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1 Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har en negativ avvikelse på 9,2 mnkr. Utöver nettobudget har nämnden 
en betydande intäktsvolym i form av interkommunala ersättningar och olika former av 
statsbidrag. Statsbidragen utgörs huvudsakligen av två kategorier, bidrag från Skolverket 
samt migrationsrelaterade bidrag. Bidragens storlek är svårbedömda då beslut fattas under 
pågående budgetår. Att grunderna för minskning kan vara svåra att förutse kan exemplifieras 
med att statsbidraget för förstärkt elevhälsa minskade med motiveringen att andra 
kommuner har större behov. Detta beslut inkom i april. Under 2019 minskade intäkterna av 
bidrag med 12,1 mnkr. Nämnden budgeterade med en minskning på 6,0 mnkr vilket innebar 
-6,1 mnkr i avvikelse.

Även kostnader påvisar en avvikelse. Oförutsedda kostnader i form av särskoleplacering samt 
sena justeringar gällande datorer, administrativa tjänster och interkommunal ersättning. 
Totalt innebar detta -2,5 mnkr i avvikelse. 

Nämnden har anpassat sin organisation under 2019 med total 26 årsarbetare. Det har skett 
genom att inte förnya tim- och visstidsanställningar. Anpassningarna som gjorts under 2019 
har ej fått full effekt på årsbasis, därav ytterligare negativ avvikelse. 

I förskolan visar vårdnadshavarenkäten fortsatt att en hög andel upplever att förskolan är en 
plats för lärande. Under året har fokus i förskolan bland annat legat på språkutveckling 
genom Läslyftet, naturkunskap och teknik, vilket visat positiva resultat både för barn och 
pedagoger. Under hösten har förskolorna arbetat med implementering av den reviderade 
läroplanen för förskolan. 

Regler, rutiner och organisation för barnomsorg på obekväm arbetstid har beslutats och 
arbetats fram. 

Elevernas resultat i grundskolan visar större skillnader gentemot riket i de lägre årskurserna 
än i de högre. Resultaten på nationella prov i matematik och svenska i åk 3 år 2019 visar 
tydliga skillnader mellan flickors och pojkars resultat jämfört med riket. Pojkarnas resultat 
ligger betydligt under rikets genomsnitt i både svenska och matematik medan flickornas 
resultat ligger i nivå med flickors genomsnitt i riket. 

Resultaten i åk 9 ligger i nivå med rikets. Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram 
samt meritvärdet har ökat något. 

Trygghet, trivsel och studiero mäts utöver skolenkäten också genom årliga undersökningar 
på alla skolor och fritidshem. Utvärderingen visade att en hög andel av eleverna känner sig 
trygga, trivs och upplever studiero. 

Arbetet med skolframgång är fokuserat på: 

 Vikande skolresultat, framförallt lägre årskurser - matematiksatsning F-3

 Problematisk skolfrånvaro - gemensam definition och metoder att utgå från

 Tidig upptäckt och tidiga stödinsatser - rutiner för övergångar (förskola till skola, åk 6
till åk 7) samt kartläggning i förskoleklassernas matematik och svenska.

Gullmarsgymnasiet har haft en positiv sökbild under de senaste åren. Trots ett historiskt lågt 
elevunderlag i åldern 16–19 år har skolan behållit och till och med ökat i elevantal. 

Gullmarsgymnasiet visar en nedåtgående trend när det gäller andelen gymnasieelever med 
examen inom 4 år. För elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och 
högskola inom 4 år visas dock en svag uppgång. För motsvarande siffror mätt inom 3 år visas 
uppåtgående trender för båda nyckeltalen. 

Utvärdering i juni visade att en hög andel av eleverna känner sig trygga, trivs och upplever 
studiero. 

Från 2020 kommer vuxenutbildningen att organiseras inom Arbetslivförvaltingen i syfte att 
fokusera sysselsättningsfrågorna. En stor utmaning är att matcha arbetslivets behov av 
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utbildad arbetskraft med utbildningar som är anpassade för de elever vi kan rekrytera. 

Under 2019 ses en ökning i aktiviteter och föreställningar och ett fokus på barn och ungas 
arena på Lysekils stadsbibliotek. Likaså har bokutlåningen ökat. 

Antal sammankomster för barn och ungdomar med aktivitetsstöd fortsatte att minska. 
Fritidsgården Borgen nystartade efter renovering. Sedan den 20 maj 2019 räknas 6813 
besökare i verksamheten, en stark siffra då gården även hade stängt under sommarlovet. Det 
positiva gensvar som öppningen gav har medfört unga besökare från kommunens alla 
bostadsområden vilket i sin tur gett positiva effekter på många plan. 

Antal besökare till simhallen i Gullmarsborg vände igen uppåt efter en nedgång 2018. 
Lägerverksamheten utvecklades positivt under 2019 och såg en markant ökning från 
föregående år, från 35 anordnade läger 2018 till 46 anordnade läger 2019, vilket är ett 
rekordstort antal kopplade till fritids verksamhetsområde. De anordnade lägren rymde allt 
från dyk-och sportfiskeläger till is- och bollsportläger. 

I samband med att Rorkultens mötesplats öppnade i april har ett antal samverkansarenor 
med kultur, fritid och musikskola bildats. Det upplevs positivt då ett antal nya målgrupper 
nås och finner meningsfulla aktiviteter. 

Framtidsutmaningarna som kvarstår är att upprätthålla lokaler i såväl yta som skick. 
Dessutom är kompetensförsörjningen ett utvecklingsområde som nu arbetas med i enlighet 
med beslutade riktlinjer. 

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 samt 
inom barn- och skolomsorg även barn och elevers vårdnadshavare. I relation till kultur- och 
fritidsverksamheten består målgruppen av hela Lysekils befolkning, föreningsverksamheten 
och besökare. 

Utbildningsområdets huvuduppdrag beskriv 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 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. Skollag (2010:800) 1 kap 4§ 

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. Kommuninnevånare 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. 
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3 Väsentliga händelser under perioden 

Under 2019 beslutades om inrättandet av en ny förvaltning - Arbetslivsförvaltningen som ska 
ligga under Utbildningsnämndens ansvar. Det innebär att utbildningsnämnden från och med 
2020-01-01 ansvarar för två förvaltningar. Från utbildningsförvaltningen kommer 
vuxenutbildning och särskild undervisning för vuxna att flyttas över till den nya 
förvaltningen. 

I april startades Rorkulten, en mötesplats i samarbete med kommunen och ABF. 
Verksamheten bedrivs i form av IOP, idéburet offentligt partnerskap. Ett antal 
samarbetsaktiviteter som berör nämndens verksamheter har skett inom främst musik, film 
och video. Nya målgrupper som är av vikt att engagera har nåtts på detta sätt. 

Regler och organisation för att bedriva barnomsorg på obekväm arbetstid har tagits fram och 
beslutats. Ansökningar har inkommit under hösten där vid årsskiftet tre ansökningar fortsatt 
är aktuella. 

En satsning för att öka resultaten i matematik i främst grundskolans tidigare år har 
påbörjats. Satsningen bedrivs under ledning av SKR, Sveriges kommuner och regioner 
tillsammans med NCM, Nationellt centrum för matematik. Satsningen engagerar de fyra 
nivåerna politik, förvaltningsledning, rektorer och lärare. 

4 Verksamhetens grunduppdrag 

Inledande text 

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; målgrupp, verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. 

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

Bedömning 

Bedömning av hur det går med utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer har gjorts med 
hjälp av färgade symboler enligt nedan. 

Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till tidigare utfall, går pilen uppåt betyder 
det att det är en positiv utveckling, och går pilen nedåt är utvecklingen negativ, ingen 
förändring visar vågrätt pil. 

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 

kvalitetsindikatorer 

4.1.1 Målgrupp 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2018 År 2019 Trend 
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Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2018 År 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 56,6 

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

57,5 49,3 

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

79,1 71,5 

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

91,2 82,1 

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

71 69,3 

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

82,8 85,1 

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

215,1 216,4 

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

70,18 65,43 

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

52,05 53,7 

Andel kursdeltagare i vuxenutbildningen som 
fullföljer studierna med lägst betyget E 

49 % 

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 

89 % 93 % 

Andel elever i grundskolan åk 7–9 som 
känner sig trygga i skolan. 

88 % 88 % 

Andel elever i gymnasieskolan som känner 
sig trygga i skolan. 

88 % 94 % 

Andel elever i vuxenutbildningen som känner 
sig trygga i skolan 

95 % 94 % 

Andel elever i grundskolan åk 1–6 som 
upplever studiero på lektionerna 

62 % 84 % 

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

65 % 

Andel elever i gymnasieskolan som upplever 
studiero på lektionerna 

67 % 79 % 

UBN:Trivsel 

Andel elever som anger att de trivs på 
fritidshemmet 

86 % 89 % 

Andel elever som trivs i grundskolan åk 1–6 90 % 82 % 

Andel elever som anger att de trivs i 
grundskolan åk 7–9. 

73 % 71 % 

Andel elever som anger att de trivs i 
gymnasieskolan 

85 % 87 % 

UBN: Närvaro 

Antal elever åk F-6 med problematisk 
skolfrånvaro 

16 9 

Antal elever åk 7–9 med problematisk 
skolfrånvaro 

69 18 

Antal elever i gymnasieskolan med 
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2018 År 2019 Trend 

problematisk skolfrånvaro 

 
UBN: Anmälan kränkande 
behandling 

Antal anmälningar kränkande behandling; 
Förskolan 

 0  

Antal anmälningar kränkande behandling; 
Grundskolan F-6 

 12  

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 

8   

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

16 28  

 
Kultur: Kultur för livskvalitet och 
tillväxt 

Antal utlån på biblioteken 
67 086 

% 
69 579 

%  

Fysiska besök vid kommunala bibliotek, 
antal/inv. 

5   

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

6 611 6 274  

 
Fritid: Öppenhet och 
tillgänglighet för alla 

Antal besökare till simhallen i Gullmarsborg 33 257 34 160  

Antal sålda gymkort till kommunens gym  353  

UBN: Närvaro: Olika mätmetoder har använts vilket förklarar skillnaderna i de rapporterade siffrorna. Från och med 
årsredovisningen 2019 kommer en gemensam mätmetod att användas på alla skolor. 
Kultur: Barn- och ungdomskultur: Barnbokslån: Ökning i antal barnbokslån, från 20 677 stycken 2018 till 22 144 stycken 
2019. Dock ingen statistik tillgänglig än gällande antal/barn. 
Kultur: Kultur för livskvalitet och tillväxt: Fysiska besök: Ökning i antal fysiska besök vid de kommunala biblioteken, från 
67 086 stycken 2018 till 68 232 stycken 2019. Dock ingen statistik tillgänglig än gällande antal/inv. 

Analys och slutsats 

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

Utbildning 

Kunskaper: I förskolan visar vårdnadshavarenkäten fortsatt att en hög andel upplever att 
förskolan är en plats för lärande. Under året har fokus i förskolan bland annat legat på 
språkutveckling genom Läslyftet, naturkunskap och teknik, vilket visat positiva resultat både 
för barn och pedagoger. Ett utvecklingsarbete inom matematik har påbörjats och fortsätter 
under år 2020. Under hösten har förskolorna arbetat med implementering av den reviderade 
läroplanen för förskolan. 

Elevernas resultat i grundskolan visar större skillnader gentemot riket i de lägre årskurserna 
än i de högre. Resultaten på nationella prov i matematik och svenska i åk 3 fortsätter en 
nedåtgående trend. För år 2019 syns stora skillnader mellan flickors och pojkars resultat 
jämfört med riket. Pojkarnas resultat ligger betydligt under rikets genomsnitt i både svenska 
och matematik medan flickornas resultat ligger i nivå med flickors genomsnitt i riket. 

I åk 6 visas vikande resultat både när det gäller betyg och nationella prov. Både flickors och 
pojkars resultat ligger lägre än rikets. 

Resultaten i åk 9 ligger i nivå med rikets. Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram 
samt meritvärdet har ökat något, medan andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen minskat något. I analysen syns även här skillnader mellan flickor och pojkar, där 
pojkarnas resultat ligger lägre än flickornas. 

Gullmarsgymnasiet visar även detta år en nedåtgående trend när det gäller andelen 
gymnasieelever med examen inom 4 år. För elever som uppnått grundläggande behörighet 
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till universitet och högskola inom 4 år visas dock en svag uppgång. För motsvarande siffror 
mätt inom 3 år visas uppåtgående trender för båda nyckeltalen. 

En analysdag av elevers resultat inom det systematiska kvalitetsarbetet genomfördes för alla 
rektorer i slutet av året. Under denna dag identifierades behov av vidare analys och 
utveckling inom områdena; pojkars och flickors resultat, bedömning inom och mellan skolor 
och resultatutveckling i matematik. Fortsatt analys och åtgärder inom dessa områden 
kommer att genomföras på såväl huvudmanna- som enhetsnivå under år 2020. På 
huvudmannanivå kommer ett särskilt fokus ligga på insatser i åk F-3, eftersom resultaten de 
senaste åren varit låga där. Detta fokus följer också naturligt av skollagens krav på garanti för 
tidiga stödinsatser. 

Ett nätverk för förskoleklass och för matematik inom grundskolan har bildats för att arbeta 
med utveckling och likvärdighet inom kommunens skolor. Samtliga F-3-skolor i kommunen 
deltar också i SKRs och NCMs satsning Styrning och ledning – matematik. Satsningens 
undervisnings- och kompetensutvecklingsmodell, Tänka, resonera och räkna F-3, kommer 
att starta på skolorna ht 20. Arbetet med implementering och förberedelser inför detta 
genomförs under vt 20. Målet med satsningen är att utveckla lärares undervisning i 
matematik, elevernas matematikkunskaper och förvaltningens styrkedjas funktionalitet. 

Normer och värden, samt trygghet, trivsel och studiero: Skolinspektionens elevenkät 
genomförs vartannat år i åk 5 och 9 i grundskolan och i år 2 på gymnasiet för alla kommuner 
i Sverige. Hälften av kommunerna genomför undersökningen ett år och den andra halvan 
året efter. Den senast redovisade sammanställningen för samtliga kommuner gjordes 2018. 
Senaste mätningen för Lysekils kommun genomfördes ht 19. För resterande kommuner 
genomförs undersökningen vt 20 och efter det finns nya jämförelsetal för hela riket. 
Resultaten för mätningen ht 19 har precis kommit och har därför inte hunnit analyseras i 
rektorsgruppen. Resultaten för enskilda skolor är heller inte presenterade i skrivande stund. 

På huvudmannanivå finns skolenkätens senaste resultat inom trygghet, studiero och trivsel 
(nöjdhet) redovisade i tabellen ovan. Sammanfattningsvis kan sägas att sifforna för Lysekils 
kommun visar fortsatt goda resultat. Inom områdena trygghet och studiero ligger resultaten 
på samma nivå eller högre både i grundskolan och i gymnasieskolan jämfört med förra 
mätningen. Andelen elever som trivs (är nöjda med sin skola) har minskat något i 
grundskolan. En analys av resultaten på huvudmanna- och skolnivå kommer att göras under 
vt 2020. Då kommer också en ny jämförelse med riket att kunna göras. 

Trygghet, trivsel och studiero mäts utöver skolenkäten också genom årliga undersökningar 
på alla förskolor, skolor och fritidshem. En gemensam dag för uppföljning och analys av 
trygghet, trivsel, studiero och inflytande genomfördes i juni med rektorer för förskola och 
skola. Utvärderingen visade att en hög andel av eleverna känner sig trygga, trivs och upplever 
studiero. Även vårdnadshavarenkäten inom förskola och fritidshem visar fortsatt höga 
resultat inom området. 

Undersökningarnas resultat samt indikatorer från andra uppföljningar på varje enhet ligger 
till grund för förskolornas och skolornas fortsatta utvecklingsarbete inom området. 
Långsiktigt förebyggande och främjande värdegrundsarbete, rutiner för att tidigt följa upp 
elever som uppger att de inte känner sig trygga, förstärkningar med kuratorer, 
socialpedagoger och andra professioner som stöttar i arbetet är exempel på åtgärder för att 
än mer öka trygghet, trivsel och studiero. På gymnasiet har en ny organisation av 
elevhälsoarbetet genomförts på grund av ekonomiska skäl. Höstterminen har upplevts mer 
orolig än tidigare, vilket kan bero på detta. Uppföljning sker efter mätningen vt 20. 

Från och med år 2020 kommer uppföljning av trygghet, trivsel och studiero utifrån 
kommunens egna mätningar och skolenkäten att genomföras årligen på huvudmannanivå i 
samband med uppföljningsrapport 3. Syftet är att förtydliga och utveckla den årliga 
uppföljningen och återrapporteringen till nämnden. Framtagande av rutin för denna 
uppföljning pågår. 
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Närvaro: Under hösten har en dialog kring definitionen och metoden för att mäta 
problematisk skolfrånvaro förts i rektorsgruppen. Tidigare har rapporteringen gjorts utifrån 
olika definitioner och sätt att mäta, vilket inneburit svårigheter i att göra en gemensam 
analys. Rapportering utifrån den gemensamma definitionen av problematisk skolfrånvaro: 
frånvaro i sådan omfattning att den riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling 
mot utbildningens mål görs från och med årsuppföljningen 2019 på alla skolor. Detta 
innebär att de siffror som rapporteras i denna uppföljning kan skilja sig från tidigare siffror. 
På gymnasiet har ingen mätning gjorts under 2019. 

Information utifrån ett gemensamt material om att främja närvaro och motverka frånvaro 
har lämnats till alla vårdnadshavare på föräldramöten i åk F-9 under ht 19. Information har 
också lagts ut på V-klass. På Gullmarsskolan 7–9 har nya rutiner för närvaroarbetet arbetats 
fram under vt 19 och ett närvaroteam inrättats. Effekterna av detta arbete har varit positiva. 
Arbetet med att följa upp och åtgärda problematisk skolfrånvaron fortsätter år 2020. 

Anmälan kränkande behandling: Inom förskolan och vuxenutbildningen har inga 
anmälningar om kränkande behandling inkommit. I grundskolan har sammanlagt 19 
anmälningar inkommit. Av dessa kommer 7 från Gullmarsskolan 7–9 och resterande jämnt 
fördelade mellan rektorsområdena F-6. På gymnasiet har ingen uppföljning gjorts för 2019. 

Kultur och fritid 

Kultur.  

Antal utlån på biblioteken vänder uppåt igen efter att ha sett en nedgång under de senaste 
åren. Jämfört med 2018 ses en ökning med 3,5%. I statistiken ingår ej E-böcker men även i 
denna kategori ses en ökning. Antal barnbokslån visar en än större uppåtgående trend och är 
en stark orsak till att den totala statistiken vänt uppåt. Även antal besökare till kommunens 
bibliotek ser en stadig ökning 2019. 

Biblioteksverksamheten har under året arbetat mer med uppsökande verksamhet och 
läsfrämjande projekt för att nå fler målgrupper, bland annat genom ett pilotprojekt med    
Pop up-bibliotek. Detta kan vara en del som förklarar årets uppgång med antal besök men 
framförallt i antal utlån. Därutöver har projektstödet för stärkta bibliotek bidragit positivt för 
att utveckla mötesplatser och marknadsföring. 

Fritid 

Antal sammankomster för barn och ungdomar med aktivitetsstöd fortsatte att minska och är 
nu på det lägsta antalet sett ur ett femårs-perspektiv. 
Antal besökare till simhallen i Gullmarsborg vände igen uppåt efter en nedgång 2018. 
Lägerverksamheten utvecklades positivt under 2019 och såg en markant ökning från 
föregående år, från 35 anordnade läger 2018 till 46 anordnade läger 2019, vilket är ett 
rekordstort antal kopplade till fritids verksamhetsområde. De anordnade lägren rymde allt 
från dyk-och sportfiskeläger till is- och bollsportläger. 

4.1.2 Verksamhet 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2018 År 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 

67 % 80 % 

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

48 % 46 % 



Utbildningsnämnd, Årsrapport 2019 10(19) 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2018 År 2019 Trend 

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

59 % 75 % 

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

91 % 

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

91 % 96 % 

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

91 % 86 % 

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

89 % 92 % 

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

2 2 

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

Fritid: Lysekil; besöks- och 
evenemangsstaden 

Antal läger som nyttjar kommunens 
anläggningar 

35 46 

Fritid: Anläggningar: För litet underlag för ett resultat. Arbetet för att mäta nöjdheten i större utsträckning 2020 har 
påbörjats. 

