Enhetspengen var vid resursfördelningsmodellens införande i snitt ca 23 % av 
grundskolorornas gemensamma budget. 

                                                        
3 Sveriges kommuner och landsting (2014). Socioekonomisk resursfördelning till skolor- så kan 
kommuner göra. 
4 Sveriges kommuner och landsting (2018). Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola. 
5 Skolinspektionen (2014, 2015, 2016). Skolverket (2009. 2011, 2013) 
6 Sveriges kommuner och landsting (2018). Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola. 
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Elevpeng: Grunden i elevpengen är antalet elever, fler elever högre elevpeng. Hur elevpengen 
används beslutas av rektor. Elevpengen omfattar personalkostnader, kostnader för 
läromedel, förbrukningsmaterial, IT och den rörliga delen av måltidskostnaden.  Elevpengen 
är samma över hela kommunen. Ersättningsnivåerna beräknas utifrån de fem 
verksamheterna; förskoleklass, åk 1–3, åk 4–6, åk 7–9 och skolbarnsomsorg. Justeringar av 
elevpengen görs två gånger per år. Elevpengen var vid resursfördelningsmodellens införande 
ca 70 % av grundskolorornas budget. 

Stödresurs: Stödresursen beräknas utifrån socioekonomiska faktorer vilket innefattar 
vårdnadshavares utbildningsnivå (viktas 0,4), antalet vårdnadshavare med försörjningsstöd 
(viktas 0,2) samt vårdnadshavare med utländsk bakgrund (viktas 0,4). Stödresursen 
beräknas en gång per år, underlag för beräkning tas fram av statistiska centralbyrån. 
Stödresursen var vid resursfördelningsmodellens införande ca 7 % av grundskolornas budget. 

Vilka beräkningarna låg till grund för summorna vid resursfördelningsmodellens införande? 

Utgångspunkten i beräkningarna av resursfördelningsmodellen var budget och utfall 2016 
och processen till beräkningarna kan förenklat beskrivas i de steg som redovisas nedan.  

1. Genomsnittliga kostnader per skolenhet gällande rörliga kostnader som löner, 
läromedel, förbrukningsmaterial, rörliga måltid, telefon, resor/transporter, 
hyra/leasing av maskiner/inventarier och sophämtning togs fram. 2016 var den 
genomsnittliga kostnaden 60 486 kr/elev. 

2. Den genomsnittliga kostnaden 60 486 kr specificerades per kostnadsslag vilka skulle 
vara; löner, läromedel, förbrukningsmaterial, rörliga måltid, telefon, 
resor/transporter, hyra/leasing av maskiner och sophämtning. 

3. Dessa kostnadsslag delad in i de två kategorierna enhetspeng och elevpeng. Utifrån 
budget och utfall 2016 fastställdes enhetspengen utifrån skolornas faktiska ”fasta” 
kostnader. Vad som fanns kvar av budgeten blev elevpeng. 

4. Därefter beräknades elevpengen genom att en viktning gjordes utifrån de olika fem 
ersättningsnivåerna kopplade till verksamhetsområdena förskoleklass, åk 1–3, åk 4–
6, åk 7–9 och skolbarnsomsorg. Bedömningar gjordes som vad t ex läromedel kostar 
för en elev i åk 4–6 jämfört med snittet för F-9. 

5. Därefter multiplicerades ersättningsnivån i varje verksamhetsgrupp med beräknat 
antal elever inom varje verksamhetgrupp per skolenhet.  

6. Den tredje delen, stödresursen, vilken tidigare hade hanterats av förvaltningschef 
(gamla 5310-kontot) lades till skolornas budget utifrån beräkningsmodellen. 