Analys och slutsats 

Utifrån resultaten av utbildningsnämndens kritiska kvalitetsfaktorer i 
verksamhetsperspektivet görs följande analys och slutsatser: 

Utbildning 

Ansvar, inflytande och delaktighet: Skolinspektionens elevenkät genomförs vartannat år i åk 
5 och 9 i grundskolan och i år 2 på gymnasiet för alla kommuner i Sverige. Hälften av 
kommunerna genomför undersökningen ett år och den andra halvan året efter. Den senast 
redovisade sammanställningen för samtliga kommuner gjordes 2018. Senaste mätningen för 
Lysekils kommun genomfördes ht 19. För resterande kommuner genomförs undersökningen 
vt 20 och efter det finns nya jämförelsetal för hela riket. Resultaten för mätningen ht 19 har 
precis kommit och har därför inte hunnit analyseras i rektorsgruppen. Resultaten för 
enskilda skolor är heller inte presenterade i skrivande stund. 

På huvudmannanivå finns skolenkätens senaste resultat inom ansvar och inflytande 
redovisade i tabellen ovan. Andelen positiva svar på frågorna om elevinflytande och 
upplevelsen av att få hjälp av lärare i skolarbetet har ökat i grundskolans åk 5 och 
gymnasieskolans år 2, men minskat något i åk 9. En analys av resultaten på huvudmanna- 
och skolnivå kommer att göras under vt 20. Då kommer också en ny jämförelse med riket att 
kunna göras. 

Ansvar och inflytande mäts utöver skolenkäten också genom årliga undersökningar på alla 
förskolor, skolor och fritidshem. En gemensam dag för uppföljning och analys av trygghet, 
trivsel, studiero och inflytande genomfördes i juni med rektorer för förskola och skola. 
Utvärderingen visade att en hög andel av vårdnadshavarna i förskolan fortsatt upplever att 
förskolan tar hänsyn till den information om sitt barn som de förmedlar. I skolornas egna 
undersökningar, liksom i skolenkäten, visas lägre siffror inom området ansvar och inflytande 
än inom trygghet, trivsel och studiero. 

Undersökningarnas resultat samt indikatorer från andra uppföljningar på varje enhet ligger 
till grund för förskolornas och skolornas fortsatta utvecklingsarbete inom området. Dialog 
kring begreppet inflytande och vad och hur man kan vara med och påverka som elev samt 
kollegiala möten kring frågan är exempel på åtgärder som genomförs på skolorna för att 
analysera och arbeta vidare utifrån resultatet. 
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Från och med år 2020 kommer uppföljning av ansvar och inflytande utifrån kommunens 
egna mätningar och Skolenkäten att genomföras årligen på huvudmannanivå i samband med 
uppföljningsrapport 3. Syftet är att förtydliga och utveckla den årliga uppföljningen och 
återrapporteringen till nämnden. Framtagande av rutin för denna uppföljning pågår. 

Kultur och fritid 

Kultur: Under 2019 ses en ökning i aktiviteter och föreställningar och ett fokus på barn och 
ungas arena på Lysekils stadsbibliotek. Projektstödet för stärkta bibliotek har även medfört 
personalresurser vilket resulterat i att färdigställa biblioteksplan 2019–2022, med fokus på 
media- och arrangemangsplaner. En rad projekt är under planering och pågående så som 
KulturCrew – unga arrangörer. Ett pilotprojekt som ägs av Kultur i väst och där Lysekil är en 
av sex medverkande kommuner i regionen. Projektet skapar förutsättningar för ungas 
medverkande och är också ett av flera projekt som grundas i ett väl fungerande samarbete 
med fritidsgårdsverksamheten. Kulturprojekt för barn och unga i för- och grundskola 
inkluderar även VÄGUS, författarbesök, skolbio, spoken word ordkanon, trumworkshop, 
teater och resmålsbesök. Dialoger har även genomförts med barn och unga kring bibliotekens 
utveckling. 

Kontinuerliga föreningsdialoger hölls i högre utsträckning än tidigare. Delvis med hjälp av 
tillsättningen av en föreningsutvecklartjänst mot kultur och fritid. Föreningsdialoger kring 
kulturarvet gäller främst projektet Granitkusten, en förstudie av tolv unika miljöer som 
genom speciella insatser kan utvecklas till kvalitativa besöksmål. Projektet är ett 
samarbetsprojekt mellan kommunerna i norra Bohuslän och involverar flera föreningar i 
kommunen, däribland Lahälla knottfabrik. Kulturarvet är även på gång att lyftas i och med 
kulturveckan 2020. 

Fritid: Fler kontinuerliga föreningsdialoger. Dock inga stora gemensamma dialogmöten 
genomförda. Detta kommer att genomföras i större utsträckning under 2020 då ramarna för 
föreningsutvecklarens tjänst satt sig i verksamheterna. 

Under 2019 uppmärksammas ett stort uppsving i antal besökare på kommunens unga 
mötesplatser efter att fritidsgården Borgen nystartade efter renovering. Sedan den 20 maj 
2019 räknas 6813 besökare i verksamheten, en stark siffra då gården även hade stängt under 
sommarlovet. Det positiva gensvar som öppningen gav har medfört unga besökare från 
kommunens alla bostadsområden vilket i sin tur gett positiva effekter på många plan. 
Unga mötesplatsen på Stångenässkolan har dock stängts under 2019 då lokalen har behövts 
nyttjas av skolans grundverksamhet. 

4.1.3 Medarbetare 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2018 År 2019 Trend 

Attraktiv arbetsgivare Andel långtidsfriska. 29,8 % 27,8 % 

God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 5,7 % 5,8 % 

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 

De kvalitetssäkrade siffrorna för 2019 gällande "Rätt kompetens" presenteras i uppföljningsrapport 2 2020. 

Analys och slutsats 

Antalet årsmedarbetare har minskat från 608 till 582 under året för att anpassa till 
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budgetläget från 2018. Bland månadsanställda har minskningen (19 personer) främst skett 
genom att tidsbegränsade anställningar avslutats. Bland timanställda har minskningen (7 
personer) skett i enlighet med helhetsresan. 

Kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Bristen på utbildade och legitimerade 
pedagoger är stor i landet. Ett särskilt utvecklingsområde är upprättat. Under 2019 har 
nämnden beslutat om riktlinjer för kompetensförsörjning. 

Attraktiv arbetsgivare: Ett antal åtgärder görs i enlighet med riktlinjerna, främst inom 
organisation och kompetensutveckling. 

God arbetsmiljö: Sjukfrånvaron har legat ganska konstant de senaste åren på en relativt låg 
nivå. Enheterna har under året arbetat systematiskt med arbetsmiljön, bl.a. med 
utgångspunkt i medarbetarenkätens frisk- och riskfaktorer. En god arbetsmiljö med fokus på 
det förebyggande arbetet främjar frisknärvaro. 

Kompetens: Andelen behöriga lärare bedöms ha minskat. Rektorer och förskolechefer 
rapporterar att det varit svårare än tidigare år att återbesätta tjänster med lärare som har rätt 
legitimation. 

4.1.4 Ekonomi 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2018 År 2019 Trend 

Budget i balans Budgetavvikelse -3 % -3 %

UBN:Effektivt resursutnyttjande 

Kostnad svenska för invandrare, kr/inv 499 

Kostnad per elev i vuxenutbildningen 63 972 

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 

Effektivt resursutnyttjande: De kvalitetssäkrade siffrorna för 2019 hämtas från det nationella systemet KOLADA presenteras 
i uppföljningsrapport 2 2020. 

Analys och slutsats 

Budgetavvikelse. 

Efter 2018 resultat vidtogs åtgärder inför budgeten 2019. Främst handlade åtgärderna om att 
antalet årsarbetande i utbildningsnämnden minskades med 19 personer, visstids- och 
timanställningar. 

Intäkter från statsbidragen minskade med 6,1 mnkr mer än beräknat (totalt -12,1 mnkr). Till 
detta ej periodiserade engångskostnader inom IT, mediakostnader och elevkostnader på 
totalt 2,5 mnkr. 

Till detta finns fördröjningseffekter av vidtagna åtgärder efter 2018 som innebar ytterligare 
avvikelse. 

Förvaltningen kommer under 2020 särskilt arbeta med rutiner och arbetssätt för att bättre 
följa upp, analysera och prognostisera budget och utfall. 

Effektivt resursutnyttjande 

Underlag för 2019 kommer från KOLADA och presenteras i uppföljningsrapport 2 2020. 

Tendensen från 2018 visar att resurstilldelningen under senare år visar att nämndens 
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kostnader för utbildning ligger i paritet med riket för de flesta verksamheter. Avvikelser att 
noter är att gymnasieskolans lokalkostnader samt ”övriga kostnader ” ligger högre än riket. 
Sammantaget ser vi att resultaten i främst åk 9 och gymnasiet motsvarar förväntade resultat. 

5 Utvecklingsområden 

Ett utvecklingsområde är identifierat område som fokuseras på under en längre period. Till 
utvecklingsområdet finns formulerade utvecklingsmål som utgör grunden för förbättrings-, 
förändrings- och utvecklingsarbete. 

5.1 Verksamhetens utvecklingsmål och indikatorer 

5.1.1 UBN: Skolframgång i Lysekils kommun 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall år 

2018 
Utfall år 

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 56,6 

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

57,5 49,3 

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

79,1 71,5 

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

91,2 82,1 

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

82,8 85,1 

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

71 69,3 

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

70,18 65,43 

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

52,05 53,7 

Antal elever i grundskolan med problematisk 
skolfrånvaro. 

5.1.2 Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall år 

2018 
Utfall år 

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. 

5.1.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall år 

2018 
Utfall år 

2019 
Trend 

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

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 % 
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Utvecklingsmål Indikator 
Utfall år 

2018 
Utfall år 

2019 
Trend 

kvalitetsarbete. 

5.1.4 Kompetensförsörjning 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall år 

2018 
Utfall år 

2019 
Trend 

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

Utbildningsnämnden antog Riktlinjer för kompetensutveckling i juni 2019. Dessa riktlinjer 
beskriver hur attraktivitet ska byggas, hur rekrytering ska bedrivas, hur arbetsmiljö ska 
utvecklas samt hur arbetstid och organisation ska planeras. Allt för att nå en standard som 
gör att medarbetare vill söka sig till och stanna i Lysekils kommun. 

Ett antal åtgärder har påbörjats. Läraravtalet HÖK 18 anger denna inriktning. Utbildningar 
genomförs för att få fler medarbetare i kompetensbristens Sverige. Karlstads universitet 
genomför distansutbildningar för förskollärare i Lysekil, Högskolan Väst genomför 
lärarutbildning kombinerad med anställning delregionalt och vuxenutbildningen satsar på 
att utbilda barnskötare. 

Under 2020 kommer kvalitetsfaktorer att utarbetas för att mäta effekter av detta 
utvecklingsområde. 

5.1.5 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 

Utbildning 

Problematisk skolfrånvaro: Under hösten har en dialog kring definitionen och metoden för 
att mäta problematisk skolfrånvaro förts i rektorsgruppen. Tidigare har rapporteringen gjorts 
utifrån olika definitioner och sätt att mäta, vilket inneburit svårigheter i att göra en 
gemensam analys. Rapportering utifrån den gemensamma definitionen av problematisk 
skolfrånvaro: frånvaro i sådan omfattning att den riskerar att ha negativ inverkan på 
elevens utveckling mot utbildningens mål görs från och med årsuppföljningen 2019 på alla 
skolor. Detta innebär att de siffror som rapporteras i denna uppföljning kan skilja sig från 
tidigare siffror. På gymnasiet har ingen mätning gjorts under 2019. 

Information utifrån ett gemensamt material om att främja närvaro och motverka frånvaro 
har lämnats till alla vårdnadshavare på föräldramöten i åk F-9 under hösten. Information har 
också lagts ut på V-klass. På Gullmarsskolan 7–9 har nya rutiner för närvaroarbetet arbetats 
fram under vt 19 och ett närvaroteam inrättats. Effekterna av detta arbete har varit positiva. 
Arbetet med att följa upp och åtgärda problematisk skolfrånvaron fortsätter år 2020. 

Tidig upptäckt: Rutiner utifrån Skolverkets rekommendationer för övergången mellan 
förskola och förskoleklass är framtagna. Framtagandet av rutiner för övergången mellan åk 6 
och åk 7 pågår och förväntas vara klara att utgå från inför övergången vt 2020. Under 2020 
fortsätter arbetet med att se över och ta fram rutiner för övergångar mellan stadier och 
skolformer för att säkerställa kvalitet och likvärdighet inom kommunen. 

Skollagens garanti för tidiga stödinsatser trädde i kraft 1 juli 2019. Implementeringen av 
denna genomförs under läsåret 19/20 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: Under 2019 har visats fortsatt vikande resultat i matematik, 
framförallt i de lägre årskurserna. Ett nätverk i matematik har bildats, med syfte att kartlägga 
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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 särskilt låga jämfört med riket. Framtagande av rutin/plan för 
kartläggning och bedömning pågår och beräknas vara klart under vt 2o. 

Lysekils kommun deltar i SKRs och NCMs gemensamma satsning Styrning och ledning -
 matematik. Satsningen riktar sig till åk F-3. Under hösten har arbete i kommungrupp och i 
nätverksgrupp tillsammans med andra deltagande kommuner att påbörjats. Under vt 20 
kommer satsningens modell för undervisning och kompetensutveckling/kollegialt lärande 
(Tänka, resonera och räkna F-3) implementeras på alla skolor i kommunen för att sedan 
starta i praktiken ht 20. 

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 svenska som andraspråk, 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 fortsatt under år 2020. 

Pojkars skolresultat: Underlag för analys av pojkars och flickors resultat i matematik och 
svenska när det gäller nationella prov, betyg och relationen mellan prov och betyg är under 
framtagande. Utifrån underlaget kommer analyser tillsammans med rektorerna att göras och 
åtgärder tas fram på såväl huvudmanna- som enhetsnivå. Utvecklingsarbetet fortsätter under 
år 2020. 

Kultur- och fritid 

En föreningsutvecklare har anställts från och med 2019-09-01 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. 

Kultur: Flera dialoger har förts med barn och unga och det är av stor vikt att det syns resultat 
i de frågor de medverkat kring. Flera projekt har startats upp under 2018 och 2019 som 
handlar om att unga själva ska känna att de kan påverka kommunens utveckling och utbud 
samt att mötesplatser och aktiviteter är aktuella för dem. 

Föreningslivet behöver alltmer stöttning. Det är viktigt att kommunen samarbetar med 
föreningarna men också med andra kommuner för att kunna lyfta kulturarvet som ofta 
spänner över kommungränserna. 

Biblioteken behöver rustas och personalen behöver utbildning för att klara samhällets 
förändringar och kunna möta medborgarnas behov. Både när det gäller digitalisering men 
också att mötesplatserna utvecklas för att kunna finnas till för alla. 

Lysekils offentliga konst och kommunens konstinnehav behöver visas upp och få ett rörligare 
flöde i kommunens alla verksamheter. Riktlinjer för detta finns inom Fyrbodal men modellen 
har ännu inte fått fäste i alla kommuner. 

Fritid: Fritidsgårdsverksamheten har under 2019 utvecklat sitt samarbete med kulturen 
inom Lysekils kommun för att möta fler ungdomar och attrahera olika ungdomsgrupper. 
Samarbetet syns inte minst på kulturmötesplatsen Rorkulten där det bland annat anordnas 
hiphop-studio som ett komplement till musikskolan. Därmed ges en möjlighet att nå ut brett 
till kommunens barn och unga. Samverkan syns också med andra kommunala verksamheter 
under kulturveckan och sommarlovet där det skapas möten utanför fritidsgården. 

Arbetet med att främja spontanaktivitetsytor fortlöper. Unga mötesplatsen har numera lagt 
in spontanidrott i sitt program vilket innebär att de enligt schema öppnat upp 
Kronbergsvallen för spontanaktivitet. 
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Lägerverksamheten i Lysekil ska fortsatt vara attraktiv och efterfrågad. Målet är att den 
positiva trenden i antalet anordnade läger ska fortsätta under 2020. 

6 Uppdrag 

Uppdrag Status Kommentar 

Avsätt resurser till heltidsresan. 

Utbildningsnämnden har infört rutiner för att 
säkerställa heltidsresan. Årsplaneringen följer 
läsåret. Genomsnittlig sysselsättningsgrad är 96%. 
Det innebär att medarbetarna i princip har den 
sysselsättningsgrad som önskas. 

Satsa på föreningslivet. 

Under 2019 har utbildningsnämnden anställt en 
föreningsutvecklare. Rollen är tänkt att föra dialog 
med föreningslivet i syfte att utveckla och samordna 
verksamheter som rör kultur och fritid. Insatser och 
arbetssätt ska följa det av nämnden fastställda 
kultur- och fritidspolitiska programmet. 

Kommunfullmäktige beslutade i februari om riktlinjer 
för samverkan i enlighet med idéburet offentligt 
partnerskap, (IOP). I april öppnades mötesplatsen 
Rorkulten. Denna mötesplats drivs av ABF enlight 
IOP. På denna mötesplats bedrivs 
studieverksamhet, musik, film, inspelning mm. 
Kommunala aktiviteter som fritidsgårdsaktiviteter, 
kulturevenemang, samhällsguide och 
arbetsmarknadsinsatser är exempel på aktiviteter 
som genomförs på Rorkulten. 

Inför barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Utbildningsnämnden beslutade om införandet av 
barnomsorg på obekväm arbetstid i februari 2019. 
om Utbildningsnämnden antog samtidigt Regler för 
barnomsorg på obekväm arbetstid. 
Barnkonsekvensanalys har genomförts i samband 
med framtagandet. 

Under hösten har totalt sju ansökningar inkommit. 
Fyra av dessa har dragits tillbaka och tre behandlas 
inför våren 2020. 

Prioriterade satsningar på Barn och 
unga   Återrapportera åtgärder för barn/elever i 
behov av särskilt stöd 2019 

Utbildningsnämnden anslog medel för att stärka 
barn och unga 2019. 

 Vuxenutbildning: 0,4 mnkr användes för
att stärka steget från SFI till vidare
utbildning

 Grundskola 0,1 mnkr används tillsammans
med satsningar på likvärdig skola för att
arbeta för skolframgång. Exempel på
insatser är matematik i lägre åldrar samt
problematisk skolfrånvaro.

 Förskola 0,2 mnkr används till stöd för
barn med särskilda behov. Två
specialpedagoger stöttar rektorerna i
deras arbete.

 Gymnasiet 0,4 mnkr används till
Introduktionsprogrammen. Statsbidragen
minskar i snabbare takt än behoven. Att
eleverna klarar gymnasiet är en viktig
faktor för en framtida försörjning.

 Kultur och Fritid 0,9 mnkr används till
föreningsutvecklare för att samordna och
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Uppdrag Status Kommentar 

effektivisera insatser för barn och ungas 
fritid. Satsningar på ökat läsande av 
barn/ungdomar samt medskapande kultur. 

Stödresurs till grundskolan. 

I enlighet med resursfördelningsmodellen för 
grundskolan finns en elevpeng som är tänkt att täcka 
undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd. 
För att täcka speciella behov, särskilda insatser finns 
en socioekonomiskt beräknad stödresurs. Dessa 
resurser har använts till att bemanna stödresurser, 
organisera särskilda undervisningsgrupper samt en 
interkulturell skolsatsning. 

7 Ekonomi 

7.1 Resultaträkning nämnd 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

Intäkter 155 336 157 045 101 115 

Personalkostnader -292 719 -284 577 -262 312

Övriga kostnader -231 873 -228 341 -169 617

Kapitalkostnader -3 356 -2 854 -3 346

Verksamhetens nettokostnader -372 612 -358 727 -334 160

Budget nettokostnader -363 397 -347 189 -340 159

Budgetavvikelse -9 215 -11 538 5 999

Andel av kommunens nettokostnader 
(%) 

40,5 40,5 38,7 

7.2 Nettokostnad 

Nettokostnad per verksamhet 

Verksamhet/enhet belopp i tkr 2019 2018 2017 

Nämndverksamhet -819 -579 -720

Förvaltning gemensamt -7 972 -7 102 -5 886

Förskola, pedagogisk omsorg -75 145 -74 353 -68 215

Grundskola -166 729 -154 601 -148 950

Särskola -14 093 -14 979 -14 913

Kultur- och Fritidsverksamhet -29 359 -28 332 -27 676

Gymnasieskola -65 696 -67 155 -58 687

Vuxenutbildning -12 799 -11 625 -9 196

Summa -372 612 -358 726 -334 243

7.3 Budgetavvikelse per verksamhet 

Belopp i tkr 2019 2018 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 

Nämndverksamhet -819 -685 -134 -579 -629 50 

Förvaltningsgemensamt -7 972 -6 684 -1 288 -7 102 -7 511 409 

Förskola, pedagogisk omsorg -75 145 -75 071 -74 -74 353 -69 950 -4 403

Grundskola -166 729 -159 833 -6 896 -154 601 -153 461 -1 140

Särskola -14 093 -14 645 552 -14 979 -13 739 -1 240

Kultur och fritidsverksamhet -29 359 -29 962 603 -28 332 -28 350 18 

Gymnasieskola -65 696 -65 343 -353 -67 155 -61 117 -6 038
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Belopp i tkr 2019 2018 

Vuxenutbildning -12 799 -11 174 -1 625 -11 625 -12 432 807 

Summa -372 612 -363 397 -9 215 -358 727 -347 189 -11 537

7.4 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

Nettoinvesteringar 1 833 5 513 1 228 

Anläggningstillgångar bokfört värde 19 796 20 830 18 379 

Kommentar 

Reinvesteringarna för 2019 har främst varit möbler. Till viss del har utrustning såsom 
maskiner och laborationsmaterial inköpts. 

Reinvesteringarna följer en femårsplanering som beslutas i detalj inför aktuellt budgetår. 

7.5 Ekonomisk analys 

Avvikelser från budget har konstaterats på såväl intäkts- som kostnadssidan. 

Intäkter, avvikelser relativt budget 

Statsbidragsramen 2019 har minskat jämfört med 2018 

 Skolverket: -2,6 mnkr

 Migrationsverket: -8,7 kr

 Till detta upphörde bidrag för moduler på Gullmarsskolan 7-9, -0,8 mnkr

Totalt -12,1 mnkr 

Budgeterad minskning för 2019 var –6,0 mnkr 

Avvikelse intäkter: -6,1 mnkr 

Kostnader, avvikelser relativt budget 

 Gymnasiet, korrigering för elev som tillhör Lysekil men fakturerats annan kommun,
-438 000 kr

 Särskolan, elev placerad på annan ort, -806 724 kr

 Administrativa tjänster, datorer. Decemberfaktura -600 000 kr

 Datorer hårdvara. Decemberfaktura -173 000 kr

 Mediakostnader. Decemberfaktura -502 000 kr

Avvikelse kostnader: -2,5 mnkr 

Övrigt 

Anpassning från 2018 års utfall 

Personalanpassning från 2018-12-31 till 2019-12-31 har inneburit 26 årsarbetare färre. 
Främst har anpassningen skett genom att timanställningar och visstidsanställningar ej 
förlängts. På grund av fördröjning av ekonomisk effekt efter beslut om personalanpassningar 
har inte tillräcklig effekt uppnåtts under året vilket förklarar resterande avvikelse. Ytterligare 
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orsaker som påverkat att anpassningen ej skett i snabbare takt är att de behov som åtgärdas 
med främst migrationsrelaterade statsbidrag kvarstår även om statsbidraget avslutats. De 
verksamheter vars ansvarsområden har tydlig negativ avvikelse på grund av ovanstående 
orsaker är grundskola (3,7 mnkr), förskola (2,1 mnkr) och resursenhet (2,5 mnkr). 

Inför 2020 

Utbildningsnämnden har som intern kontroll att kontrollera rutiner och regler gällande 
budgetering, uppföljning, prognoser och att vidta åtgärder under pågående budgetår. 

8 Framtid 

Kompetensförsörjning i utbildningssektorn kommer att vara en nationell utmaning. Genom 
de under 2019 antagna riktlinjerna hoppas utbildningsnämnden att kunna behålla men också 
rekrytera nya medarbetare i kommunen. Ett samarbete med Högskolan Väst kring en 
lärarutbildning med arbetsintegrerat lärande och med Karlstads universitet kring 
förskollärarutbildning är exempel på hur Lysekil ska lyckas med detta. Internt i förvaltningen 
fokuseras det på arbetsmiljö och effektiv organisering för att möta lagstadgade 
kompetenskrav. 

Lokalförsörjning är ett område som erbjuder utmaningar. Skol- och förskolelokaler behöver 
upprustas och då kommunen förväntas växa även nyproduceras. Lysekil har idag hårt 
utnyttjade lokaler på skolområdet och en beredskap i samarbete med fastighetsavdelningen 
ska säkerställa tillgång på attraktiva och ändamålsenliga lokaler. 

Kommunen har startat ett översiktligt arbete för att se möjligheter och behov gällande 
fritidsanläggningar. Det gäller exempelvis utveckling och renovering av Gullmarsborg samt 
frågan om ytterligare idrottshall då efterfrågan fortsatt är större än utbudet. Frågan 
aktualiseras ytterligare av det faktum att kommunen förväntas växa. Arbetet kring 
anläggningar hålls samman av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Framtiden kommer att ställa större krav på olika sorters samverkan, internt och externt. 
Exempel på detta är att möta social oro, meningsfull fritid och folkhälsa. Ett antal satsningar 
och projekt är påbörjade i denna anda. Frågan om det kommunala fältarbetet och samarbetet 
med fritidsverksamheten exemplifierar detta och behovet av ett uppsökande och 
förebyggande arbete i kombination med det fritidsfrämjande. 

I övrigt arbetar nämnden vidare med de utvecklingsområden som finns beslutade. Bland 
dessa finns områdena skolframgång i Lysekils kommun, digitalisering och hållbar utveckling 
inom förvaltningens samtliga verksamheter. 
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Intern kontrollplan 2020 

Sammanfattning 

De två kontrollområden som föreslås för utbildningsförvaltningen 2020 är: 
1. Att de av utbildningsnämnden beslutade riktlinjer för fördelning av tider

samt uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar och
gymnastiksalar (UBN 2018–000211) följs och efterlevs.

2. Att det i utbildningsförvaltningen finns effektiva budget-och
uppföljningsprocesser.

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2020. 

Ärendet 

Utbildningsförvaltningens verksamheter har utifrån reglemente för intern kontroll 
och tillämpningsanvisningar upprättat förslag till intern kontrollplan för 
verksamhetsåret 2020. Granskningsområden identifieras med utgångspunkt från 
risk och väsentlighetsbedömning. Resultatet av granskning och analys, rapporteras 
i den form och omfattning som fastställs i kontrollplanen. Rapporter från 
respektive nämnd ska lämnas årligen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. Grunden för planering, prioritering och genomförande av den interna 
kontrollplanen är risk- och väsentlighetsanalyser. Kontrollprocesserna ska 
prioritera områden där högre risk föreligger.   

Två kontrollområden, med väsentlig betydelse för utbildningsförvaltningens 
verksamhet, har identifierats för 2020.  

1. Att de av utbildningsnämnden beslutade riktlinjer för fördelning av tider
samt uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar och
gymnastiksalar (UBN 2018–000211) följs och efterlevs.

2. Att det i utbildningsförvaltningen finns effektiva budget-och
uppföljningsprocesser.

Förvaltningens synpunkter  

De två kontrollområden som föreslås för utbildningsförvaltningen 2020 är: 
1. Att de av utbildningsnämnden beslutade riktlinjer för fördelning av tider

samt uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar och
gymnastiksalar (UBN 2018–000211) följs och efterlevs.

Motivering: Utbildningsnämnden beslutade 2018 om nya riktlinjer för fördelning 
av tider samt uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar och 
gymnastiksalar. Syftet med det nu föreslagna kontrollområdet är att kontrollera om 
riktlinjerna efterföljs och är ändamålsenliga. Utbildningsförvaltningen har 
uppmärksammat att det finns frågor i föreningslivet om de riktlinjer som 

http://www.lysekil.se/
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utbildningsnämnden beslutat om verkligen efterlev. Mot den bakgrunden blir det 
centralt att kontrollera om implementeringen av de nya riktlinjerna fungerat och 
om de efterlevs. 

2. Att det i utbildningsförvaltningen finns effektiva budget-och
uppföljningsprocesser.

Motivering: De tre senaste åren har det första halvårens uppföljningsrapporter och 
de prognoser som lagts i relation till dem avvikit på ett högst oacceptabelt sätt. 
Syftet med det nu föreslagna kontrollområdet är att kontrollera om de budget-och 
uppföljningsprocesser som tillämpas är ändamålsenliga.  

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Lena Garberg 
Handläggare 

Bilaga 

Intern kontrollplan 2020, hämtat ur Stratsys 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef 
Utbildningsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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1 Inledning 

Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Varje enskild nämnd ska årligen godkänna en intern kontrollplan. 

Resultatet av utförd granskning ska rapporteras till nämnden och åtgärder ska beslutas. 

Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

2 Plan för intern kontroll 

Den interna kontrollen för 2020  innefattar två kontrollområden, 

1. fördelning av tider samt uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar

samt

2. utbildningsförvaltningens budget- och uppföljningsprocesser.

Bakgrunden till kontrollområde 1 är att det i utbildningsnämnden 2018 beslutades att 

revidera riktlinjerna för fördelning av tider samt uthyrningsprinciper i kommunala 

idrottsanläggningar och gymnastiksalar (UBN 2018-000211) syftet är nu att kontrollera 

att riktlinjerna dels är kända, dels efterlevs. 

Bakgrunden till kontrollområde 2 är att det i de prognoser för helår som redovisats vid 

tertialuppföljningar varit långt från det slutgiltiga helårsutfallet i förvaltningen. Syftet  

är nu att kontrollera  förvaltningens rutiner och processer för prognoser och följsamhet i 

budget. 

3 Risker som ska hanteras 

En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika 

riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få. 
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Nedanstående risker är prioriterade i årets interna kontrollplan. 
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Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 4 

 

Hög 

Medel 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (mycket troligt att fel 
uppstår) 

Allvarlig (Är så allvarlig att fel 
inte får inträffa) 

3 Möjlig (finns en möjlig risk) Kännbar (Uppfattas som 
besvärande) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (Uppfattas som liten) 

1 Osannolik (risken är obefintlig) Försumbar (Är obetydlig) 
 

 

Process / rutin   Risk Sannolikhet Konsekvens 

Fördelning av 

tider samt 

uthyrningsprin

ciper i 

kommunala 

idrottsanläggni

ngar 

1  Fördelningen av tider är 

inte kända av föreningarna. 
3. Möjlig 2. Lindrig 

2  Tider fördelas på andra sätt 

än vad riktlinjerna anger. 
3. Möjlig 3. Kännbar 

Budget-och 

uppföljningspr

ocesser 

3  Felaktiga prognoser. 4. Sannolik 4. Allvarlig 

4  Bristande kontroller av 

intäkter och kostnader. 
3. Möjlig 4. Allvarlig 

3 

1 2 4 

3 1 
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4 Process eller rutin som ska granskas 

4.1 Fördelning av tider samt uthyrningsprinciper i kommunala 

idrottsanläggningar 

Risk Granskningsaktivitet Syfte med granskning 

 Fördelningen av 

tider är inte kända av 

föreningarna. 

Enkät Syftet är att kontrollera om de 

föreningar som ansöker om tider 

har kunskap om de regler som 

gäller för fördelning av tider. 

 Tider fördelas på 

andra sätt än vad 

riktlinjerna anger. 

Kontroll av 

tilldelningsprocessen. 

Syftet är att kontrollera om de 

föreningar som får önskade tider 

respektive de som inte får de 

tider de önskar rangordnas enligt 

riktlinjerna. 

4.2 Budget-och uppföljningsprocesser 

Risk Granskningsaktivitet Syfte med granskning 

 Felaktiga 

prognoser. 

Granskning av budget och 

utfall i 

uppföljningsrapporter. 

Syftet är att kontrollera hur 

träffsäkra de prognoser som görs 

i uppföljningsrapporterna är i 

relation till utfall på helår. 

 Bristande 

kontroller av intäkter 

och kostnader. 

Kontroll budget och utfall Syftet är att kontrollera om 

chefer följer lagd budget, vad 

avvikelser beror på och om 

prognostiseringar är riktiga. 

Avvikelser i relation till 

övergripande kostnader. 

Syftet med granskningen är att 

kontrollera budget och 

avvikelser i relation till 

övergripande kostnader t ex 

Västtrafik. 



Ärende Datum
Beslut i 
nämnd

Uppföljnining
 i nämnd

Gullmarsborgs utveckling 170530 2018-11-14

Underhåll och upprustning av 
Gullmarsborgs ishall

180327

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

Beslut 200226

Remiss av motion angående bildande av en kultur- och 
fritidsnämnd

Beslut 200429

Remiss av motion om att införa ersättning i daglig 
verksamhet

Beslut 200331

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

Beslutsuppföljning UBN 

Beslut

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

Svar till KS 2002-04-08

Svar till KS 2020-03-18

2018-11-14

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

Svar till KS 2020-05-18

Svar till KS 2020-03-18



Delegationsbeslut 

Dnr 2020-000088 

Utskriftsdatum: 

2020-02-05 

Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2020 
Lysekils kommun (Gymnasieskolan) 

Beslut enligt delegationsordning utbildningsnämnden 2019-12-19, § 6 

 Gymnasieskola  7:32 

Avgift tas ut av kommunen/enskild verksamhet där elev studerar om ingen annan 
överenskommelse finns mellan Lysekils kommun och annan kommun/enskild verksamhet.  

Förvaltningschefen beslutar 

Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2020 Lysekils kommun. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 

Prislista 
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Beslut 

Interkommunal ersättning och ersättning till enskild 

Verksamhet 2020 Lysekils kommun 

Avgift tas ut av kommunen/enskild verksamhet där elev studerar om ingen annan 
överenskommelse finns mellan Lysekil och annan kommun/enskild verksamhet. 

Enskild verksamhet har ett momstillägg på 6%. Belopp nedan är per termin. 

Utbildn.kod   Program    Kommunal verksamhet    Enskild verksamhet 

IKE/termin IKE/termin 

2020 2020 

BA Bygg & Anläggning       73 716     78 139 

BF Barn & Fritid       61 067     64 731 

EE El & Energi       67 218     71 251 

IN Industriteknik       77 171     81 801 

NBDJU Naturbruk NB19       93 727     99 351 

NBVATV0R Naturbruk vattenbruk NB17+18       93 727     99 351 

NBVATV0R Naturbruk vattenbruk start HT20     113 000   119 780 

RL Restaurang & Livsmedel       75 415     79 939 

VO Vård & oms.       59 192     62 744 

EK Ekonomi       50 894     53 947 

NA Naturvetenskap       52 835     56 005 

NANAT0S Marinbiologi       63 499     67 309 

SA Samhällsvetenskap       51 793     54 901 

TE Teknik       56 434     59 820 

Lysekil 2020-01-31 
Utbildningsförvaltningen 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 



Delegationsbeslut 

Dnr 2020-000087 

Utskriftsdatum: 

2020-02-05 

Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2020 
Lysekils kommun för vissa verksamheter (förskola, fritidshem, förskoleklass 
och grundskola) 

Beslut enligt delegationsordning utbildningsnämnden 2019-12-19, § 6 

 Förskola 2:8 

 Fritidshem 3:4 

 Förskoleklass 4:10 

 Grundskola 5:12 

Avgift tas ut av kommunen där barnet är placerat om ingen annan överenskommelse finns 
mellan Lysekils kommun och annan kommun. Enskild verksamhet tar ut avgift för barnet. 

Förvaltningschefen beslutar 

Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 2020 Lysekils kommun 
för vissa verksamheter.  

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 

Prislista 
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2020-01-31 

Beslut 

Interkommunal ersättning och ersättning till enskild verksamhet 

2020 Lysekils kommun för vissa verksamheter. 

Belopp nedan är beräknat med löneavtal 2,7 % för april-december. Avgift tas ut av kommun där 

barnet är placerat om ingen annan överenskommelse finns mellan Lysekil och annan kommun. 

Enskild verksamhet tar ut avgift för barnet. Administrativt pålägg är 1 % för pedagogisk omsorg 

och 3 % för övrig verksamhet. Enskild verksamhet har även ett momstillägg på 6 %. Belopp 

nedan är per termin. 

Verksamhet kr kr inklusive momstillägg 

Förskola 63 889 67 722 

Pedagogisk omsorg 62 259 65 995 

Förskoleklass 30 511 32 341 

Fritidshem  13 886 14 719 

Åk 1-3 40 254 42 669 

Åk 4-6 45 364 48 086 

Åk 7-9 54 314 57 573 

Resursklass  283 394 300 398 

Lysekil 2020-01-31 

Utbildningsförvaltningen 

Lennart Olsson 

Förvaltningschef 



Anmälningsärende 

Dnr 2020-000006 

Utskriftsdatum: 

2020-02-19 

Redovisning av anmälningsärenden 2020-02-26 

Beskrivning:

LKS § 3, 2020-01-29 - Yttrande över handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i Västra 
Götaland 
Namn:

Kommunstyrelsen 

Beskrivning:

Informationsbrev till huvudman inför granskning av huvudmäns hantering av klagomål mot 
utbildningen 
Namn:

Skolinspektionen 

Beskrivning:

LKS § 4, 2020-01-29 - Rapport intern kontroll, sammanställning 2019 
Namn:

Kommunstyrelsen 

Beskrivning:

Samarbetsavtal för att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap och teknik 2020 
Namn:

Innovatum Science Center 

Beskrivning:

Rutin för övergång mellan förskola och pedagogisk omsorg till förskoleklass och fritidshem 
Namn:

Utbildningsförvaltningen 

Beskrivning:

Rutin för skolval och placering i förskoleklass Lysekils kommun 
Namn:

Utbildningsförvaltningen 

Beskrivning:

Likabehandlingsplan Lysekils vuxenutbildning 2020/2021 
Namn:

Utbildningsförvaltningen 

Beskrivning:

Beslut om statsbidrag för handledare i Läslyftet i förskolan för 2018-2019 
Namn:

Skolverket 

Beskrivning:

Utbildningsförvaltningens rutin för övergång från åk 6 till åk 7 
Namn:

Utbildningsförvaltningen 

Beskrivning:

Avtal - Yrkesmässig processorienterad handledning - Elevhälsan/Skolhälsovården 
Namn:

Futura Hälsodesign 

Beskrivning:

Överenskommelse - Insatser inom området psykisk hälsa - mellan staten och SKR, 2020 - dnr 



19/01701 
Namn:

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 

Beskrivning:

Försöksledare och kontaktperson för försök med digitala nationella prov 
Namn:

Skolverket 

Beskrivning:

Kontrollrapport - Livsmedelskontroll av Bro skola -062001, Mellberg 9406, Brastad 
Namn:

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Beskrivning:

Information om Vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i årskurs 5 
Namn:

Lina Schollin Ask 

Beskrivning:

Beslut om statsbidrag för fler anställda i lågstadiet 2018-2019 
Namn:

Skolverket 

Beskrivning:

Beslut om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2019 
Namn:

Skolverket 

Beskrivning:

IVO överlämnar klagomål på verksamhet som bedrivs enligt SoL 
Namn:

IVO 

Beskrivning:

Uppföljning av beslut med anledning av anmälan gällande Gulmarsskolan i Lysekils kommun - dnr. 
2019:10310 
Namn:

Skolinspektionen 



 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 
2020-01-29 

1 (1) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 3 Dnr 2019-000429 

Yttrande över handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i Västra 
Götaland 

Sammanfattning 

Ett förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
har processats fram av Västkom och Västra Götalandsregionen i bred samverkan 
med andra myndigheter och civilsamhälle. Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt 
sig bakom att förslag till handlingsplan sänds på remiss till berörda nämnder och 
styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer.  

Förvaltningens bedömning är att handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 2020-2025 är ett mycket bra stöd i det lokala arbetet med psykisk hälsa 
och suicidprevention. Det lokala arbetet med handlingsplan psykisk hälsa pågår och 
följs upp i den lokala närsjukvårdsgruppen och på samma vis kommer arbetet med 
handlingsplan för suicidprevention genomföras.  

Lysekils kommuns ställningstagande föreslås därför vara att ställa sig bakom förslag 
till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07 
Förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 
Missiv/skrivelse från Västra Götalandsregionen och Västkom 
Uppföljning av Lysekils lokala arbete med handlingsplan psykisk hälsa 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025.      

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2020-01-07 

Dnr 

LKS 2019-000429 
 
Kommunstyrelseförvaltningen/Avdelningen för hållbar utveckling 
Anna Nyman Holgersson, 0523 – 61 31 09 
anna.nyman-holgersson@lysekil.se 
 
 

Yttrande över handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i 
Västra Götaland  

Sammanfattning 

Ett förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
har processats fram av Västkom och Västra Götalandsregionen i bred samverkan 
med andra myndigheter och civilsamhälle. Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt 
sig bakom att förslag till handlingsplan sänds på remiss till berörda nämnder och 
styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer.  

Förvaltningens bedömning är att handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 2020-2025 är ett mycket bra stöd i det lokala arbetet med psykisk hälsa 
och suicidprevention. Det lokala arbetet med handlingsplan psykisk hälsa pågår och 
följs upp i den lokala närsjukvårdsgruppen och på samma vis kommer arbetet med 
handlingsplan för suicidprevention genomföras.  