7. Ett ”småskoletillägg” adderades sist till de små enheterna.  
 

Budget och utfall 2016–2019 
I de siffror som redovisas som grundskolornas budget ingår inte gemensamma kostnader för 
grundskolan som läggs centralt t ex interkommunal ersättning (Bilaga 3 Budget och utfall 
2016–2019). 
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För budget och utfall 2016 och 2017 ingick inte det som nu benämns som stödresursen (då 
5310), 2018 och 2019 är denna del inkluderad i budget. När Berg ingick i Mariedals 
rektorsområde och Skaftö ingick i Gullmarsskolan rektorsområde kan det vara så att budget 
och utfall mellan enheterna i rektorsområden inte stämmer till 100 %. 

Vid en jämförelse mellan budget 2016–2019 och utfall per enhet 2016 till 30 juni 2019 kan 
noteras att:  

• Budgeten för Lysekils grundskolor ökade med i genomsnitt 12,13 % 2016–2019.  
• På enhetsnivå är differenserna relativt stora Mariedalsskolans, Gullmarsskolans F-6 

samt Gullmarsskolans 7–9 budget ökade med över 22 % och medan Stångenäskolans 
och Bro skolas budget minskade med 6,51 respektive 0,30 %.  

• Orsakerna är att Mariedalsskolans har fler elever 2019 än 2016 (se bilaga på antal 
elever 2016–2018) men har också fått kompensation för den ökade hyran med 
anledning av renoveringen. Gullmarsskolan 7–9 har färre elever än 2016 men har fått 
kompensation för hyreskostnaderna för modulerna. Gullmarsskolan F-6 har också 
fått stor ökning i budget. Elevantalet är ganska konstant men utfallet för stödresursen 
faller ut till Gullmarsskolan F-6 fördel (mer kommer under stödresursrubriken). 

• Anledningen till att Stångenässkolans budget minskade är att elevantalet minskade. 
5310 kontot syntes aldrig i enheternas budget medan stödresursen gör det. Detta 
innebär, för Stångenässkolans del som tog del av en betydande del av 5310 att budget, 
i praktiken minskade mer än vad budgetdokumntet visar. 

 
Kommentarer utfall 2016–2019 

2016 hade Bergskola och Skaftö skola små negativa utfall, 
2017 hade Bro skola, Mariedalsskolan och Skaftö skola negativa utfall, 
2018 hade Bergs skola, Bro skola, Mariedalsskolan och Skaftö skola negativa utfall. 2018 var 
det första året som resurstilldelningssystemet tillämpades.  

Enhetspeng 

Enhetspengen ska vara kostnadsneutral för skolorna. Den ska alltså ge skolorna full täckning 
för de fasta kostnader enheten har. I de underlag som jag utgått från i uppföljningen är 
budget för enhetspengen beräknad för 2017, för 2018 och 2019 är det den reella budgeten 
som tilldelats enheterna (Bilaga 4 Budget och utfall för enhetspeng 2017–30 juni 2019).  

• Enhetspengen har ökat på verksamhetsnivån från 2017 till 2019 med ca 8 %. Huvuddelen 
av ökningen kan härledas till Gullmarsskolans 7–9 och Mariedalsskolans hyreshöjning.  
Berg, Bro, Skaftö och Stångenäs har alla lägre enhetspeng för 2019 än den beräkning som 
gjordes 2017 och som resurstilldelningssystemet utgick ifrån. Jämförs istället budget för 
enhetspengen mellan 2018 och 2019 är det en minskning på 1,10 %. Detta är märkligt då 
vi vet att det funnits kostnadsökningar för t ex kost. Gullmarsskolan 7–9 samt Mariedal 
har i budget 2019 en något högre enhetspeng än 2018. Alla de övriga enheterna har lägre 
enhetspeng. 

• När resurstilldelningssystemet skulle införas 2018 beräknades enhetspengen på 
verksamhetsnivå vara ca 23 % av hela grundskolans budget. Utfallet på enhetspengen för 
2018 för alla grundskolor är ca 26 %. Det som sticker ut är att småskolorna (Berg 35 %, 
och Bro 34,8 %) ligger betydligt högre än snittet 26 % av totalbudget. Gullmarsskolan F-6 
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använder minst av sin budget till fasta kostnader, 18,8 %. Om enhetspengen ska vara 
kostnadsneutral krävs att den räknas ut med stor precision, kanske på andra sätt?  