Lysekils kommuns ställningstagande föreslås därför vara att ställa sig bakom 
förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025.       

Ärendet 

Ett förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
har processats fram av Västkom och Västra Götalandsregionen i bred samverkan 
med andra myndigheter och civilsamhälle. Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt 
sig bakom att förslag till handlingsplan sänds på remiss till berörda nämnder och 
styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer. 

Förvaltningens synpunkter  

Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem. Enligt World Health 
Organization (WHO) kommer psykisk ohälsa att stå för den största 
sjukdomsbördan i världen redan år 2030. Förutom de stora konsekvenserna för 
individen är kostnaderna för samhället betydande. Därför behövs insatser för att 
främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och stärka det suicidpreventiva arbetet från 
aktörer på alla samhällsnivåer (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

Under 2017 avled totalt 1 182 personer i åldern 15 år eller äldre till följd av suicid i 
Sverige. Nästan två tredjedelar av de som avled i suicid år 2017 var män.  

Förekomsten av suicid varierar mellan olika delar av Sverige, och i vissa län är 
andelen självmord nästan dubbelt så hög som i andra län. På kommunnivå finns 
också stora skillnader. Under 2012–2016 var andelen suicid i så kallade 
storstadskommuner i genomsnitt hälften så hög som i landsbygdskommuner. Men 
resultatet gällde bara för män. För kvinnorna var suicidtalen i princip likartade 

http://www.lysekil.se/
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oberoende av kommuntyp. Storstadskommuner hade under samma period en lägre 
arbetslöshet, högre medianinkomst och färre personer med enbart förgymnasial 
utbildning jämfört med avlägset belägna landsbygdskommuner. Dessa 
socioekonomiska skillnader är en möjlig förklaring till olikheterna i suicid 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

I Folkhälsomyndighetens statistikdatabas finns tillgång till lokal statistik över 
suicid. Enligt denna data begår fler män i Lysekil, jämfört med riket, suicid medan 
situationen är omvänt när det gäller kvinnor.  Tyvärr är det en negativ 
utveckling/ökning av suicid som skett under 2010-talet bland männen i Lysekil.  

Den sammanfattande bedömningen från förvaltningen är att suicidprevention, 
liksom arbete med psykisk hälsa, bör vara viktiga och prioriterade frågor för 
Lysekils kommun. Förvaltningen anser att förslag till handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 kommer utgöra ett viktigt stöd i det 
lokala arbetet med suicidprevention. Dokumentet hänger väl ihop med 
handlingsplan psykisk hälsa Västra Götaland 2018-2020 och kommer underlätta 
det kunskapsbaserade suicidpreventiva arbetet, inte minst som stöd vid planering 
och uppföljning.    

Handlingsplanen är dessutom framtagen i bred samverkan, vilket är viktigt för det 
fortsatta arbetet både på regional och lokal nivå. Det belyser vikten av samverkan 
och samarbete mellan kommunen och vårdaktörerna.   

Den lokala närsjukvårdsgruppen ansvarar i dag för arbetet med handlingsplan 
psykisk hälsa Västra Götaland 2018-2020. I närsjukvårdsgruppen medverkar 
chefer från socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Lysekils kommun 
samt primärvården, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, mödra- och 
barnhälsovården och ungdomsmottagningen. Den lokala närsjukvårdsgruppen 
föreslås att också ansvara för arbetet med handlingsplan för suicidprevention då 
dessa två handlingsplaner går hand i hand.  

Förvaltningen föreslår att Lysekils kommun ställer sig bakom förslag till 
handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Anna Nyman Holgersson  
Folkhälsostrateg 

 

Bilagor 

Förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 
Missiv/skrivelse från Västra Götalandsregionen och Västkom 
 

Beslutet skickas till  

Fyrbodals kommunalförbund 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 

http://www.lysekil.se/


Informationsbrev till 
huvudman 

2020-02-06 
1 (2) 

Dnr 2019:3005 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se  

Skolinspektionen granskar 
Huvudmäns hantering av klagomål 
mot utbildningen 

Under 2020 genomför Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning om 
huvudmannens klagomålshantering. Ni ingår i urvalet för granskningen, men besked 
om vilka huvudmän som ska granskas lämnas först efter att Skolinspektionen har 
utvärderat uppgifterna i bifogat formulär, se bilaga 1. Senast den 20 februari 2020 
behöver vi ert svar. Skicka ifyllt formulär till 
kvalitetsgranskningarsthlm@skolinspektionen.se. 

De huvudmän som ska delta i granskningen kommer att få ytterligare information 
samt en begäran om dokumentation vid ett senare tillfälle.  

Vad är tematisk kvalitetsgranskning? 

Skolinspektionen granskar områden där vi vet att det kan finnas behov av utveckling. 
Syftet är att bidra till en bättre skola med våra tematiska kvalitetsgranskningar, inte 
enbart i de verksamheter som har granskats, utan i samtliga verksamheter ute i 
landet. Detta sker genom att den tematiska kvalitetsgranskningen sammanfattas i en 
slutrapport.  

Slutrapporten kommer att beskriva vilka områden som behöver förbättras för att i 
högre grad nå målen för verksamheten inom det aktuella området. Rapporten 
kommer även att lyfta framgångsfaktorer. De iakttagelser, analyser och bedömningar 
som vi gör ute i verksamheten kommer även att redovisas i form av enskilda beslut till 
de granskade skolorna och huvudmännen.  

Hur genomförs granskningen? 
30 huvudmän som tagit emot klagomål mot utbildningen väljs ut för 
kvalitetsgranskningen. En enkät kommer att ställas till huvudmännens rektorer i 
grundskolan. Därefter kommer intervjuer att genomföras, till stor del per telefon. De 

http://www.skolinspektionen.se/
mailto:skolinspektionen@skolinspektionen.se
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huvudman 
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Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se  

som ska intervjuas är ett urval av anmälare, tjänstemän hos huvudmannen, ansvarig 
chef och ett antal rektorer från huvudmannens grundskolor.  

Om du har frågor 
Vid frågor om vår granskning är ni välkomna att kontakta projektledare Karin 
Lindqvist, tfn: 08-586 081 02, e-post: karin.lindqvist@skolinspektionen.se 

Mer information om kvalitetsgranskningen finns att ta del av här: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--
granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/huvudmans-
hantering-av-klagomal-mot-utbildningen--del-2-organisation-och-tillvagagangssatt/ 

Regelbunden kvalitetsgranskning
 

Syftet är att ge mer stöd och återkoppling än tidigare till skolor, kommuner och 
enskilda huvudmän – både kring sådant som behöver utvecklas och det vi bedömer 
som styrkor och goda arbetssätt.  
Beslut: Rådgivande och stödjande återkoppling. Regelbunden tillsyn sätts in vid 
större brister.  
Webb: www.skolinspektionen.se/regelbundenkvalitetsgranskning 

      www.skolinspektionen.se/undervisning 
      www.skolinspektionen.se/rektors-ledarskap 
      www.skolinspektionen.se/trygghet-studiero 
      www.skolinspektionen.se/bedomning-betygssattning 

Regelbunden tillsyn
 

Syftet med tillsynen är att se att skolverksamheten följer de lagar, regler och 
läroplaner som finns för  verksamheten.  
Beslut: I våra beslut uppmärksammar vi brister och utvecklingsområden vilket kan 
leda till krav på förändring. 
Webb: www.skolinspektionen.se/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/ 

Tematisk kvalitetsgranskning
 

Syftet är att granska kvaliteten i skolväsendet och bidra till utveckling genom att 
lyfta fram viktiga utvecklingsområden.  
Beslut: I våra beslut uppmärksammar vi även brister och utvecklingsområden vilket 
kan leda till krav på förändring.  
Omfattning: ca 12 tematiska kvalitetsgranskningar/år, ca. 200 skolor berörs 
Webb: www.skolinspektionen.se/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/ 
 

Information om Skolinspektionens olika granskningsmodeller: 

http://www.skolinspektionen.se/
mailto:skolinspektionen@skolinspektionen.se
mailto:karin.lindqvist@skolinspektionen.se
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/huvudmans-hantering-av-klagomal-mot-utbildningen--del-2-organisation-och-tillvagagangssatt/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/huvudmans-hantering-av-klagomal-mot-utbildningen--del-2-organisation-och-tillvagagangssatt/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/huvudmans-hantering-av-klagomal-mot-utbildningen--del-2-organisation-och-tillvagagangssatt/
http://www.skolinspektionen.se/regelbundenkvalitetsgranskning
http://www.skolinspektionen.se/undervisning
http://www.skolinspektionen.se/rektors-ledarskap
http://www.skolinspektionen.se/trygghet-studiero
http://www.skolinspektionen.se/bedomning-betygssattning
http://www.skolinspektionen.se/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/
http://www.skolinspektionen.se/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/
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§ 4 Dnr 2018-000599  

Rapport Intern kontroll - sammanställning 2019 

Sammanfattning 

Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens uppföljningar av den 
interna kontrollen redovisas till kommunstyrelsen som har det övergripande 
ansvaret för den interna kontrollen.  

Alla nämnder och de flesta kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges 
riktlinjer utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har 
det beslutats om åtgärder.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens interna kontroll 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av sammanställning av intern kontroll för år 2019.      

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/5 

Datum 

2019-12-09 

Dnr 

LKS 2018-000599 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Ing-Marie Tjulander 0523 – 61 32 19 

ing-marie.tjulander@lysekil.se 

Rapport Intern kontroll - sammanställning 2019 

Sammanfattning 

Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens uppföljningar av 
den interna kontrollen redovisas till kommunstyrelsen som har det övergripande 
ansvaret för den interna kontrollen.  

Alla nämnder och de flesta kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges 
riktlinjer utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har 
det beslutats om åtgärder.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tar del av sammanställning av intern kontroll för år 2019.     

Ärendet 

Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens uppföljningar av 
den interna kontrollen redovisas till kommunstyrelsen som har det övergripande 
ansvaret för den interna kontrollen.  
Alla nämnder och de flesta kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges 
riktlinjer utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har 
det beslutats om åtgärder. Lysekils Hamn AB redovisar inte enligt Lysekils 
kommuns riktlinjer för intern kontroll, de har ett eget arbetssätt för utförande av 
kontrollerna. Kommundirektören har fått i uppdrag från styrelsen i Stadshus AB att 
utreda och ta fram förslag på hamnbolagets framtida inriktning. Bolaget inväntar 
utredningen och har därför inte gjort några förändringar av den interna kontrollen.  

Följande interna kontroller är utförda under 2019 och åtgärder är beslutande i 
respektive nämnd/styrelse; 

Kommunstyrelsen 

Granskning: Rekrytering av medarbetare 

Åtgärder:  

• Ta fram en rutin för hur lagen om anställningsskydd (LAS) ska hanteras i
kommunen

• Genomarbetning och revidering av rekryteringsrutinen

Granskning: Fakturahantering – korrekt referenskod 

Åtgärder:  

• Nytt beställningssystem

• Införa beställarorganisation

Granskning: Fakturahantering - attestering i tid 

http://www.lysekil.se/
mailto:ing-marie.tjulander@lysekil.se
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Åtgärd: 

• Information och utbildning för godkännare och attestanter

Samhällsbyggnadsnämnden 

Granskning: Besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan 

Åtgärder:  

• Förtydligande av rutin utifrån ett kundperspektiv

• Förvaltningen ska hänvisa till Fixa Min Gata
• Ytterligare utredning och uppföljning av rutinen för att säkerställa att den

fungerar och att det sker en återkoppling till kunden

Granskning: Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) IT-avdelningen 

Åtgärder:  

• Förtydliga rutiner och arbetssätt

• Se över etiketthanteringen

• Automatisera lagerstatus

• Processkartlägga hanteringen av digitala verktyg

• Inventerings-App

• Strukturera om så att rätt digitalt verktyg finns på rätt plats

• Minska antalet digitala verktyg i lager

Socialnämnden 

Granskning: Genomförandeplaner 

Åtgärder:  

• Införa signeringslista för uppföljning och genomgång av genomförandeplan
vid samtliga enheter

• Uppdatering av genomförandeplaner i de fall det saknas mål

• Komplettera information om delaktighet vid nästa uppföljning

Granskning: Rutin för hantering av privata medel 

Åtgärder:  

• Revidera rutin för hantering av privata medel

• Upprätta och implementera rutiner för att säkerställa att både ordinarie och
ny personal får kännedom om rutinen för privata medel.

• Upprätta skriftliga överenskommelser för samtliga brukare som får hjälp av
kommunens personal med att hantera sina privata medel.

• Revidera rutin för hantering av privata medel så att den innefattar
anvisningar om skriftlig överenskommelse mellan brukare/ombud och
kommunens personal om hantering av privata medel.

http://www.lysekil.se/
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Granskning: Genomförande av åtgärderna utifrån lex Sarah-utredningar 

Åtgärd: 

• Införa kontroll avseende uppföljning av upprättade åtgärder inom
avdelningen för LSS och socialpsykiatri

Utbildningsnämnden 

Granskning: Föreningsbidragens tillförlitlighet och säkerhet 

Åtgärder:  

• Översyn av befintliga riktlinjer och rutiner på fritidsområdet

• Skapande av kriterier för verksamhetsbidrag

Granskning: Barnomsorgsavgifter 

Åtgärder: 

• Information till vårdnadshavare

• Rutiner inkomstkontroll

Granskning: Budgetera och kontrollera interna kostnader för IT 

Åtgärder: 

• Underlag för budget

• Förenkling av fakturor och debitering

• Processer för beställning av digitala verktyg

Granskning: Budgetera och kontrollera interna kostnader för kost 

Åtgärd:  

• Göra kostpolicyn känd

Granskning: Rutiner för interkommunala intäkter och kostnader i förskola och 
grundskola 

Åtgärder: 

• Förankring av rutin till förskolor och skolor

• Revidering av rutiner och blanketter

Havets Hus i Lysekil AB 

Granskning: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Åtgärder:  

• Gå igenom var det behövs tydligare rutinbeskrivningar

• Se över prioriteringarna i verksamheten.

Granskning: Attestrutiner 

Åtgärd: 

• Ingen åtgärd

http://www.lysekil.se/
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Granskning: Medelshantering 

Åtgärd:  

• Införa kontantfri verksamhet

LEVA i Lysekil AB 

Granskning: Kontroll av attestförteckning 

Åtgärd: 

• Ingen åtgärd

Granskning: Anläggningar 

Åtgärd:  

• Ingen åtgärd

Granskning: Energiskatt 

Åtgärd:  

• Ingen åtgärd.

LysekilsBostäder AB 

Granskning: Policy, riktlinjer och regler för inköp och upphandling. 

Åtgärd:  

• Avstämning med kommunens inköpsansvarig

Granskning: Dataskyddsförordning, GDPR 

Åtgärd:  

• Stänga avvikelser i tillsynsrapport

Granskning: Tillbud- och olycksfallsrapportering 

Åtgärd: 

• Ingen åtgärd

Lysekils Hamn AB 

Granskningar: Attestrutiner, inköp och upphandling, fakturering, löner, arvoden 
styrelsen, reseräkningar, representation, moms och skatter, handkassa, 
inventarieförteckning, räkenskapsinformation, kontokort, mobiltelefoner. 

Förvaltningens synpunkter 

Den intern kontrollen är genomförd och fungerar förhållandevis väl. Flera 
förbättringsområden har kartlagts. Åtgärder har tagits fram och beslutats i 
respektive nämnd och styrelse.  

http://www.lysekil.se/
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Beslutprocessen sker i tre steg: 

• Process eller rutin som ska granskas

• Plan för genomförandet

• Uppföljning av genomförd granskning

Till största delen har nämnder och styrelser följt processen för intern kontroll vilket 
har sammanställts i en bilaga. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör  

Ing-Marie Tjulander 
Kvalitetschef 

Bilaga 

Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens interna kontroll 
2019 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Sammanställning av intern kontroll 
Kommunstyrelsen 

Process/rutin som granskats 

Rekrytering av medarbetare. 

Granskningsaktivitet 1 

Kontrollera att vikariat som är längre än 3 månader annonserats internt eller externt. 

Syfte med granskning 

Kontrollera att kommunstyrelsen följer kommunens rekryteringsrutin. 

Tillvägagångssätt 

Söka ut vikariat längre än tre månader under 2018 och jämföra med annonsering i 
Varbi. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Det har under perioden september 2018 till och med juni 2019 förekommit sex lediga 
vikariat längre än tre månader. Två av vikariaten har annonserats enligt 
rekryteringsrutinen. 

De fyra övriga har tillsatts av personer med LAS-företräde. 

Kommunstyrelseförvaltning följer rekryteringsrutinen och lagen om anställningsskydd 
(LAS). 

Brister 

Inga brister har iakttagits. 

Förslag till åtgärder 

Inga brister – ingen åtgärd. 

Granskningsaktivitet 2 

Undersöka om det skickats varsel till vid anställningar som enligt LAS, upphört under 
2018. 

Syfte med granskning 

Syftet är att undersöka att kommunen efterlever lagen om anställningsskydd. 

Tillvägagångssätt 

Uppgifterna hämtas från systemet Winlas. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Granskning är gjord gällande 2018. Det har inte förekommit någon avslutad tjänst där 
varselbrev skulle skickas ut. 

Det har endast förekommit avslutade tillsvidaretjänster. 

Noteras bör att det saknas rutin för hur kommunen hanterar varsel och företräde enligt 
LAS. 

http://www.lysekil.se/
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Brister 

Inga fel har uppmärksammats inom kommunstyrelseförvaltningen men en brist är att 
kommunen saknar rutin för varsel och företräde enligt LAS. 

Förslag till åtgärder 

Ta fram en rutin för hur lagen om anställningsskydd (LAS) ska hanteras i kommunen. 
Detta arbete är påbörjat och förväntas implementeras redan under hösten 2019. 
Rutinen bör följas upp. 

Process/rutin som granskats 

Fakturahantering – korrekt referenskod 

Granskningsaktivitet  

Undersöka under fyra månader hur många fakturor som är ogiltiga på grund av att 
referenskod saknas samt orsak till att den saknas. 

Syfte med granskning 

Syftet är att se om det är många fakturor som saknar referenskod och i så fall utreda 
orsaken. 

Tillvägagångssätt 

Ekonomiadministratören på ekonomiavdelningen noterar hur många fakturor som är 
ogiltiga på grund av att referenskod saknas och utreder orsaken. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Iakttagelse som gjorts vid granskning är att referenskod saknas av olika orsaker. Dels 
kan det bero på att den ej uppgetts vid beställning, dels kan det bero på att 
leverantören inte anger den alls, skriver koden fel (till exempel ihop med text) eller 
anger den på fel ställe på fakturan. 

Brister 

Vid granskning av fakturor under perioden januari-april 2019 framkom att 104 
fakturor av totalt 741 fakturor var ogiltiga, det vill säga 14 %. 

Förslag till åtgärder 

Nytt beställningssystem - Visma Proceedo - Övergång till nya beställningssystemet 
Visma Proceedo kommer att underlätta, effektivisera och kvalitetssäkra 
fakturahanteringen så att det fungerar korrekt. 

Beställarorganisation - Varje förvaltning ska ha en särskild beställarorganisation vilket 
innebär att färre personer kommer att ha behörighet att beställa. Beställare kommer att 
få utbildning. I samband med beställning är det viktigt rätt referenskod anges och att 
endast siffrorna anges.  

Vid felaktig referenskod är det viktigt att kommunicera detta med berörd beställare 
och/eller leverantör för att kvalitetssäkra nästa beställning. 

http://www.lysekil.se/
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Process/rutin som granskats 

Fakturahantering – attestering i tid. 

Granskningsaktivitet 

Undersökning av hur många fakturor och summan av kostnader som har kontoförts 
med kod 8550 under 2018 och under perioden 1 januari - 31 maj 2019. 

Syfte med granskning 

Syftet är att kontrollera om det är många fakturor som inte betalats i tid samt öka 
medvetenheten om vilka orsaker som medför dröjsmålsränta. 

Tillvägagångssätt 

Räkna antalet fakturor totalt i kommunen samt antal inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde som kontoförs med kod 8550 i Raindance. Ekonomi-
administratören söker ut uppgifterna i ekonomisystemet Raindance. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Vid granskning av kommunstyrelsens betalningspåminnelser under 1 januari-31 maj 
2019 framkom att det fanns betalningspåminnelser på fyra fakturor. Då detta är ett 
begränsat antal granskades därför alla fakturor med betalningspåminnelseavgift. Det 
visade sig då att det under samma period upptäcktes totalt i kommunen 45 fakturor 
med betalningspåminnelseavgift till en summa av 14 879 kr. 

Vidare utfördes även granskning av betalningspåminnelseavgifter för år 2018, antal 112 
fakturor. Resultatet visade en total kostnad på 42 706 kr fördelat enligt nedan: 
Januari - 170,25 kr 
Februari - 920 kr 
Mars - 727,73 
April - 3 190,48 
Maj - 12 174,68 kr (ränta på Västtrafikfaktura gjorde att det blev högt belopp) 
Juni - 2 988,26 kr 
Juli - 645,55 kr 
Augusti - 12 862,39 kr (betalningspåminnelser på grund av semester, fakturorna har 
inte hanterats i tid) 
September 966,25 kr 
Oktober 1 062,06 kr 
November 4 339,15 kr 
December 2 658,72 kr 

De flesta betalningspåminnelserna kommer från Tele2 som lägger på 450 kr 
(lagstadgad maxavgift) på den vanliga betalningspåminnelsen. Den vanligaste 
betalningspåminnelse-avgiften är 60 kr. Betalningspåminnelse kan bero på att 
originalfakturan ej kommit fram eller att fakturan godkänts men inte attesterats före 
förfallodatum. 

Det är viktigt att godkännare och attestanter dagligen kontrollerar om det ligger något i 
systemet som ska hanteras. E-postpåminnelse skickas ut från eBuilder när det 
inkommit en faktura för godkännande eller attest. När godkännare och attestanter har 
semester är det viktigt att se till att någon annan får behörighet att gå in och godkänna 
och attestera. 

Brister 

Inga brister har identifierats. 

Förslag till åtgärder 

Information och utbildning för godkännare och attestanter. 

http://www.lysekil.se/
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Samhällsbyggnadsnämnden (IT-avdelningen)

Process/rutin som granskats 

Besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan. 

Granskningsaktivitet 

Granskning av 10 avslutade ärenden i systemet Vision. 

Syfte med granskning 

Se över att rutinen för besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan fungerar 
och att service getts utan onödigt dröjsmål enligt förvaltningslagen 2017:900. 

Tillvägagångssätt 

Undersöka att rutinen fungerar och att medborgaren fått svar på inlämnade 
synpunkter, klagomål eller felanmälan. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Tio slumpmässigt utvalda ärenden, mellan 1 janurai-31 augusti 2019, har granskats. 
Kortaste svarstiden för mottagningsbevis var 1 dag, den längsta var 176 dagar.  

Snittiden för besvarande ärenden var 72 dagar.  
Vanligast svarstiden var 1 vecka, vilket ligger inom rimlig svarstid. 
7 ärenden påvisar avvikelser. 

Följande 10 ärenden granskades: 

1. Synpunkt om slyröjning

2. Rapportering av farlig brygga

3. Synpunkt om enskild väg

4. Klagomål om cruising

5. Påtalad skaderisk på brygga

6. Synpunkt om fler cykelställ

7. Trasigt staket

8. Synpunkt om renhållningstaxan

9. Missnöje av parkeringsplatser

10. Rapportering om trasig bänk

Övriga iakttagelser 

Ärenden gällande synpunkter/felanmälan kan idag rapporteras av allmänheten på två 
sätt. 

Förutom rapportering till kommunens handläggare kan även medborgaren rapportera 
i en app ”Fixa Min Gata” (fixamingata.se). Vem som helst kan rapportera problem i 
gatumiljön, till exempel ett hål i gatan, trasig belysning eller nedskräpning. Systemet 
skickar direkt till LEVA i Lysekil AB som är utförare av samhällsbyggnads-
förvaltningens driftarbete. 

http://www.lysekil.se/
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Brister 

Följande brister har framkommit:   

• Av 10 granskade ärenden har inget ärende varit komplett med
mottagningsbevis, svar på åtgärd och avslutningsdatum.

• Förvaltningen lever inte upp till förvaltningslagen att service ska ges utan
onödigt dröjsmål.

• Det tar lång tid tills ärendet är når ett avslut.

• Brist på dokumentation när åtgärden är slutförd och om anmälaren fått svar.

• Det saknas en "lokal rutin" i verksamheten för inkommande synpunkter,
missnöje och klagomål.

• Idag är det en otydlighet när det finns "flera vägar in" för att lämna sin
synpunkt/ klagomål. Det är lätt att ärendet hamnar fel, hamnar mellan stolarna
eller inte rapporteras vidare till LEVA i Lysekil AB.

• I hälften av ärendena har mottagningsbevis och svar på åtgärd skickats
samtidigt.

Förslag till åtgärder 

• Förtydligande av rutin utifrån ett kundperspektiv.

• Förslag till åtgärd är att förvaltningen ska hänvisa till Fixa Min Gata.

• Ytterligare utredning och uppföljning av rutinen för att säkerställa att den

fungerar och att det sker en återkopplar till kunden.

Process/rutin som granskats 

Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) IT-avdelningen. 

Granskningsaktivitet 1 

Inventering mars. 

Syfte med granskning 

Granska att lagersaldot stämmer. 

Tillvägagångssätt 

Inventering av 3 stycken lagerhyllor. 

Brister 

Digitala verktyg saknades på förväntad plats samt att det fanns för många digitala 
verktyg på några hyllor. 

Förslag till åtgärder 

Förtydliga rutiner och arbetssätt. 

Granskningsaktivitet 2 

Inventering april. 

Syfte med granskning 

Granska att lagersaldot stämmer. 

Tillvägagångssätt 

Inventering av 3 stycken lagerhyllor. 
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Brister 

Datorer tas från lagret för installation samt placeras i lager, utan att samtliga tekniker 
känner till rutiner för hur de ska registreras vid in- och utlämning. 

Förslag till åtgärder 

Se över etiketthanteringen. Förenkla avläsning av serienummer för de digitala 

verktygen genom QR-kod. 

Automatisera lagerstatus. Automatisera hanteringen av lagerstatus vid utleverans. 

Granskningsaktivitet 3 

Inventering juni. 

Syfte med granskning 

Granska antal digitala verktyg i hela lagret. 

Tillvägagångssätt 

Inventering av alla lagerhyllor och jämföra om antalet stämmer eller inte. 

Brister 

Lagersaldo enligt register 341 stycken. 

Lagersaldo enligt inventering 328 stycken. 

Antal inventerade lagerhyllor 22 stycken. Antal lagerhyllor med rätt lagersaldo 8 
stycken. 

Förslag till åtgärder 

Process-kartlägga hanteringen av digitala verktyg. Inventerings-App. Inventering ska 

vara lätt att genomföra med en mobilapp, där det går att kontrollera lagersaldot. 

Granskningsaktivitet 4 

Inventering september. 

Syfte med granskning 

Genomföra en smidig inventering utan manuell sammanställning. 

Tillvägagångssätt 

Med en framtagen app i verktyget PowerApps, Office 365. 

Brister 

Hantering av in- och utregistrering av digitala verktyg till/från lager brister, vilket gör 
att det på vissa lagerhyllor är väldigt stora avvikelser. 

Förslag till åtgärder 

Strukturera om så att rätt digitalt verktyg finns på rätt plats. 

Minska antalet digitala verktyg i lager. 
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Socialnämnden 

Process/rutin som granskats 

Genomförandeplaner. 

Granskningsaktivitet 1 

Kontrollera att genomförandeplanerna upprättats utifrån gällande rutin och mall. 

Syfte med granskning 

Att genomförandeplanerna är upprättade utifrån gällande rutiner för att säkerställa att 
den enskilde får de insatser han eller hon är berättigad till. 

Tillvägagångssätt 

Kontroll av 80 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner inom avdelningen för vård 
och omsorg samt avdelningen för LSS och socialpsykiatri. Granskningen bygger på en 
särskilt upprättad granskningsmall utifrån den interna kontrollens syfte. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

I 21 % av genomförandeplanerna framgår det vilket eller vilka mål som gäller för varje 
aktivitet. I 13 % av genomförandeplanerna framgår det delvis vilket/vilka mål som 
gäller för varje aktivitet. I granskningsmallen fanns även en punkt gällande huruvida 
målen är individuellt utformade. I de fall det fanns mål kopplade till varje aktivitet var 
dessa individuellt utformade.  

Enligt rutin ska genomförandeplanerna följas upp var tredje månad eller vid behov. 

I 37,5 % av genomförandeplanerna finns datum för uppföljning av genomförande-
planen specificerat. I 25 % av planerna framgår det delvis. Det framgår delvis på så sätt 
att det finns en anteckning med ett nytt datum i kanten vid genomförandeplanen, det 
är dock oklart hur kontinuerligt det följts upp, vem som gjort uppföljningen etc. 

Vid vissa enheter använder de sig av en signeringslista för genomgång av 
genomförandeplan, detta skulle vara att föredra att fler enheter använder sig av. 

Brister 

I flertalet av genomförandeplanerna saknas det mål kopplade till varje aktivitet. Det är 
dock vanligt förekommande att det finns ett övergripande mål formulerat för personen. 
Detta mål är inte nedbrutet och kopplat till specifika aktiviteter utan är allmänt hållet. 

Genomförandeplanerna bygger på olika mallar och i den senast gällande mallen som 
bygger på metoden IBIC (Individens behov i centrum) finns tydligt specificerat att mål 
ska anges kopplat till varje mål. Trots att mål ska anges kopplat till varje mål saknas 
det ändock i en del genomförandeplaner. 

Uppföljning av genomförandeplanerna kan säkerligen ha skett oftare än vad som 
framgår i granskningen. Dock saknas det dokumentation om när och hur kontinuerligt 
uppföljning har genomförts. 

Förslag till åtgärder 

1. Införa signeringslista för uppföljning och genomgång av genomförandeplan vid
samtliga enheter.

I signeringslistan framgår att genomförandeplanen och uppdraget ska läsas igenom av 
kontaktperson. Detta bör ske var tredje månad samt vid förändring i vårdtagarens 
hälsotillstånd. Genomförandeplanen ska alltid vara aktuell och uppdaterad och en  
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signeringslista är till god hjälp för att systematiskt följa upp och kontrollera 
genomförandeplanernas giltighet. 

2. Uppdatering av genomförandeplaner i de fall det saknas mål.

Granskningsaktivitet 2 

Granskning av delaktighet vid upprättande av genomförandeplan. 

Syfte med granskning 

Säkerställa att den enskilde och/eller dennes anhörig gjorts delaktig i upprättandet av 
genomförandeplan och att insatserna därmed utformas utefter den enskilde. 

Tillvägagångssätt 

Kontroll av 80 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner inom avdelningen för vård- 
och omsorg samt avdelningen för LSS och socialpsykiatri. Granskningen bygger på en 
särskilt upprättad granskningsmall utifrån interna kontrollens syfte. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Granskningen visar att 75 % har varit delaktiga i utformningen av genomförande-
planen. Om den enskilde eller dennes anhörige inte varit delaktig i upprättandet 
framgår det varför i 30%.  

I genomförandeplanen ska det framgå på vilket sätt den enskilde varit delaktig 
exempelvis genom intervjuer, bilder, observation etc. Detta framgår bara i 17 % av 
genomförandeplanerna. 

Brister 

I 25 % av de granskade genomförandeplanerna har inte den enskilde eller dennes 
anhörige varit delaktig vid upprättandet. 

Om de inte är delaktiga ska det framgå varför, i så mycket som 70 % av genomförande-
planerna saknas information om varför de inte varit delaktiga. Det ska även framgå på 
vilket sätt den enskilde varit delaktig i upprättandet, detta finns endast specificerat i 17 
% av genomförandeplanerna. Den vanligaste formen för delaktighet är intervjuer. 

Förslag till åtgärder 

Komplettera information om delaktighet vid nästa uppföljning. 

Granskningsaktivitet 3 

Kontrollera genomförandeplanens innehåll. 

Syfte med granskning 

Säkerställa tydlighet och struktur i utformandet av insatserna utifrån den enskildes 
behov. 

Tillvägagångssätt 

Kontroll av 80 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner inom avdelningen för vård 
och omsorg samt avdelningen för LSS och socialpsykiatri. Granskningen bygger på en 
särskilt upprättad granskningsmall utifrån intern kontrollens syfte. 

http://www.lysekil.se/


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

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Granskningspunkterna för att säkerställa tydlighet och struktur utifrån den enskildes 
behov var följande: Framgår det vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av 
varje aktivitet?  

I 62,5 % av genomförandeplanerna framgick det tydligt, i 29 % av genomförande-
planerna framgår det delvis eller i de flesta fall. 

Framgår det av genomförandeplanen när och hur insatsen ska genomföras? 

I 54% av genomförandeplanerna framgår det tydligt, i 37,5 % framgår det delvis eller i 
de flesta aktiviteterna. 

Brister 

91,5 % är det totala värdet för om det framgår i alla eller nästan alla genomförande-
planer vem som är ansvarig för genomförandet samt när och hur. Detta resultat visar 
att genomförandeplanerna bygger på en tydlighet och struktur utifrån den enskildes 
behov. 

Gällande de genomförandeplaner där det framgår delvis eller i de flesta fall finns det 
antagligen rimliga förklaringar som att det är svårt att specificera vilken tid och hur en 
insats ska genomföras då den insatsen rimligtvis är mer flexibel. 

Förslag till åtgärder 

Ingen åtgärd 

Process/rutin som granskats 

Rutin för hantering av privata medel. 

Granskningsaktivitet 1 

Kontrollera att kontrollräkning skett enligt upprättade rutiner. 

Syfte med granskning 

Säkerställa att gällande rutiner följs för att minska risken för förskingring av den 
enskildes privata medel. 

Tillvägagångssätt 

Avstämning av kontrollräkning och att detta skett enligt gällande rutin. 

Granskning har skett på 20 slumpmässigt utvalda personer inom avdelningen för vård 
och omsorg samt avdelningen för LSS och socialpsykiatri. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutin förhantering av fickpengar på särskilt boenden och gruppboenden är upprättad 
2016-03-10 av dåvarande chef för vård- och omsorgsavdelningen och är inte reviderad 
sedan dess. Rutinen omfattar bl.a. anvisningar för mottagande av fickpengar, 
maxbelopp, förvaring, redovisning och kontroller. 

Enligt rutinen ska kontrollräkning ske varje månad med två personal närvarande. Båda 
ska då signera i kassabok eller kassablad. 

Under granskningen gjordes kontrollräkning av kontanterna för 16 brukare, och där 
stämde kontanta saldot med kassabladet. 
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Brister 

Kontrollräkning sker på de flesta boenden men inte med den frekvens som anges i 
rutinen. Några brukares medel har inte kontrollräknats alls. På en boendeenhet fördes 
över huvud taget inte någon redovisning av brukarens privata medel, bortsett från att 
kvitton sparades i plånböckerna, varför det förstås inte heller var möjligt att 
kontrollräkna. De flesta kontrollräkningar görs enbart av en person. Enligt rutinen ska 
två personer närvara vid kontrollräkningen. 

Förslag till åtgärder 

Revidera rutin för hantering av privata medel. 

Rutinen behöver ses över och tydliggöras när det gäller exempelvis vilka ekonomiska 
händelser som ska signeras av två personer, maxbelopp och så vidare samt eventuella 
begränsningar av vilken personal som ska ha tillgång till brukares privata medel.  

Rutinen bör också revideras så att den innefattar anvisningar om skriftlig 
överenskommelse mellan brukare/ombud och kommunens personal om hantering av 
privata medel.  

Rutinen bör revideras så att den även omfattar rutiner för kontokort, betalkort och 
liknande. 

Upprätta och implementera rutiner för att säkerställa att både ordinarie och ny 
personal får kännedom om rutinen för privata medel. 

Granskningsaktivitet 2 

Kontrollera att det tydligt framgår vem som är ansvarig för den enskildes kontanta 
medel. (Exempelvis: den enskilde, anhörig, god man etc.) 

Syfte med granskning 

Säkerställa att den enskildes kontanta medel hanteras på ett säkert sätt. 

Tillvägagångssätt 

Kontrollera att ansvarig finns tydligt angivet.  

20 slumpmässigt utvalda personer inom avdelningen för vård och omsorg samt 
avdelningen för LSS och socialpsykiatri. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

För en brukare framgick det av genomförandeplanen att personalen hade ansvar för 
brukarens fickpengar. 

På ett boende formulerade man den skriftliga kvittensen, i samband med att ombud 
överlämnade brukarens fickpengar till personalen för hantering, som ett avtal.  

Övriga boenden hade inte skriftliga överenskommelser om ansvaret för hantering av 
fickpengar utan överenskommelsen var av muntlig och mer informell karaktär och 
gjordes i samband med att brukare fick behov av hjälp från personalen med hantering 
av privata medel eller att nya brukare flyttade in. På äldreboendena var det inte 
enhetschef som fattade beslut om att ta emot och hantera fickpengar utan en 
kontaktperson 
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Brister 

För en majoritet av de personer som får hjälp av personalen med hanteringen av 
privata medel finns det alltså inte en skriftlig fullmakt/ överenskommelse mellan 
kommunen och brukare/ombud där det tydligt framgår att kommunens personal har 
rätt att hantera brukarens privata medel och som anger hur ansvars-fördelningen 
mellan kommunens personal, den enskilde och dess ombud ser ut.  

Vi vill dock understryka att rutinen inte innehåller anvisningar om att ansvarsövertaget 
ska regleras genom en sådan fullmakt/skriftlig överenskommelse. 

Förslag till åtgärder 

Upprätta skriftliga överenskommelser för samtliga brukare som får hjälp av 

kommunens personal med att hantera sina privata medel. 

Revidera rutin för hantering av privata medel så att den innefattar anvisningar om 

skriftlig överenskommelse mellan brukare/ombud och kommunens personal om 

hantering av privata medel. 

Process/rutin som granskats 

Genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah-utredningar. 

Granskningsaktivitet 

Säkerställa genomförandet av samtliga åtgärdsförslag som upprättats. 

Syfte med granskning 

Minska risken för bristande kvalité i verksamheten samt minska risken att 
missförhållanden upprepas. 

Tillvägagångssätt 

Avstämning gentemot upprättad lista avseende samtliga åtgärdsförslag som upprättats 
under 2018. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Avdelningen för vård och omsorg kontrollerar åtgärdsförslagen årligen, en granskning 
har gjorts under 2018 och processen gällande implementering och genomförandet av 
åtgärdsförslagen fungerar väl.  

Värt att betona är att avdelningen för vård och omsorg är den avdelningen som 
upprättat flest lex Sarah-rapporter och att processen för genomförande och uppföljning 
av åtgärderna fungerar väl är ett starkt kvalitetsmått. 

Avdelningen för LSS och socialpsykiatri har endast upprättat fem lex Sarah-rapporter 
under året. Inom denna avdelning finns ingen övergripande struktur och överblick 
avseende uppföljning.  

Granskningen visar dock att de flesta åtgärdsförslagen har genomförts med undantag 
av ett par.  

Anledningen till detta är att det är en händelse som inträffade sent på året. 

Processen avseende uppföljning och genomförande av åtgärdsförslagen bedöms 
fungera väl. 
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Brister 

Ett par av de åtgärdsförslag som har upprättats under 2018 har ännu inte genomförts. 
Detta har dock en logisk förklaring då det skett sent på året. 

Även avdelningen för LSS och socialpsykiatri bör införa en övergripande kontroll för 
uppföljning och genomförande av dessa för att säkerställa genomförandet och därmed 
kvalitetsförbättring. 

Förslag till åtgärder 

Införa kontroll avseende uppföljning av upprättade åtgärder inom avdelningen för LSS 

och socialpsykiatri. 

Avdelningen för LSS och socialpsykiatri bör följa upp åtgärdsförslagen och säkra 

genomförandet likt avdelningen för vård och omsorg gör årligen.  

En förvaltningsövergripande uppföljning är att föredra för att säkra genomförandet och 

därmed höja kvaliteten i verksamheterna. 
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Utbildningsnämnden 

Process/rutin som granskats 

Föreningsbidragens tillförlitlighet och säkerhet. 

Granskningsaktivitet 

Kontrollera beslutade dokument i relation till beslut och utbetalda bidrag. 

Syfte med granskning 

Säkerställa att bidrag betalas ut korrekt. 

Tillvägagångssätt 

Dokumenterade processer och rutiner har granskats. Intervjuer med berörda chefer 
har utförts. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Det kan konstateras, efter svar från verksamheterna och genomgång av de riktlinjer 
och rutiner som finns fastställda, att det är svårt att ge ett övergripande svar. 
Anledningen till det är att föreningsstöden hanteras på väldigt olika sätt på 
kulturavdelningen och fritidsavdelningen. De skilda rutinerna och riktlinjerna för 
förenings- och verksamhetsstöd innebär olika tillvägagångssätt och därmed blir frågan 
om tillförlitlighet och säkerhet tvådelad. 