 
Småskoletillägget  

För Skaftö-, Berg- och Broskola finns ett generellt småskoletillägg. För Skaftö 100 000 kr och 
för Berg och Bro 200 000, dessa medel är inräknade i skolornas totala budget.  

Elevpeng 

Ersättningsnivåerna för elevpengen beslutas om varje år av utbildningsnämnden. Den 
fastställs efter det att de fasta kostnaderna och de cirka 7 % av grundskolans budget till 
stödresursen har räknats av (Bilaga 5 Budget elevpeng 2017–2019 samt ersättningsnivå 
2019). Elevpengens grunder är antalet elever i relation till åldersgrupp. Vid kontrollräkning 
stämmer, i stort sett budget utifrån de fastställda ersättningsnivåerna per elev i varje 
verksamhetsform.  De små differenser som hittats i kontrollräkningen kan förklaras av att det 
kan ha tillkommit eller slutat elever efter det att budget fastställdes. Fritidshemmets 
elevantal har troligen uppskattats lågt i alla skolors budget för 2019. En faktor att diskutera 
är om ersättningsnivåerna i de olika verksamhetsformerna är relevanta, då elevpengen för 
förskoleklass är betydligt lägre än för årskurs 1–3. Utifrån att ett av utbildningsnämndens 
utvecklingsmål har fokus på att tidigare upptäcka elever som inte kommer att nå målen och 
att förskoleklassens uppdrag stärkts kan det vara befogat med en höjning av elevpengen där. 

Har eller kommer den nya timplanen påverkat skolor kostnader? 

I den nya timplanen minskar lågstadiets undervisningstid med 21 timmar, mellanstadiet ökar 
med 27 timmar och högstadiet ökar med 24 timmar. Slöjd är ett kostnadskrävande ämne då 
det genomförs i halvklass. Lågstadiets slöjd ökar med 18 timmar, mellanstadiets slöjd 
minskar med 53,3 timmar och högstadiets slöjd ökar med 24 timmar. För låg- och 
mellanstadieskolorna är bedömningen att undervisningstidens förändring inte, på ett 
avgörande sätt, påverkar kostnaderna. Mellanstadiets minskning och högstadiets ökning av 
slöjdtimmar kommer däremot att öka kostnaderna på högstadiet. Höstterminen 2018 
infördes det obligatoriska språkvalet i årskurs 6, alltså efter beräkningarna av elevpengen i 
resurstilldelningsmodellen gjorts, språkvalet har medfört ökade kostnader för grundskolorna 
F-6.  

Stödresursen 

Vid kontrollräkning överensstämmer 2018 och 2019 budget utifrån de variabler som 
stödresursen ska grunda sig på. 2019 gjordes förändringen att vid budget beräkna antalet 
elever istället för andel elever som gjordes 2018. De variabler som används och den viktning 
som görs mellan variablerna är relativt vanlig i landet.  

2019 tilldelades: 
Gullmarsskolan F-6 43 %, 
Gullmarsskolan 7-9 35 %,  
Mariedalsskolan 12 %,  
Stångenäs och Bro 8 %,  
Skaftö och Berg 3 % av stödresursens budget. 
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Vid införandet av resurstilldelningssystemet var stödresursen ca 7 % av grundskolornas 
budget, vilket ligger helt i paritet med det nationella snittet.  Noteras kan att 45 % av landets 
kommuner använder mindre än 5 % av budget till resursutjämning.  

Genom att ändra i variabler och/eller viktning kan nuvarande beräkningsgrunder ge något 
olika utfall, i de olika simuleringar som gjorts påverkas inte skolornas budget för stödresurs i 
någon omfattande grad om man fortsatt använder vedertagna variabler.  