Föreningsstödet (verksamhetsbidrag/LOK-stöd) som gäller fritidsföreningar följer 
tydliga rutiner och riktlinjer och är baserade på antal bidragsberättigade 
sammankomster och närvaro för medlemmar mellan 7–25 år. Beslut om utbetalning av 
detta verksamhetsstöd har sin grund i det beslut om lokalt aktivitetsstöd som fattas av 
Riksidrottsförbundet efter ansökningar från kommunens föreningar. Kommunens 
bedömning av verksamhetsstöd följer det av beslut som tidigare fattats av 
Riksidrottsförbundet. 

På kultursidan finns inga tydliga riktlinjer för tilldelning och fördelning av 
verksamhetsbidragen. Kulturchefen bereder ärendet med grund i ansökt belopp, 
föreningens motivering och tidigare beviljat bidrag. Kulturchefen presenterar därefter 
ett föreslag och utbildningsnämnden fattar beslut om bidragets storlek till de sökande 
föreningarna. 

Det finns bättre förutsägbarhet av föreningsbidragets storlek för fritidsföreningarna i 
och med klara riktlinjer och att de har sin grund i statlig myndighets bedömning och 
beslut. Ansökan och beslut om föreningsstöd på fritidssidan är dock ej diarieförda. Inga 
formella beslut är dokumenterade utan de hanterats genom att utbetalningsordrar 
skickats till ekonomiavdelningen. Det blir därmed svårt att genomföra kontroll. 

Det finns inga fastställda riktlinjer eller kriterier som visar hur verksamhetsbidraget för 
kulturföreningar bedöms och fördelas. Subjektiv bedömning riskerar att ligga bakom 
beslutet. det blir därmed också svårt att kontrollera relationen ansökan-beslut. 

Brister 

• Processen i fritidsavdelningens handhavande av föreningsbidragen behöver
revideras och dokumenteras.

• Riktlinjer och kriterier för hur kulturbidraget ska fördelas saknas.
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Förslag till åtgärder 

Översyn av befintliga riktlinjer och rutiner på fritidsområdet. Tydliga riktlinjer för 

bedömning av föreningsstöd för fritidsföreningar samt revidering av hur hanteringen 

av ansökan, beslut, dokumentation och utbetalning görs. 

Skapande av kriterier för verksamhetsbidraget. Riktlinjerna samt kriterier för 

kulturföreningarna så att de blir möjligt att mäta och därmed skapa transparens för 

sökande förening. 

Process/rutin som granskats 

Barnomsorgsavgifter. 

Granskningsaktivitet 

Kontroll av om vårdnadshavare betalar barnomsorgsavgift utifrån sin reella inkomst. 

Syfte med granskning 

Säkerställa att rätt barnomsorgsavgifter betalas. 

Tillvägagångssätt 

Jämförelse har gjorts med skatteverkets årsinkomstuppgifter för 2018 mot 
vårdnadshavares inlämnade inkomstuppgift till utbildningsförvaltningen 2018. 
Kontrollen genomfördes på vårdnadshavare till samtliga barn i fyra av kommunens 
förskolor, en per område. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Granskningen är utförd på 459 vårdnadshavare. Resultatet visar att drygt 41 % av 
vårdnadshavarna lämnat in för låg inkomst, drygt 44 % har lämnat korrekt eller något 
för hög inkomstuppgift till utbildningsförvaltningen. Knappt 15 % av underlaget 
sorterades bort på grund av att underlag har saknats från Skatteverket. 

Brister 

Det finns ingen tydlig information till vårdnadshavare om när och hur de ska lämna in 
nya inkomstuppgifter. 

Det finns inga rutiner för kontroll av om vårdnadshavares inkomstuppgifter är 
korrekta. 

Förslag till åtgärder 

Information till vårdnadshavare. Rutinmässigt informera vårdnadshavare om att 

uppdatera sina inkomstuppgifter varje år. 

Rutiner inkomstkontroll. Skapa rutiner för regelbunden inkomstkontroll. 

Process/rutin som granskats 

Budgetera och kontrollera interna kostnader för IT. 

Granskningsaktivitet 1 

Kontrollera vilka underlag rektor använder för att göra budget för IT-kostnader. 

Syfte med granskning 

Säkerställa att rätt budget läggs. 
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Tillvägagångssätt 

Alla rektorer och förskolechefer ombads beskriva hur de gör för att budgetera IT-
kostnaderna för kommande budgetår. 

IT-avdelningen ombads att svara på frågor om beställningsrutiner, leasingavgifter, 
serviceavgifter och licenskostnader. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Det är komplicerat för rektor att budgetera korrekt för IT-relaterade kostnader. Det 
krävs att rektor har kunskap om vad som ingår i avgifter och vilka andra kostnader som 
finns, den kunskapen finns inte i grundskolorna idag. Även vid frågor till IT-
avdelningen har det varit svårt att få svar på dessa frågor. Utöver dessa kostnader 
tillkommer kostnader för t ex skärmar, tangentbord, dockningsstationer och fodral 
vilka faktureras och betalas separat av verksamheterna. Utbildningsförvaltningen kan, 
enligt IT-avdelningen, endast påverka antalet digitala verktyg. I samråd med IT-
avdelningen kan rektor också, till viss del, påverka datormodeller. Då IT-avdelningen 
själva ansvarar för upphandling av leasingavtal, vilka licenser som ska finnas och vilken 
standard som ska råda i kommunen är det, utifrån de processer som finns idag, 
omöjligt för en rektor att ha kontroll och kunna påverka IT-relaterade kostnader och 
underlag för att budgetera korrekt. 

Brister 

Underlag för att göra en relevant budget saknas. 

Förslag till åtgärder 

Underlag för budget. Implementera gemensamma processer för beställning av digitala 

verktyg utifrån prislistor på aktuella digitala verktyg och de tjänster IT-avdelningen 

tillhandahåller. 

Granskningsaktivitet 2 

Kontrollera fakturornas användarvänlighet och tillförlitlighet. 

Syfte med granskning 

Säkerställa att de utbetalningar som görs är korrekta. 

Tillvägagångssätt 

Alla rektorer och förskolechefer ombads beskriva hur de kontrollerar att de betalar rätt 
pris och rätt antal digitala verktyg per månad. 

IT-avdelningen har beskrivit faktureringssystemet. 

Utbildnings-förvaltningen har följt fakturor över tid för ett antal datorer och Ipads för 
att kontrollera summorna samt fakturornas användarvänlighet. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rektorerna menar att det inte, på ett tillfredsställande sätt, går att kontrollera de 
fakturor som kommer från IT-avdelningen då de är röriga, svåra att överblicka samt 
innehåller många fel. 

En av felkällorna i faktureringssystemet är att verktyget faktureras från den person 
som senast varit inloggad på dator/Ipad. Enligt IT-avdelningen hämtas personens 
verksamhetstillhörighet från HEROMA för personal och för elever hämtas  
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informationen från annat system, oklart vilket. Grundtanken med detta fakturerings-
förfarande är gott men ger upphov till ett antal felkällor då såväl lärare som elever 
ibland loggar in på flera digitala verktyg under en månad (den som finns närmast) 
vilket får till följd att vid kontroll av fakturor kan en användare stå uppsatt på flera 
verktyg. Ett annat fel som uppstår är att då enheten är kopplad till den senaste 
användaren följer detta med månad efter månad trots att den individ som använt 
verktyget inte arbetar på enheten eller avslutat sin anställning/skolgång i Lysekils 
kommun. 

Under 2018 ökade kostnaderna för utbildningsförvaltningen på ett okontrollerat sätt. 
Trots upprepade försök har det varit väldigt svårt att få kunskap vilka orsakerna till 
ökningarna under 2018 är. Såväl antalet personal som antalet elever har varit relativt 
konstant de senaste 3 åren. En orsak till kostnadsökningar är att eleverna i årskurs 4 
numer har dator som digitalt verktyg vilket genererar en ökad kostnad om ca 45 
kr/elev och månad. För en ”kull” i Lysekils kommun innebär det en ökad kostnad om 
ca 78 300 kr/år. En annan orsak tros vara att IT-avdelningen kategoriserat fler 
personaldatorer än tidigare som administratörsdatorer då de innehåller vissa 
administrativa system som används i skolan (PMO). Skillnaden i serviceavgiften 
mellan en lärardator och en administrativ dator är 540 kr/månad. För 10 fler 
administrativa datorer i förvaltningen innebär det en ökad kostnad på ca 64 800 kr/år. 
Utöver dessa ökningar kan förvaltningen inte förklara de ökade kostnaderna. Även 
utfallet för de fem första månaderna för 2019 överstiger markant såväl budget 2019 
(som kan vara fel) som utfall 2018. Att de IT-relaterade kostnaderna ökar utan att 
förvaltningens chefer har kontroll är mycket otillfredsställande. 

Brister 

Användarvänligheten för att kontrollera att fakturorna är korrekta är låg. Rektorer 
måste vara säkra på att de betalar för rätt antal produkter. 

Ett framgångsrikt arbete har påbörjats i samarbete mellan IT-avdelningen och 
representanter från utbildningsförvaltningen med att förenkla kontrollen av fakturor 
gällande digitala verktyg. Arbetet bör fortsätta. 

Förslag till åtgärder 

Förenkling av fakturor och debitering. IT-avdelningen, tillsammans med rektorerna, 

förenklar fakturerings-systemet. Det framgångsrika arbetet i arbetsgruppen med 

representanter från rektorerna och IT-avdelningen för att förenkla 

fakturagranskningen bör fortsätta. 

Granskningsaktivitet 3 

Kontrollera om de processer som finns för beställning av digitala verktyg är 
ändamålsenliga. 

Syfte med granskning 

Säkerställa att rektorer kan beställa de elev-verktyg de dels har råd med dels behöver. 

Tillvägagångssätt 

Alla rektorer och förskolechefer ombads beskriva hur de väljer vilka digitala verktyg de 
bedömer sig behöva under kommande år. 

IT-avdelningen ombads beskriva beställningsrutinerna. 
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Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rektorerna anger att de endast beställer antal digitala verktyg. De vet inte vid 
beställningen vad kostnaden kommer att bli kommande år. 

Valen av verktyg utgår från Ipad eller elevdator. 

Brister 

Rektors möjlighet att välja digitala verktyg utifrån såväl ekonomiska- som pedagogiska 
aspekter behöver öka. 

Tydliga rutiner för att beställa digitala verktyg saknas i utbildningsförvaltningen. 

Förslag till åtgärder 

Processer för beställning av digitala verktyg. Skapa gemensamma processer för 

beställning av digitala verktyg utifrån underlag som IT-avdelningen tillhandahåller. 

Arbetssättet kan vara att en grupp tillsätts för att förutsättningslöst, ur pedagogiska 

och kostnads-perspektiv långsiktigt arbeta med vilka digitala verktyg som är relevanta 

att använda för att ha en acceptabel standard och också kunna nå läroplanernas mål. 

Gruppen ska bestå av representanter för utbildnings-förvaltningen och IT-avdelningen. 

För att utbildningsförvaltningen ska vara kostnadseffektiv ska gruppen också arbeta 

med vilka programvaror och licenser som är relevanta för utbildningsförvaltningen. 

Process/rutin som granskats 

Budgetera och kontrollera interna kostnader för kost. 

Granskningsaktivitet 

Genomgång av faktiska kostnader i jämförelse med budgeterad kostnad. 

Syfte med granskning 

Säkerställa att rätt budget läggs. 

Tillvägagångssätt 

Rektorerna har beskrivit hur de arbetat med budget för den rörliga delen av 
kostavgiften. 

Granskning av gällande kostpolicy. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Det kan konstateras att några rektorer inte förhållit sig till den av kostenheten 
beslutade kostpolicyn. 

Kostpolicyn var inte förankrad i alla verksamheter eller har åtminstone inte använts 
som underlag för budgeteringen. 

Brister 

Kunskap om kostpolicyn och/eller hur den ska användas i budgetarbetet saknas. 

Förslag till åtgärder 

Göra kostpolicyn känd. 

Inför budgetarbetet 2020 gås kostpolicyn igenom på ett ledningsmöte. 
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Process/rutin som granskats 

Rutiner för interkommunala intäkter och kostnader i förskola och grundskola. 

Granskningsaktivitet 

Kontroll av om rutiner för interkommunala kostnader och intäkter fungerar. 

Syfte med granskning 

Kontrollera om processer, information, korrekta blanketter fungerar för 
interkommunala intäkter och kostnader i förskola och grundskola. 

Tillvägagångssätt 

Direktkontakt med administratörer och rektorer med frågor gällande eventuella 
externa elever. 

Sökning i elevregistret ProCapita där en sortering går att göra på 
folkbokföringskommun. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinerna finns men är inte beslutade eller nedtecknade i något dokument och går inte 
att hitta på Lysekils kommuns webb. 

Rutinerna, inför fakturahantering av interkommunala ersättningar för höstterminen 
2018 och vårterminen 2019, har inte varit ändamålsenliga eller tillräckliga. 

Det går att nå blanketter för ansökan om förskoleplats eller fullgörande av skolgång i 
Lysekils kommun eller i annan kommun. på webben. På denna blankett återfinns rutin 
och ärendegång för ansökan och beslut. 

Det fanns barn/elever som hade mottagits av en huvudman utan att meddela Lysekil. 

Brister 

Rutiner från andra kommuner, främst grannkommunerna om att meddela Lysekil när 
det mottagit ett barn/elev saknades. Lysekil fick vetskap om barnen först när 
fakturorna inkommit. 

Rutiner var inte kända på alla förskolor och skolor. 

Uppdaterade blanketter saknades och fanns inte tillgängliga på kommunens webbsida. 

Förslag till åtgärder 

Förankring av rutin till förskolor och skolor. 

Informera verksamheterna om gällande riktlinjer och rutiner. Synliggöra dessa, både i 

direktkontakt men också via våra gemensamma plattformar. 

Revidering av rutiner och blanketter 

Revidera aktuella blanketter och publicera dem på webben. 
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Havets Hus i Lysekil AB 

Process/rutin som granskats 

Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Granskningsaktivitet 

Kontrollera att medarbetarna upplever att nödvändiga rutinbeskrivningar finns. 

Syfte med granskning 

Att ta reda på om det behövs kompletterande rutinbeskrivningar i verksamheten. 

Tillvägagångssätt 

Anonyma enkäter. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Endast tre svar har kommit än så länge varför en uppföljning bör göras. Påståendet 
var: 

Havets Hus har tydliga rutiner för att jag ska kunna utföra mitt arbete 

1-----------2----------3----------4----------5 

Besvara påståendena med betygsskalan 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är 
instämmer helt. 

De inkomna svaren ger ett medel på 3,7. Ingen av respondenterna angav 1-2 vilket 
betyder instämmer inte alls eller instämmer delvis inte. Ingen angav heller 5 vilket 
betyder instämmer helt. Det tolkas därför som om det finns ett behov att göra tydligare 
rutiner. 

Endast tre svar har kommit än så länge varför en uppföljning bör göras. 

Påståendet var: 

Jag har gott om tid att utföra mina arbetsuppgifter 

1----------2----------3----------4----------5 

Besvara påståendena med betygsskalan 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är 
instämmer helt. 

De inkomna svaren ger ett medel på 3,3. Ingen av respondenterna angav 1-2 vilket 
betyder instämmer inte alls eller instämmer delvis inte. Ingen angav heller 5 vilket 
betyder instämmer helt. Det tolkas därför som om det inte finns gott om tid att utföra 
uppgifterna. 

Förslag till åtgärd 

Gå igenom vart det behövs tydligare rutinbeskrivningar. 

Be om återkoppling från medarbetare om inom vilka områden som rutinerna behöver 
förtydligas. 
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Process/rutin som granskats 

Attestrutiner. 

Granskningsaktivitet 

Kontrollera att de nya attestrutinerna fungerar 

Syfte med granskning 

Att verifiera att attestrutinerna fungerar i Fortnox, och uppfyller beslutade regler för 
attest. 

Tillvägagångssätt 

Stickprover på fem olika fakturor. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Granskning genomförd och alla stickprover visade att attestrutinerna följts. 

Process/rutin som granskats 

Medelshantering. 

Granskningsaktivitet 

Kontrollera medelshanteringen. 

Syfte med granskning 

Att verifiera att medelshanteringen har förbättrats. 

Tillvägagångssätt 

Kontrollera att kassadifferenserna minskat. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

I delårsbokslutet per sista augusti framgår att årets kassadifferenser uppgår till cirka  
2 600 kr jämfört med - 13 000 kr föregående år. Under 2018 var sammanlagda 
kassadiffarna 31 228 kr och 2019 totalt 23 898 kr. Siffrorna för 2019 har korrigerats för 
den 28-29 juli när kassorna ej fungerade på eftermiddagen den 28:e då medlen kom in 
men slogs in i kassan först den 29:e. 

Förslag till åtgärder 

Införa kontantfri verksamhet. 

Då kassadiffar fortsätter att vara ett problem föreslås verksamheten införa kontantfri 
verksamhet 2019. En koppling i kassan till swish bör också installeras. 
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LEVA i Lysekil AB 

Process/rutin som granskats 

Kontroll av attestförteckning. 

Granskningsaktivitet 

Kontroll av gällande attestförteckning 

Syfte med granskning 

Attestförteckning skall vara uppdaterad och stämma överens med den av styrelsen 
fastställda attestförteckningen. 

Tillvägagångssätt 

Kontrollera att attestförteckning är komplett och aktuell. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 

Brister 

Inga avvikelser kunde noteras vid granskningen. 

Förslag till åtgärder 

Ingen åtgärd. Attestförteckningen är komplett och korrekt. 

Process/rutin som granskats 

Anläggningar. 

Granskningsaktivitet 

Kontroll av EL-näts- och VA-anläggningar som saknar kund 

Syfte med granskning 

Samtliga anläggnings-id ska stämma överens med kundregistret. 

Tillvägagångssätt 

Lista på samtliga anläggnings-id utan kund tas ut ur kundregistret (CS) för EL-nät 
respektive VA.  

Granska lista och säkerställ varför anläggnings-id saknar kund, ex anläggning som är 
tillfällig/nedlagd/utflyttad verksamhet eller sammanslagning av två anläggnings-id till 
ett. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen. 

Brister 

Inga avvikelser kunde noteras vid granskningen. 

Förslag till åtgärder 

Ingen åtgärd. Kundregistret är komplett.  
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Process/rutin som granskats 

Energiskatt.  

Granskningsaktivitet 

Kontroll av deklarerad energiskatt. 

Syfte med granskning 

Energiskatten skall innehålla rätt belopp och betalas rätt tid. 

Tillvägagångssätt 

Lista på bokförda transaktioner hämtas från LEVA:s skattekonto på Skatteverkets e-
tjänst. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 

Brister 

Inga avvikelser kunde noteras vid granskningen. 

Förslag till åtgärder 

Ingen åtgärd. Deklarerat belopp är korrekt och inbetalt i rätt tid. 
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Lysekilsbostäder 

Process/rutin som granskats 

Policy, riktlinjer och regler för inköp och upphandling 

Granskningsaktivitet 1 

Granska att den av kommunfullmäktige fastställda inköpspolicyn med tillhörande 
riktlinjer och regler är antagna av bolaget 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att säkerställa att fattade beslut i KF som gäller 
kommunägda bolag har antagits av bolagets styrelse. 

Tillvägagångssätt 

Tagit fram styrelseprotokoll där beslutet om att anta den inköpspolicy med tillhörande 
riktlinjer och regler som beslutats i KF finns dokumenterat. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

På styrelsemöte 11 september 2019 beslutades att anta inköpspolicy med tillhörande 
riktlinjer och regler som fattats i KF. 

Förslag till åtgärder 

Ingen åtgärd.  

Granskningsaktivitet 2 

Granska inköp över 100 tkr. 

Syfte med granskning 

Säkerställa att upphandling skett på korrekt sätt enligt beslutad policy med tillhörande 
riktlinjer och bolagsspecifika regler. 

Tillvägagångssätt 

Tagit fram statistik per leverantör t o m juli 2019 ifrån ekonomisystemet. 

Alla leverantörer med ett verkligt inköpsbelopp eller prognostiserat inköpsbelopp över 
100 tkr har identifierats. En fördjupad granskning har utförts, det vill säga uppföljning 
har skett om dessa upphandlingar följer beslutade policy, riktlinjer och regler. 
Granskningen har delats in i två nivåer: 

Nivå 1 - inköp över 586 tkr  

Nivå 2 - inköp över 100 tkr upp till 586 tkr. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Efter granskning av bolagets inköpsstatistik konstateras att 84% av inköpen är högre 
än 586 tkr, 8% av inköpen befinner sig inom intervallet 100 tkr upp till 586 tkr. 