En metod som en del kommuner använder för att resursutjämna, som ger andra utfall än 
Lysekils, är att beräkna andel elever som riskerar att inte nå målen. Även då använder man 
sig av socioekonomiska faktorer som viktas och därefter korreleras sambandet mellan elever 
som beräknas att inte nå målen. Skolverket har använt detta sätt att fördela vissa statsbidrag 
t ex ökad jämlikhet 2017 och 2018. Även denna uträkning beställs av SCB. Ett sådant 
fördelningssystem skulle innebära, utifrån 2019 års budget att Gullmarsskolan F-6 fått 30 % 
av stödresursens budget, Gullmarsskolan 7–9 skulle fått 30 %, Mariedalsskolan 20 %, 
Stångenäs och Bro 16 %, Skaftö och Berg 5 % (Bilaga 6. Simuleringar av utfall vid olika 
beräkningsgrunder för stödresurs). 

Slutsatser och förslag till förändringar 
Enhetspengen behöver beräknas om från grunden då det finns kostnadsslag som inte är 
konstanta, till exempel den fasta delen av måltidskostnaden. 

Elevpengen är den största delen av skolornas budget och påverkas dels av vilka åldersgrupper 
man har på skolan, dels av antalet elever. Fler eller färre antal elever får därför stor påverkan 
på skolornas budget. En minskning av 10 elever i mellanstadiet innebär en minskning i 
budget på nästan 600 000 kr vilket innebär att rektors organisation, till viss del, behöver 
vara flexibel.  

I de fastställda nivåerna för elevpengen är det stor skillnad på elevpengen för en elev i 
förskoleklassen och en elev på lågstadiet. Utifrån att förskoleklassen nu är obligatorisk, att 
läsa skriva räkna-garantin har införts och att utbildningsnämnden har ett utvecklingsmål om 
att tidigt upptäcka de barns som kan få svårt att klara skolan skulle en förstärkning av 
elevpengen där vara berättigad. Utredaren förespråkar en något sänkt stödresurs för att 
förstärka elevpengen. 

Att finansiera en förändring av ersättningsnivåerna och skulle ge effekt för att stärka 
förskoleklassen kan vara att sänka procentsatsen till stödresursen till 5 % och använda 
differensen att fördela denna till elevpengen i förskoleklassen. 2019 bestod stödresursen till 
ca 6% (8 700 tkr). En sänkning till 5 % av totalbudget skulle minskat stödresursen till 7 260 
tkr (diff. 1 440 tkr). För utfall av detta exempel på enhetsnivå se bilaga 4. Elevpengen för 
förskoleklassen skulle då höjas i motsvarande grad (Bilaga 7 simulering ökad elevpeng i 
förskoleklass finansierad av sänkt stödresurs). 

Högstadiet kommer att få ökade kostnader för den nya timplanen å andra sidan medförde 
språkvalet i årskurs 6 merkostnader för F-6 skolorna. Utifrån dessa två parametrar bedöms 
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timplaneförändringarna 2018 och 2019 slagit relativt jämt mellan stadierna varför inga 
åtgärder behöver vidtas.  

Att höja elevpengen för låg- och mellanstadiet bedömer utredaren inte vara möjligt. Ett sätt 
att finansiera en ökning kan vara att använda en del av ”överskottet” om stödresursen sänks. 
Då skulle också Gullmarsskolans högstadium kompenseras något för en minskad 
stödresursersättning.  

Vid kontrollräkning av elevpengen verkar fritidshemmens elevantal uppskattas lågt i budget. 
Inför 2020-års budgetarbete bör beräkningarna justeras så att elevantalet uppskattas något 
mer korrekt. 

Småskolorna faller olyckligt ut i resursfördelningsmodellen. När den infördes var alla 
rektorsområde uppbyggda på att en stor och en liten skola var ett område där resurser kunde 
flyttas emellan. Nu drar de större skolorna nytta av storskaligheten medan de mindre 
enheterna får svårt att hålla budget trots småskoletillägget.  