Inköp över 586 tkr 

100% av de inköp som överstiger 586 tkr har upphandlats och följer beslutad 
inköpspolicy med tillhörande riktlinjer och regler. 

Inköp över 100 tkr upp till 586 tkr 
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15 av 19 leverantörer har upphandlats och följer beslutad inköpspolicy med tillhörande 
riktlinjer och regler. 

Fyra leverantörer följer ej beslutad inköpspolicy med tillhörande riktlinjer och regler. 
Nedan följer en redogörelse varför avvikelse skett: 

Leverantör 1: Anlitad konsult var anställd på upphandlad firma men bytte arbetsgivare 
under uppdragets gång. För att inte tappa tempo och behålla specialistkompetens 
gjordes ett aktivt val att fortsätta anlita konsulten från ny arbetsgivare. Inköpsbelopp 
182 tkr inkl. moms. 

Leverantör 2: Inköpet är felhanterat, ingen konkurrensutsättning har skett. 
Inköpsbelopp 113 tkr inkl. moms. 

Leverantör 3 och 4: Inköpen avser ett flertal småprojekt där varje inköp understiger ett 
prisbasbelopp. Inköpen har skett från lokala entreprenörer. Total inköpssumma t o m 
juli 2019 är 112 tkr från den ena leverantören och 140 tkr från den andra leverantören. 
Beloppen är inklusive moms. 

Förslag till åtgärder 

Avstämning med kommunens inköpsansvarig 

Upprätta ramavtal med de lokala entreprenörer där flertal inköp görs av mindre värde 
men där totalsumman för året överstiger 100 tkr.  

Utbilda berörd personal i gällande inköpsregler. 

Process/rutin som granskats 

Dataskyddsförordning, GDPR 

Granskningsaktivitet 

Granska att vi har den kompetens som krävs för att följa ny lagstiftning from maj 2018. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att kontrollera om vi har tillräcklig kompetens för att följa 

den nya dataskyddsförordningen, GDPR. 

Tillvägagångssätt 

Den nya dataskyddsförordningen har ersatt den svenska personuppgiftslagen (PuL) 
och utgör den största förändringen inom området sedan PuL infördes.Vi har därför 
granskat om vi, i den arbetsprocess som utformats, haft tillräcklig kompetens för att 
framställa de dokument och rutiner med utökade krav som dataskyddsförordningen 
kräver gällande befintliga system och rutiner. 

Arbetsgång för att uppfylla ny lagstiftning: 

Steg 1: Utformat styrdokument för att kunna uppfylla ny dataskyddsförordning, GDPR. 
Steg 2: Skickat samtliga styrdokument till dataskyddsombud för granskning. 
Steg 3: Genomfört uppföljning via telefon med dataskyddsombud. Uppdatering av 
styrdokument. 
Steg 4: Skickat in uppdaterade dokument för ny granskning av dataskyddsombud. 
Steg 5: Erhöll tillsynsrapport från dataskyddsombud med konkreta förbättringsförslag 
av styrdokument. 
Steg 6: Arbete pågår med att uppdatera styrdokument enligt förslag i tillsynsrapport 
från dataskyddsombud.  
Steg 7: Skicka uppdaterade styrdokument till dataskyddsombud för granskning. 
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Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Den nya GDPR lagstiftningen som trädde i kraft maj 2018 är en stor och omfattande 
lag. Då vi är en liten organisation tas extern hjälp för att säkerställa vår kompetens. Vi 
erhåller främst stöd från ansvarig digitaliseringsstrateg på Lysekils kommun och vårt 
dataskyddsombud, JP Infonet. Det finns även bra riktlinjer att följa både från vår 
branschorganisation och Datainspektionen. 

Då vi erhållit positiv feedback vid granskning av våra styrdokument från extern part, 
dataskyddsombud, är vår uppfattning att vi innehar rätt kompetens och därmed också 
följer gällande lagstiftning. En person internt har fått ansvar för att samordna GDPR. 
Denna person har erhållit nödvändig utbildning via Lysekils kommuns 
utbildningsprogram under året. 

Förslag till åtgärder 

Stänga avvikelser i tillsynsrapport. 

Uppdatera synpunkter i tillsynsrapport från externt dataskyddsombud för att därefter 
skicka in de dokument som berörs för ny granskning. 

Process/rutin som granskats 

Tillbud- och olycksfallsrapportering 

Granskningsaktivitet 

Granska om tillbud- och incidentrapporter sker i tillräcklig utsträckning. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att kontrollera om tillbud- och incidentrapportering sker i 
tillräcklig omfattning för att bolaget ska ges möjlighet att identifiera, åtgärda samt 
förebygga risker i arbetet. 

Tillvägagångssätt 

En gång i kvartalet har vi muntligen stämt av med all personal vilka tillbud/incidenter 
som uppstått i verksamheten. Därefter har vi säkerställt att nämnda tillbud/incidenter 
blivit registrerade, enligt processbeskrivning i IT-verktyget HELP24. De rapporter som 
registrerats har granskats för att säkerställa att de är ifyllda enligt ny fastställd rutin. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Kontroll har utförts vid två tillfällen under året, en per 0630 och en per 0930. Till och 
med september har sju incidenter rapporterats vilket kan jämföras med två stycken 
året innan.  
De rapporter som lämnats in med efterföljande utredningar har sammanställts i ett 
dokument, som arkiveras i vårt arbetsmiljöverktyg HELP24. Ny rapporteringsrutin 
avseende tillbud/incidenter har lett till en bättre överblick över identifierade risker och 
vidtagna åtgärder. Den nya rutinen har också gett gott resultat med fler rapporterade 
tillbud/ incidenter.  
Slutsatsen blir ändå att för få tillbud/incidenter inrapporterats. Rimligtvis borde fler 
tillbud/incidenter ha inträffat under året. Fler rapporteringar leder till att vi 
tillsammans bygger upp en erfarenhets- och kunskapsbank och på så vis kan 
identifiera, åtgärda samt förebygga risker i arbetet. Detta utgör en viktig del i vårt 
systematiska arbetsmiljöarbete. 

Vår bedömning är att den nya processen avseende rapportering av tillbud/incidenter 
fungerar bra men inför 2020 fortsätter arbetet med att öka medvetenheten och viljan 
hos personalen att rapportera tillbud/incidenter. 

http://www.lysekil.se/
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Lysekils Hamn AB 

Lysekils Hamn AB redovisar inte enligt Lysekils kommuns riktlinjer för intern kontroll, 
de har ett eget arbetssätt för utförande av kontrollerna. Kommundirektören har fått i 
uppdrag från styrelsen i Stadshus AB att utreda och ta fram förslag på hamnbolagets 
framtida inriktning. Bolaget inväntar utredningen och har därför inte gjort några 
förändringar av den interna kontrollen.   

Följande har redovisats: 

Process/rutin som granskats 

Attestrutiner. 

Syfte med granskning 

Attestförteckningen är aktuell. 

Kontroll att mottagningsattest skett inklusive kontroll av leverans och belopp. – Rutin 
för varje faktura. 

Kontroll att VD attesterar fakturen innan den är bokförd och inlagd för utbetalning.  - 
Rutinkontroll för varje faktura. 

Resultat 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen. 

Process/rutin som granskats 

Inköp och upphandling. 

Syfte med granskning 

Att regelverket för upphandling följs. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen. Vid upphandling görs detta i samråd med 
Lysekils kommun/upphandlingsenheten, till exempel vid takomläggning magasin 4 
sommaren 2019. 

Process/rutin som granskats 

Fakturering. 

Granskningsaktivitet 

Stickprov. 

Syfte med granskning 

Att avtalade priser faktureras. 
Att fakturering sker snabbt, dock senast en vecka efter att tjänsten/produkten 
levererats. 
Månadsfakturering sker enligt avtal. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 
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Process/rutin som granskats 

Löner, behovsanställda. 

Syfte med granskning 

Outsourcing hamn- och stuveriverksamheten 2019-08-01. Detta medför mindre behov 
av behovsanställda. Senaste utbetalningen innefattade endast två behovsanställda med 
några få timmar vardera. 

Justeras efter varje lönerevision. Semester, övertid, kompledighet, (klädkonto 
kontrolleras, detta är avslutat). 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 

Process/rutin som granskats 

Arvoden styrelsen. 

Syfte med granskning 

Rätt utbetalning till rätt person. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 

Process/rutin som granskats 

Reseräkningar. 

Syfte med granskning 

Kontroll av milersättning och avtalade belopp, samt att den för bolaget mest 
fördelaktiga resan valts. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 

Process/rutin som granskats 

Representation. 

Tillvägagångssätt 

Stickprov - syfte, deltagare, kontering, moms. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 
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Process/rutin som granskats 

Moms och skatter. 

Syfte med granskning 

Att rapportering sker på rätt sätt. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 

Process/rutin som granskats 

Handkassa. 

Syfte med granskning 

Skall stämma med bokföringen. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 

Process/rutin som granskats 

Inventarieförteckning. 

Syfte med granskning 

Det skall finnas en aktuell förteckning över kontorsutrustning, truckar, kranar, 
lasthanteringsutrustning, övriga maskiner och utrustning. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 

Process/rutin som granskats 

Räkenskapsinformation. Besök av Lysekils kommuns arkivarie, som meddelar att 
räkenskapsinformation skall sparas i 10 år.  

Syfte med granskning 

Förvaras på rätt sätt och makuleras efter tidigast 7 år. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Kontroll med revisor Kjetil Gardshol/PWC. 

Mailsvar från honom 2017-02-24, där det framkommer att 7 år gäller om inget annat 

framgår av bolagsordning eller ägardirektiv. 

Kontroll har skett och det framgår ingenting som styrker högre krav än 7 år. 

Räkenskapsinformation är ändå sparad 10 år, dvs 2008–2017. 
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Process/rutin som granskats 

Kontokort. 

Granskningsaktivitet 

Stickprov. 

Syfte med granskning 

Används på rätt sätt, dvs enbart för företagets verksamhet. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 

Process/rutin som granskats 

Mobiltelefoner. 

Granskningsaktivitet 

Stickprov. 

Syfte med granskning 

Aktuell förteckning över mobiltelefoner, samt att avgifterna är rimliga i förhållande till 
vad den skall användas till. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

Ingen notering. 

http://www.lysekil.se/
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Rutin för övergång mellan förskola och pedagogisk omsorg till 
förskoleklass och fritidshem 

Utgångspunkter 

Utgångspunkter i denna rutin är skollagen1 samt förskolans2 och skolans läroplan3 som 

anger vad lagens säger och vad som krävs en trygg övergång från förskola till 

förskoleklass och fritidshem. En ytterligare utgångspunkten är Skolverkets 

stödmaterial ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer4”.  

Syftet med rutinen är att förtydliga hur ett förtroendefullt samarbete mellan 

vårdnadshavare, förskola/pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och fritidshem 

uppnås, för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 1–16 års perspektiv. 

Det innebär att barn, vårdnadshavare och pedagoger ska uppleva övergången från 

förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass och fritidshem som trygg och positiv. 

Förskoleklassen och fritidshemmet kan då möta barnet och ta vid förskolans arbete för 

barnets fortsatta utveckling och lärande. 

Rutinen beslutas av förvaltningschef och ska följas vid alla förskolor och skolor. I 

arbetet med att ta fram rutinerna har begreppen, transparens, tydlighet och 

gemensamt varit centrala.  

Barn i behov av särskilt stöd  

De barn som haft extra stöd i förskolan och/eller kan komma att behöva det i skolans 

verksamheter är en prioriterad grupp vars övergång ska ägnas särskild 

uppmärksamhet. Huvudansvaret ligger på rektor i förskolan och rektor i grundskolan. 

Förskolans specialpedagoger ska finnas med i övergångarna som garant för ett 

långsiktigt arbete. Detta gäller alla barn, men framför allt de barn som är i behov av 

särskilt stöd. Förskollärarna i förskolan ansvarar för att delge relevant dokumentation 

kring barn i behov av särskilt stöd till skolan.  

Dokumentation 

Den dokumentation som ska överlämnas i samband med barnets övergång har som 

huvudsakligt syfte att informera den mottagande skolan om den verksamhet barnet 

ingått i och hur barnet tagit del av den (för mer information om överlämnande se bilaga 

1). Detta för att underlätta för skolans verksamheter att ge barnet ett bra mottagande 

och skapa goda förutsättningar för barnets fortsatta lärande.  

Dokumentationen från förskolan ska 

• vara kortfattad och distinkt

• innehålla aktuell och relevant information kopplat till progressionen i barnens

utveckling, lärande och det undervisningsinnehåll de tagit del av

• ha sakligt innehåll, det vill säga inte innehålla värdeladdade ord eller uppgifter

om personliga egenskaper.

1 Skollagen 3 kap § 12 
2 Läroplan för förskolan avsnitt 2.5 Övergång och samverkan 
3 Läroplan förför grundskolan och motsvarande skolformer, avsnitt 2.5 Övergång och 
samverkan 
4 Skolverket (2014). Övergångar inom och mellan skolor och skolformer. 
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I Lysekil används endast de dokument för överlämnande som finns på Skolverkets 

webb. 

Aktivitets- och tidsplan; övergång förskola förskoleklass 

Aktivitet Tid Var Ansvar 
Nytt: Årshjul med datum och 
ansvar för de aktiviteter som dessa 
rutiner beskriver. 

Augusti UBF Skolutvecklare 

Rektor i förskolan träffar rektorer 
och flaggar för barn i behov av 
särskilt stöd. 

November På ett FLG Skolutvecklare 

Informerar vårdnadshavare om 
hur övergången går till. 

Oktober-
december 

På 
förskolorna 

Rektor i förskolan 

Utbildningsförvaltningen 

informera vårdnadshavare om hur 

skolval och övergång till 

förskoleklass och fritidshem går 

till. 

December via V-klass 
och webben 

Administratör UBF 

Förskolan och 
förskoleklasspersonal planerar 
övergången. 

Januari - 
februari 

Avlämnande rektor 
i förskolan 

Planeringsmöte med rektorer i 
förskolan och rektorer i F-3. Syftet 
med mötet är att alla barn i 
förskolan ska ha en plan för 
övergång till förskoleklass.  

Januari - 
februari 

Skolutvecklare UBF 

Förskoleklassens personal besöker 

de förskolor eller dagbarnvårdare 

där barnen vistas.  

Mars-juni Mottagande rektor 

Informationsmöte på skolor för 
blivande vårdnadshavare. 

Maj-juni Mottagande rektor 

Besök av blivande elever i 
förskoleklassen och fritidshemmet 
i skolan, minst 2. 

April-juni Mottagande rektor 

Överlämningssamtal med VH, 
förskola och skola 

Mars-maj Avlämnande rektor 
i förskolan 

Inskolning på fritidshemmen Juni Mottagande rektor 
Barnen skrivs över från förskolan 

och tillhör skolan från ett datum 

som bestäms vid läsårets början, 

barnbytardag.  

Måndag v. 
32. 

Administratör UBF 

Berörd personal i skolan* ska ha 

kännedom om 

övergångsinformationen samt 

elever och grupper. 

Skolstart Mottagande rektor 
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Komplettera om information 

saknas gällande elever, grupper 

eller verksamhet. 

Mottagande 
förskollärare/lärare. 

• I skolan inkluderas även fritidshemmet
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Bilaga 1 

Behövs samtycke för att överlämna uppgifter mellan skolformer5? 

Kommunala skolor kan lämna den informationen som behövs till såväl andra 

kommunala skolenheter som till fristående skolor. På samma sätt kan fristående skolor 

lämna motsvarande information till kommunala skolor liksom till andra fristående 

skolor. Varken sekretessen eller tystnadsplikten hindrar överlämnandet av uppgifter. 

Detta innebär att det inte krävs samtycke från elev eller vårdnadshavare, så länge den 

information som överlämnas faller inom ramen för den här aktuella bestämmelsen. Det 

är dock fortfarande viktigt att ha en dialog med elev och vårdnadshavare om vilken 

information som ska överlämnas och varför. 

Bestämmelsen reglerar inte övergången mellan förskola och 

förskoleklass vilket innebär att samtycke ska inhämtas från vårdnadshavare i de fall 

barn byter huvudman vid övergången, exempelvis från fristående till kommunal 

verksamhet. En övergång mellan kommunal förskola och kommunal förskoleklass 

kräver dock inte samtycke, eftersom övergången sker inom samma huvudman. 

Skolform från Skolform till Krävs 

samtycke? 

Kommentar 

Kommunal förskola Kommunal förskoleklass Nej Samma 

huvudman. 

Information 

som är 

nödvändig för 

barnets behov. 

Fristående/utomkommunal 

förskola 

Kommunal förskoleklass Ja Olika 

huvudmän. 

Kommunal förskola Fristående/utomkommunal 

förskola 

Ja Olika 

huvudmän. 

5 Skollagen 3 kap. 12 g § 
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Denna rutin ersätter Rutin för placering av elever i förskoleklass. 

Syfte 

Syftet med rutinen för placering av elever i förskoleklass är att garantera att 
huvudmannen tar ansvar för skolpliktsbevakningen genom att ha en organisation och 
struktur för placering av de elever som ska börja förskoleklass samt att tillgodose 
vårdnadshavares rätt att fritt välja skola för sitt barn. Syftet är också att underlätta för 
skolenheterna vid placering av elever i förskoleklass. 

Övergång och överlämnande från förskola till förskoleklass 

Rutinen för placering av elever i förskoleklass gäller den organisatoriska delen kring 
placering av blivande förskoleklasselever. Utöver denna måste en överlämning mellan 
förskola och skola ske ur ett pedagogiskt perspektiv. Överlämningen, som finns 
beskriven i lokala handlingsplaner, har syftet att skapa en trygg övergång som 
dessutom säkerställer en progression i kunskapsutvecklingen för barnet/eleven. 

Skolplikt och rätt till utbildning 

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas i 
skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om det finns synnerliga skäl kan den 
kommun barnet bor i (hemkommunen) fatta beslut om att barnet får fullgöra 
skolplikten på annat sätt.1 

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att 
skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns 
särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun 
besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår då barnet fyller 
sju år.2 

Skolplikten gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 
specialskolan. Den omfattar barn som är eller ska vara folkbokförda i Sverige enligt 
folkbokföringslagen (1991:481). Barn som vistas utomlands varaktigt, alltså under en 
längre tid, har inte skolplikt. Barn som lever under sådana förhållanden att man 
uppenbarligen inte kan begära att de ska gå i skolan har inte heller skolplikt.3 

Skolval 

Enligt skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där 
vårdnadshavaren/vårdnadshavarna önskar att barnet ska gå4. Denna önskan får dock 
inte gå ut över någon annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet 
(närhetsprincipen). Om det är fler elever som önskar gå på en skola än det finns plats 
för görs placering utifrån kommunens urvalskriterier, se avsnittet om urval nedan. 

Genomförande 

För att säkerställa skolpliktsbevakningen, vårdnadshavares rätt till fritt skolval för sitt 
barn och för att ge samtliga elever en likvärdig start i kommunens förskoleklasser 
organiseras placeringen av blivande förskoleklasselever centralt på 

1 7 kap. 2-7§ Skollagen (SFS 2010:800) 
2 7 kap. 10§ Skollagen (SFS 2010:800) 
3 7 kap. 2§ Skollagen (SFS 2010:800) 
4 9 kap. 15§ Skollagen (SFS 2010:800) 
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utbildningsförvaltningen. Placeringen ska också genomföras i samarbete med 
mottagande skolenheter. 

Tidsplan 

Datum Aktivitet Ansvar Kommentar 

v. 50 Information på V-
klass till berörda 
vårdnadshavare 

förvaltningen Kort info om den 
kommande 
processen gällande 
skolval 

v. 3 Information till 
hemmen 

Listor med 
föreslagen placering 
till skolorna 

förvaltningen Innehåll: Välkommen 
till skolan, info om 
placeringsprocessen 
samt föreslagen 
placering 

fre v. 7 Sista dag för aktivt 
skolval 

vårdnadshavare e-tjänst from 2021,
blankett för vh som
vill att deras barn ska
börja skolan tidigare

v. 8-9 Översyn av aktiva 
skolval 

Förvaltning + rektorer 
F-6

v.10 Vårdnadshavare som 
gjort aktivt val får 
besked om placering 

förvaltning/rektor 
mottagande 
skolenhet 

31 mars Ansökan om 
fritidsplats 

vårdnadshavare 

mars-april Information till 
vårdnadshavare och 
elev 

mottagande 
skolenhet 

Innehåll: Information 
om övergång och 
skolstart 

Information 

Information om skolvalet och om placeringen av elever i förskoleklass samt den plats 
som barnet föreslås utifrån upptagningsområde skickas hem till vårdnadshavare. Här 
ska tydligt framgå vad man gör om man är nöjd med föreslagen placering, men också 
vad man gör om man önskar en annan skolplacering för sitt barn. 
Det första utskicket behöver också innehålla information om hur avslut av förskoleplats 
samt ansökan om fritidsplats går till. 
Rätten till skolskjuts upphävs vid ett aktivt skolval av annan skola än den föreslagna 
och detta behöver finnas med i den första informationen. 