Beräkningsgrunderna av stödresursen behöver diskuteras och problematiseras i 
ledningsgruppen och i utbildningsnämnden så att alla känner sig förtrogna med 
fördelningsprinciperna (Bilaga 8 Simuleringar av utfall vid ändringar i nuvarande 
resursfördelningsmodell).   

Området med fortsatt en stor och en liten skola, Stångenäs och Bro hade svårt att hålla 
budget 2018, en anledning var att skolorna fick en liten del (8 %) av stödresursen trots att 
behovet upplevs som stort med många elever i behov av stöd och anpassningar. Tidigare har 
Stångenässkolan kunnat använda en stor del av det gamla 5310-kontot till att organisera för 
elever i behov av anpassningar och stöd. Behovet upplevs finnas kvar men resurserna att 
möta behoven anses inte finnas i dagens resursfördelningsmodell. Det har varit svårt att 
finna bakgrundsvariabler som förklarar Stångenässkolans upplevda behov av mer resurser. 
Det finns få nyinvandrade, vårdnadshavarnas utbildningsnivå är i stort sett som kommunens 
snitt, likaså visar variabeln försörjningsstöd ungefär som kommunens medeltal. Det har 
heller inte gått att få fram siffror som visar att socialtjänsten gör fler barnavårdsutredningar i 
området vilket skulle kunnat förklara att det i området fanns fler barn som levde i någon 
form av utsatthet. Vid samtal med olika personer från olika yrkesgrupper med lång 
erfarenhet inom skolvärlden i Lysekils kommun framträder dock en bild av att det, genom 
åren, funnits många elever med olika former av inlärningssvårigheter där det också gjorts 
utredningar på Stångenässkolan. Detta skulle kunna förklaras av att personalen i området 
varit mer benägen att få utredningar till stånd vilket gjort att eleverna fått diagnoser vilket i 
sin tur renderat i olika former av resurser. Men förklaringen kan också vara att det funnits 
och finns fler elever i området med svårigheter som påverkar inlärningen. Vid beräkning av 
stödresursen där förväntat antal obehöriga till gymnasiet (som också inkluderar historik) blir 
utfallet till Stångenäsområdets fördel. 

Legitimiteten för resursfördelningsmodellen behöver höjas. Återkommande transparent 
information i budgetarbetet behövs för såväl nämnd som rektorer. Det behövs också en 
öppen diskussion om fördelningens principer och vilka olika utfall olika principer får inför 
varje budgetår. 
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Olika skolor har olika strukturer vilket kräver olika pedagogiska insatser. Därför föreslås att 
begreppet stödresurs byts till strukturersättning. 

Sammanfattande svar på uppföljningens frågor 
Enhetspeng 
Är enhetspengen relevant beräknad utifrån kostnaderna? 

Enhetspengen är relevant och rätt utifrån hur resursfördelningsmodellen är konstruerad. 
Dock kan det diskuteras om den fasta delen av måltidskostnaden är så konstant att den ska 
ingå i enhetspengen. Småskolornas enhetspeng är av naturliga skäl hög i relation till 
skolornas budget. 

På vilka sätt bidrar enhetspengen till likvärdiga förutsättningar i Lysekils skolor? 

Konstruktionen i resursfördelningsmodellen innebär att enhetspengen ska vara 
kostnadsneutral, vilket den i stort sett också är.   

Finns det faktorer i beräkningen av enhetspengen som motverkar syftet om likvärdighet? 

Nej, det är av central betydelse att det sker ett aktivt och precist arbete med att fördela 
enhetspengen.  

Elevpeng 
Är elevpengen rätt dimensionerad i relation till timplaneförändringar och ev. andra faktorer?  

Elevpengen är relevant och rätt utifrån hur resursfördelningsmodellen är konstruerad. 
Timplaneförändringar påverkar endast i begränsad uträckning för F-6 områdena. En viss 
kostnadsökning finns på högstadiet för ökade slöjdtimmar. En ytterligare fråga som beaktats 
i utredningen är den relativt låga ersättningsnivån för förskoleklassen. Exempel på hur detta 
inom ramen för befintlig budget kan förändras finns tidigare i utredningsrapporten. 

Skapar elevpengen möjlighet för rektor att förändra organisationen efter volymförändring i elevtal? 

Bedömning är att så är fallet men det krävs ett mycket aktivt budgetarbete av rektorerna. 10 
färre elever ger ca 600 000 kr mindre i budget vilket i stort sett motsvarar en tjänst. 

På vilka sätt bidrar elevpengen till likvärdiga förutsättningar i Lysekils skolor? 

Genom att elevpengen är samma i hela kommunen får alla elever i Lysekil, i sin åldersgrupp, 
samma resurser. Grundförutsättningen torde därför vara likvärdig på alla kommunens 
skolor.  

Finns det faktorer i beräkningen av elevpengen som motverkar syftet om likvärdighet? 

Likvärdigheten i relation till alla skolors förutsättningar gällande elevpengen fungerar väl. 
Däremot bör diskussionen om ersättningsnivåerna för respektive åldersgrupp är relevant 
utifrån de kostnader som varje åldersgrupp genererar.  

Stödresurs 
Är fördelningsnycklarna relevanta i relation till faktiskt behov som finns på skolorna? 

Stödresursens syfte är göra det möjligt för rektor att organisera verksamhet för de behov som 
inte ryms i elevpengen, det extraordinära. Då Lysekil är starkt segregerad blir stödresursen 
på den skola med en stor andel nyanlända hög. Att vara nyanländ är också en av de 
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faktorerna med hög viktning i resursfördelningsmodellen i Lysekil och i landet. Under 
utredningens gång framträder dock en bild av att några rektorer upplever att behoven av 
extraordinära insatser är betydligt större än vad som ger utslag i stödresursens 
beräkningssätt. I utredningen finns exempel olika beräkningsmodeller. Innan en förändring 
eventuellt genomförs måste den föregås av uttömmande pedagogiska och organisatoriska 
diskussioner i ledningsgruppen. 

Använder rektor stödresursen till vad den är avsedd för? 

Utan tvekan, ja. Några av rektorerna ger dock uttryck för att den inte räcker till för vad den är 
avsedd. 

På vilka sätt bidrar stödresursen till likvärdiga förutsättningar i Lysekils skolor och finns det faktorer i 
beräkningen av stödresursen som motverkar syftet om likvärdighet?  

Utredaren ger i utredningen förslag på att sänka stödresursen någon eller några 
procentenheter till förmån för ökad elevpeng i förskoleklassen. Motivet är att en sådan 
förändring kommer alla elever i kommunen till del oberoende av skola.  

Utredaren visar också på två olika sätt att beräkna stödresursen på vilka tillämpas i landet. 
Utredaren lämnar dock, tills vidare, frågan om vilken modell som är bäst för Lysekil öppen. 
Ett sådant ställningstagande kräver gemensam dialog, med alla inblandade. 

 



Ärende Datum
Beslut i 
nämnd

Uppföljnining
 i nämnd

Resursfördelning grundskola 170328 Beslut 170628, § 50 Senast juni 2019

Gullmarsborgs utveckling 170530 2018-11-14

Underhåll och upprustning av 
Gullmarsborgs ishall

180327

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

Beslut 191216

Sammanträdeskalender 2020 Beslut 191113
Dokumenthanteringsplan för utbildningsförvaltningen ??
Riktlinjerna för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och 
fritidsområdet 

Beslut 191113

Remiss - motion om att satsa och planera för framtiden ny skola, 
idrottshall,m simnhall och ishall Beslut 191002
Motion om skolfrukost i skola Beslut 191002
Intern kontrollplan 2020 Beslut 2001??

Uppföljning 3, 2019, för utbildningsnämden

2018-11-14

UBN föreslår KS att ge SBF i uppdrag att genomföra en förstudie gällande om- och tillbyggnad av 
Gullmarsborg i enlighet med föreslagen verksamhetsplattform. Till denna förstudie ska en 
trafikutredning göras. 
Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skyndsamt ser till att de mest publikt påvra miljöerna åtgärdas, 
gärna i samarbete med AME eller andra lämpliga partners. 
Förvaltningen utreder det akuta underhållsbehov samt planlägger utförandet av arbetet skyndsamt. 
Utbildningsnämnden beaktar investeringsbehovet i budgetarbetet 2019-2020.

Beslutsuppföljning UBN 

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

Beslut

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

Budget 2020 plan 2021 och 2022

Verksamhetsområden för 2020
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LKS § 125 Dnr 2018-000370  

Förslag att iordningsställa en funktion för omklädning och dusch mm 
vid Fjällaplan 
Sammanfattning 
Frågan om att iordningsställa dusch och omklädningsmöjligheter vid Fjällaplan har 
under 2018 varit uppe i kommunstyrelsens ledningsutskott. Efter hörande av 
utbildningsförvaltningen kan konstateras att det finns vare sig behov av eller 
ekonomiska resurser för att iordningsställa omklädnings- och duschmöjligheter vid 
Fjällaplan. 

Däremot har Fjällaområdet unika möjligheter att fungera som frilufts- och 
rekreationsområde ur många aspekter, något som är av stor betydelse för Lysekil 
som en attraktiv kommun att leva och verka i. Ett övergripande helhetsgrepp bör 
därför tas för att skapa en målbild för hur området ska utvecklas. Detta bör 
inkludera även skötseln av Gullmarsskogens naturreservat som är av stor betydelse 
för rekreation och friluftsliv.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-05-16, §16, samt 2018-10-24, § 30 
Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning 2018-10-24 – bildspel 
Utbildningsförvaltningens utredningsrapport 2019-03-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag, med tilläggsförslag att: 

1. Utredningen ska ske i samverkan och i dialog med föreningslivet 
2. Kommundirektören ska presentera förslag på målbild för kommunstyrelsen 

senast april 2020 
3. Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med berörda 

förvaltningschefer reda ut och klargöra ansvarsförhållandena när det gäller 
drift och skötsel av fjällaplan (inklusive ”omklädningshuset”), vilket ska 
anmälas till kommunstyrelsen senast april 2020. 

Monica Andersson (C), Yngve Berlin (K) och Christina Gustavsson (S): Bifall till 
förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom förslaget att godkänna 
kommunstyrelseförvaltningens redovisning av ärendet. Kommundirektören ges i 
uppdrag att initiera en förvaltningsövergripande utredning av en framtida målbild 
för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och friluftsområden och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants 
tilläggsförslag att utredningen ska ske i samverkan och i dialog med föreningslivet 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag. 
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Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst för avslag 

Omröstningsresultat  
Med 4 ja-röster, 4-nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
med ordförande utslagsröst att avslå Ronald Rombrants tilläggsförslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S  X  

Maria Granberg, tjg. ersättare MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustafson S  X  

Monica Andersson, tjg. ersättare C  X  

Fredrik Häller LP X   

Ulf Hanstål M X   

Annette Calner, tjg. ersättare LP X   

Yngve Berlin K   X 
Summa  4 4 1 

Fortsatt beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants 
tilläggsförslag att kommundirektören ska presentera förslag på målbild för 
kommunstyrelsen senast april 2020 mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ronald Rombrants förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants 
tilläggsförslag att kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningschefer reda ut och klargöra ansvarsförhållandena när det gäller drift och 
skötsel av fjällaplan (inklusive ”omklädningshuset”), vilket ska anmälas till 
kommunstyrelsen senast april 2020 mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst för avslag 
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Omröstningsresultat  
Med 4 ja-röster, 4-nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
med ordförande utslagsröst att avslå Ronald Rombrants tilläggsförslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S  X  

Maria Granberg, tjg. ersättare MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustafson S  X  

Monica Andersson, tjg. ersättare C  X  

Fredrik Häller LP X   

Ulf Hanstål M X   

Annette Calner, tjg. ersättare LP X   

Yngve Berlin K   X 
Summa  4 4 1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens redovisning av 
ärendet. Kommundirektören ges i uppdrag att initiera en förvaltningsövergripande 
utredning av en framtida målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden.    

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ska presentera förslag på målbild 
för kommunstyrelsen senast april 2020.   

 
Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 
2019-09-04 i ärende 5 - Förslag att iordningsställa en funktion för omklädning 
och dusch mm vid Fjällaplan 
 

Vill inte (s) m.fl. ha dialog med föreningar och allmänhet om 
Fjällaområdets framtid?  
 
Fjälla/Gullmarsskogens naturreservat är ett frilufts- och rekreationsområde 
som i hög grad kan utvecklas. Lysekilspartiet har velat undersöka om det finns 
intresse hos någon förening att driva den nyligen iordninggjorda Fjällaplan och 
det uttjänta omklädningshuset vidare. Det verkar inte finnas behov av 
ytterligare en fotbollsplan, då ska vi förstås släppa det spåret.   
 

Frågan har under ärendets beredning utvidgats till att bli en fråga om vad 
Fjälla/Gullmarsskogen ska användas till. Detta kom till uttryck i beslutet, som 
hela kommunstyrelsen ställde sig bakom, dvs att kommundirektören uppdrogs 
att initiera en förvaltningsövergripande utredning av en framtida målbild för 
Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och friluftsområden.  
 

Gott så långt! 
 

Lysekilspartiet är av åsikten att föreningslivet – och privatpersoner också för 
den delen – måste involveras i detta arbete. Kommunens resurser är 
begränsade. Samtidigt är det många föreningar och privatpersoner som har 
intresse av att området fungerar som ett rekreations- och strövområde. 
Rimligtvis finns det ideella krafter som vill medverka till att ”nya aktiviteter” ges 
plats på de 200 hektaren som reservatet omfattar, vill medverka till att stigar 
underhålls och att nya stigar dras fram etc.  
 

Därför föreslog vi att uppdraget skulle kompletteras med att utredningen skulle 
ske i dialog med föreningslivet. För oss en självklarhet och en förutsättning för 
att målbilden ska formuleras utifrån behov och intresse. Vi såg här en möjlighet 
att i dialogform med kommuninvånare och föreningar få igång ett engagerande 
samtal om en viktig fråga. Men detta förslag röstades ned av S, C och MP med 
stöd av K. Den mycket krystade motiveringen från styrets sida var att det är 
utbildningsnämnden som svarar för frågor som rör föreningarna. Och inte 
kommunstyrelsen.   
 

Vi förstår inte logiken i att först beslutar en enig kommunstyrelsen om en 
utredning om Fjällaområdet, där många förvaltningar ska delta, men sedan ska 
kommunstyrelsen inte få besluta om att föreningslivet ska vara med i dialog om 
Fjällaområdet. Vi får hoppas att det inte var på grund av att förslaget kom från 
oppositionen som de röstade ner det!  
 

Även vårt förslag om att reda ut och klargöra ansvarsförhållandena när det 
gäller drift av fjällaplan (inklusive ”omklädningshuset”) röstades ned. Därmed 
kommer denna fråga även fortsättningsvis att vara lika oklar som den är idag.  
 

Det är inte konstigt att Lysekils kommuninvånare har lågt förtroendeför sina 
politiker!  
 
 
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet 
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