Val av skola kommer att vara en del av kommunens e-tjänst från och med 2021, vilket 
innebär att vårdnadshavare gör ett aktivt skolval via kommunens hemsida. Innan e-
tjänsten är på plats skickas en blankett för skolval med det första informationsbrevet 
till vårdnadshavarna.  
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Förslag på text till e-tjänsten: 

Urval 

Om det är fler sökande än det finns platser på en skola fördelas platserna enligt 
följande förutbestämda urvalskriterier: 

1. Upptagningsområde
Barnen erbjuds alltid plats på den skola som barnen tillhör enligt kommunens
upptagningsområden. Om fler barn söker till en skola än vad skolan har plats
för måste skolan i första hand ta emot de barn som bor inom skolans
upptagningsområde.

2. Syskonförtur
Syskonförtur gäller för barn som har syskon som går i årskurs 1-3 på den
önskade skolan det läsår ansökan gäller. Syskonförturen gäller samtliga barn
som är folkbokförda på samma adress.

3. Lottning
Som sista urvalskriterium används lottning. Lottning genomförs i de fall det är
flera barn som önskat placering på samma skola och som inte fått placering

Förlag på skolplacering, förskoleklass 
I början av året, det år ditt barn fyller sex år, får du information om förskoleklass. Ditt barn föreslås 
då plats i förskoleklassen på den skola barnet tillhör enligt kommunens upptagningsområden. 
Förskoleklassen börjar i samband med höstterminens skolstart samma år. 
Är du nöjd med det förslag på skolplacering du fått behöver du inte göra något. Skolan kommer 
under våren kontakta dig för mer information. 

Har ditt barn fått plats på annan skola? 
Har ditt barn fått plats på en skola utanför Lysekils kommun? Då vill vi att du meddelar oss på att 
du tackar nej till den föreslagna placeringen. Sista dag att tacka nej finns angivet på det förslag 
om skolplacering som barnet fått. 

Förskoleklassen är obligatorisk 
Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige. Skolplikten gäller från och med det år 
barnen fyller sex år och alla måste gå i skolan i minst tio år. 

Önskemål om annan skola 
Önskar du att ditt barn ska gå på en annan skola än den föreslagna skolan? Då fyller du i den 
önskade skolans namn på blanketten ”Skolvalsblankett för elever som ska börja i förskoleklass”. 

Vårdnadshavarna måste vara överens 
Finns det fler än en vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens. Båda 
vårdnadshavare måste skriva under ansökan för att den ska vara giltig. 

Skolskjuts 
Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens 
upptagningsområden. Vid val av annan skola får du räkna med att stå för eventuella 
resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun. 

Sista ansökningsdag 
Datum för sista ansökningsdag finns angivet i erbjudandet som barnens vårdnadshavare får. 

Behöver du fritids? 
Du kan ansöka om skolbarnsomsorg, i form av fritidshem, på den skola där barnet ska gå. Om du 
arbetar eller studerar och har behov av omsorg före och/eller efter skoltiden ansöker du om plats i 
fritidshem. För barn som ska börja förskoleklass bör ansökan till fritidshem göras före 31 mars. 
Ansökan gör du på hemsidan www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg 
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utifrån de två första kriterierna. Hur lottningen genomförs beskrivs i 
förvaltningens Lathund för lottning vid skolval, bilaga 1. 

Tidigare skolstart 

Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan det kalenderår då barnet fyller fem år om 

vårdnadshavare önskar det5. Vårdnadshavare har också möjlighet att begära att barnet 
ska få börja i årskurs 1 utan att först ha gått ut förskoleklassen om barnet bedöms ha 
förutsättningar för det. Beslut i frågan fattas av rektor.  

Att börja förskoleklass eller årskurs 1 ett år tidigare är en möjlighet, men ingen 
rättighet. För placering av elever i förskoleklass tillämpas olika principer för femåringar 
respektive sexåringar. Placering av sexåringar sker utifrån urvalskriterierna ovan. 
Femåringar erbjuds placering på den av vårdnadshavarna önskade skolan i mån av 
plats efter det att sexåringarna har placerats. I det fall det inte finns plats i 
förskoleklassen på den önskade skolan erbjuds plats på en annan skola. Definitionen av 
att det inte finns plats i en förskoleklass är att det för skolan skulle innebära betydande 
organisatoriska och ekonomiska svårigheter att bereda ytterligare elever plats. 
Ansökan om tidigare skolstart görs med en blankett som finns att ladda ner på Lysekils 
kommuns hemsida. 

Skolskjuts 

Vid val av annan skola får vårdnadshavare stå för eventuella resekostnader. Det gäller 
också om eleven är bosatt i annan kommun.

5 7 kap. 11§ Skollagen (SFS 2010:800) 



Bilaga 1 

Lathund för lottning vid skolplacering, Utbildningsförvaltningen 
Lysekils kommun 

Följande lottningsförfarande tillämpas vid lottning av skolplacering i förskoleklass i 
Lysekils kommun. Lottning är det tredje och sista urvalskriteriet för skolplacering och 
genomförs då det finns flera barn som inte fått sin önskade placering utifrån de två 
första kriterierna; upptagningsområde och syskonförtur. Lottningen anger vilka av 
barnen som placeras på den önskade skolan. 

Lottsedlar 

Lottsedlarna ska vara enkla och omärkta samt lika till form och färg. Lottsedlarna ska 
innehålla barnens namn och efternamn. Har flera barn samma namn och efternamn 
ska deras lottsedlar även innehålla deras hemadress. Lottningen ska ske med slutna 
lottsedlar. Lottsedlarna ska därför vikas två gånger på mitten, så att texten inte syns. 
Det ska vara en lottsedel per barn. 

Ansvarig för lottningen 

Förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen utgör lottningsförrättare och förklarar 
lottningen påbörjad och avslutad. Minst två ojäviga personer sköter 
lottningsförfarandet. Minst två ojäviga personer kontrollerar lottningsförfarandet. En 
ojävig person protokollför lottningsförfarandet steg för steg. 

Förfarande vid lottning 

1. Lottningen förklaras påbörjad.
2. Lottsedlarna förbereds utifrån beskrivningen under rubriken ”Lottsedlar” ovan.
3. Lottsedlarna placeras i en urna. Kontroll sker, så att urnan är tom. Urnan

skakas efter att lottsedlarna placerats.
4. Urnan öppnas. Antalet lediga platser på den aktuella skolan avgör hur många

lotter som dras. De barn vars namn dras placeras på skolan. Resterande lotter
dras sedan och skrivs i tur och ordning upp på en turordningslista för
reservplatser. Denna lista anger i vilken ordning barnen placeras ifall en ledig
plats skulle uppstå på skolan. Denna turordningslista upphör att gälla när
terminen startar.

5. Lottningen förklaras avslutad.

Efter lottningsförfarandet 

Protokollföraren färdigställer protokollet från lottningsförfarandet. Protokollet skrivs 
under av samtliga deltagare på mötet och diarieförs sedan. 
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Syfte 

Syftet med rutinen för övergång åk 6 till åk 7 är att bidra med stöd kring rutiner för 
övergång samt att garantera en likvärdighet för eleven i övergången mellan skolor. 

Bakgrund  

Skolor har i uppdrag att samarbeta för att stödja elevers allsidiga utveckling och 
lärande i ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt att tillvarata och bygga vidare på de 
kunskaper och färdigheter som elever har med sig från tidigare verksamhet. Vid byte av 
verksamhet ska samverkan ske för att stödja elevers övergångar. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas de elever som är i behov av särskilt stöd.1 
Skollagen säger att ”När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från en 
skolform till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven 
lämnar till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som 
behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter 
skolenhet inom skolformen.”2 
Övergångar är kritiska händelser för kontinuitet och progression i lärandet. Det finns 
en risk för att viktig information om elevers lärande och utveckling går förlorad, vilket 
kan medföra att elevers kunskapsutveckling hämmas, elevers möjlighet att utveckla 
kamratkontakter och inkluderas i nya skolsituationer försämras samt att risken för 
frånvaro ökar.3 

Avlämnande skola 

För att underlätta övergången ska avlämnande skola: 

• Ge information till alla vårdnadshavare i tidigt skede där arbetet med 
övergången beskrivs samt vilken information som kan komma att överlämnas. 

• Skapa en reell delaktighet för vårdnadshavare under övergångsprocessen. 
Delaktighet är en förutsättning för samverkan. 

• Skapa en så stor delaktighet som möjligt för eleven. 

• Föra en dialog med vårdnadshavare om den information som finns i 
dokumentationen samt be om medgivande om att lämna över den information 
som bedöms vara relevant för att underlätta för elevens fortsatta skolgång.  

Mottagande skola 

För att underlätta övergången ska mottagande skola: 

• Ge generell information till alla vårdnadshavare i tidigt skede där arbetet med 
att skapa kontinuitet i skolgången och vilket stöd som kan erbjudas eleven 
beskrivs. 

• Skapa reell delaktighet vid första mötet genom att lyssna på elev och 
vårdnadshavare kring hur de upplevt tidigare skolgång och vad de tycker att det 
är viktigt att ni känner till. 

• Se över vilka utredningar i relation till särskilt stöd och åtgärdsprogram som 
finns samt hur lång tid som gått sedan dessa gjordes. 
 

 

 
1 Övergångar inom och mellan skolor och skolformer, Stödmaterial Skolverket 
2 3 kap 12§ Skollagen (2010:800) 
3 Övergångar, skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7. Skolinspektionen 
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Elevgrupper att särskilt beakta 

Det finns elever som är extra sårbara och utsatta vid övergångar. För dem är det viktigt 
att övergångarna sköts på ett genomarbetat och bra sätt, för att de ska kunna få 
likvärdiga möjligheter att utvecklas mot läroplanens mål.4 

Elevgrupper att särskilt beakta: 

• Elever i behov av anpassningar eller av särskilt stöd. Mottagande verksamhet
kan förebygga svårigheter genom att redan initialt ha gjort anpassningar utifrån
elevens behov. Gäller t. ex. elever som:

o Har inlärningssvårigheter
o Har fysiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
o Ska flytta till eller från en särskild undervisningsgrupp
o Har hög frånvaro

• Elever som placeras inom samhällsvård. Det är värdefullt om socialtjänsten har
en dialog med mottagande verksamhet om att eleven är på väg.

• Nyanlända, gömda och ensamkommande barn/elever behöver
uppmärksammas. De kan vara utsatta för stor press eller bära med sig
traumatiska upplevelser som i kombination med övergång försvårar deras
situation i skolan.

• Elever med särbegåvning, hög intelligensnivå, är i behov av professionella
övergångar så att deras förmågor tillvaratas och att de får möjlighet att
utvecklas.

• Elever med skyddade personuppgifter.

• Elever som lever i familjer som systematiskt flyttar.

• Elever som är hemlösa.

Bifogat finns en blankett att använda för dokumentation vid övergångar för elever som 
fått extra anpassningar eller särskilt stöd. Denna blankett samt fler blanketter finns att 
ladda ner på Skolverkets hemsida: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/overgangar-inom-och-mellan-skolor-och-skolformer. 

Dokumentation 

Dokumentation, speciellt den som rör behov av särskilt stöd, är av stor betydelse för att 
elever ska få rätt stöd och ledning i sin utbildning. Dokumentationen som görs i skolan 
behöver hålla en hög professionell nivå, vilket innebär att innehållet är sakligt dvs. inte 
innehåller värdeladdade ord eller personliga egenskaper. Genom att mottagande 
verksamhet får kännedom om vilka arbetssätt och hjälpmedel som fungerat i den 
avlämnande verksamheten, ökar förutsättningen att eleven får adekvat bemötande och 
stöd i den mottagande skolverksamheten.5 

I Lysekils kommun finns den största delen av elevdokumentationen i digitala system. 
Rektor för överlämnande skola ansvarar för att åtgärdsprogram och andra dokument 
av vikt och intresse överlämnas till Gullmarsskolan 7-9. Dessa behandlas och förvaras 
enligt gällande regler. På V-klass bör IUP, skriftliga omdömen, resultat av nationella 
prov och extra anpassningar finnas och i PMO finns beslut, beslutsunderlag, 
åtgärdsprogram, utredningar, anmälningar, övergripande insatser samt ev. 
mötesanteckningar. Här finns även nyanländas kartläggningar, särskild IUP/ISP 
(individuell studieplan) samt bedömningsunderlag Bygga svenska. 
Elevernas betyg från åk 6 finns registrerade i Procapita.  

4 Övergångar inom och mellan skolor och skolformer, Stödmaterial Skolverket 
5 Övergångar inom och mellan skolor och skolformer, Stödmaterial Skolverket 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/overgangar-inom-och-mellan-skolor-och-skolformer
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/overgangar-inom-och-mellan-skolor-och-skolformer
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Samverkan med vårdnadshavare 

Relationen mellan personal, elev och vårdnadshavare är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna i arbetet med övergångar. Vårdnadshavare blir mer positiva till 
att information överlämnas vid övergångar när de känner att det finns ett 
förtroendefullt samarbete. 

Bedömningen av vilken information som lämnas över ska göras i samråd med elev och 
vårdnadshavare. Om en vårdnadshavare inte ger sitt medgivande till att information 
lämnas över ska ändå sådan information som bedöms gynna elevens bästa och som 
behövs för att underlätta övergången för eleven överlämnas till mottagande skola6. 
Detta gäller förutsatt att skolorna lyder under samma skolnämnd, annars krävs 
vårdnadshavares medgivande eller avvägande gentemot sekretesslagen (10 kap. 27 §). 

Uppföljning av arbetet med övergången 

Både avlämnande och mottagande skola behöver följa upp själva övergångsarbetet, 
men också om eleverna efter övergången faktiskt får en undervisning som är anpassad 
till deras kunskaper, förutsättningar och behov. Skolorna behöver utifrån 
uppföljningens resultat planera och genomföra relevanta utvecklingsåtgärder. Lärare, 
övrig personal, elever och vårdnadshavare behöver involveras i uppföljning och 
utvecklingsarbete.7 Gemensam utvärdering av överlämningsprocessen ska också 
genomföras mellan avlämnande och mottagande skola.  

Tidsplan för övergång åk 6 till åk 7 

Tid Aktivitet Medverkande Ansvar Övrigt 

feb Överlämning av 
information EMI 

Skolsköterskor Skolsköterska 7-9 Elever med särskilda 
behov 

feb/mars Elever i åk 6 får 
information om 7-9 

Klasslärare åk 6 
Bitr. rektor 7-9 

Rektor 7-9 

mars Föräldramöte 7-9 Rektor 7-9 

mars Elever i behov av särskilt 
stöd. Mottagande EHT-
team besöker 
avlämnande. 

EHT-personal Rektor 
avlämnande enhet 

Vilka elever/VH 
behöver kontakt med 
mottagande skola 
före augusti? 

april Överlämning av 
information. 

Klasslärare åk 6 
Bitr. rektor 7-9 
och spec. ped 7-9 

Rektor 7-9 Överlämning individ- 
och gruppnivå. 

april Gruppindelning av elever, 
3-4 elever i varje grupp.

Klasslärare åk 6 Rektor F-6 Lämnas till rektor 7-
9.  
Inga 
kompisönskningar  

maj Överlämning av 
information EMI 

Skolsköterskor Skolsköterska 7-9 Alla elever 

maj Eleverna bjuds in till 
mottagande skola 

Elever, 
mottagande 
lärare 

Rektor 7-9 

VT Socialped. 7-9 besöker 
åk 6 

Socialped. 7-9, 
elever 

Socialped. 7-9 

juni Klasser åk 7 klara Bitr. rektor och 
spec. ped. 7-9 

Rektor 7-9 

6 Skollagen3 kap. 12 j § 
7 Övergångar, skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7. Skolinspektionen 



Sida 7 av 10 

juni-aug Övergångsdokumentation 
lämnas 

Rektor, 
avlämnande och 
mottagande 

Digitala system 

september Överlämning av 
information 

Klasslärare åk 6, 
klassföreståndare 
7-9

Rektor 7-9 Överlämning individ- 
och gruppnivå. 

oktober Utvärdering av  
övergångsprocessen 

Avlämnande och 
mottagande 
skolledning 

Rektor, 
avlämnande och 
mottagande 

Ev. revidering av 
rutinen. Genomförs 
på rektorsmöte 
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Blankett för dokumentation vid övergång, elever i behov av 
extra anpassningar eller särskilt stöd 

Kontaktuppgifter elev och vårdnadshavare, samt eventuellt behov av språkstöd 
Elevens namn Elevens personnummer 

Antal år som eleven bott i Sverige Elevens modersmål 

Studiehandledning Modersmålsundervisning 

Vårdnadshavares namn Vårdnadshavares namn 

Telefon Telefon 

e-postadress e-postadress

Behov av tolk i språk Behov av tolk i språk 

Uppgifter om avlämnande skola, kontaktperson och övergångssamordnare 
Avlämnande skola Datum 

Kontaktperson Befattning 

Kontaktpersonens telefonnummer Kontaktpersonens e-postadress 

Övergångssamordnare (om annan än ovan) 

Övergångssamordnarens telefonnummer Övergångssamordnarens e-postadress 

Följande är relevant för att eleven redan initialt ska kunna få de extra anpassningar eller särskilda stöd 
som eleven kan vara i behov av i den nya lärmiljön. Dokumentationen genomförs i dialog med elev och 
vårdnadshavare. 
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Stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd har getts i följande ämnen: 
1. 3. 

2. 4. 

Stödet har getts på följande sätt: 
☐A. Ett särskilt schema över skoldagen ☐I. Extra färdighetsträning

☐B. Undervisningsområde förklarat på annat sätt ☐J. Specialpedagogiska insatser

☐C. Extra tydliga instruktioner ☐K. Särskild undervisningsgrupp

☐D. Stöd för att sätta igång arbetet ☐L. Enskild undervisning

☐E. Hjälp för att förstå texter ☐M. Anpassad studiegång

☐F. Digitala lärverktyg och anpassade programvaror ☐N. Resurslärare/assistent

☐G. Anpassade läromedel ☐O. Övrigt:

☐H. Utrustning t.ex. tidshjälpmedel

Beskriv kort hur stödet har sett ut inom de områden som kryssats i och hur stödet har 
fungerat 

Ja Nej 

☐ ☐ Dokumentation/utredning bifogas.

☐ ☐ Elev/vårdnadshavare lämnar själv över dokumentation/utredning.

☐ ☐ Dokumentation finns, ta kontakt med kontaktpersonen för överlämning.

☐ ☐ Elev och vårdnadshavare önskar övergångssamtal med mottagande skola.

☐ ☐ Elev och vårdnadshavare samtycker till att informationen ovan överlämnas till mottagande

specialpedagog inom _____månader från dagens datum.

☐ ☐ Specialpedagogen på mottagande skola får informera berörd personal.

Underskrifter 

Datum Underskrift elev 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande vårdnadshavare 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande vårdnadshavare 
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MEDDELANDE FRÅN 

STYRELSEN NR 1/2020 

Vårt ärendenr:

20/00003 

2020-01-31 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020

Ärendenr: 19/01701 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om psykisk hälsa 2020 

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen. 

Bakgrund 

Överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) för 2020 är en ettårig överenskommelse där parterna är överens om att det 
långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser för att främja psykisk 
hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med 
allvarlig problematik behöver fortsätta. Regeringen och SKR är vidare överens om 
att det behövs tydliga incitament till förändring men också utrymme att genom lokala 
anpassningar utnyttja stimulansmedlen på mest effektiva sätt.  

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel 

Överenskommelsen omfattar totalt 1 716 000 000 kronor varav 1 694 000 000 kronor 
ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, 
fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. 20 000 000 miljoner 
kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och kommuner samt 
utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som stöd till lokal och 
regional utveckling. Resterande 2 000 000 kronor tilldelas SKR för att hantera 
administration av överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram 
anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen 
ska redovisas.  

Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande: 

• 300 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och
utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter
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befolkningsmängd. 

• 370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och
ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård.
Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen
fördelas efter befolkningsmängd.

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och
förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som
behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med
samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen
utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med
fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter
befolkningsmängd.

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1
miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor
var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region
anger.

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och
regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen
är den aktör i ett län som kommuner och region anger.

• 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen
fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till
ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets
kommuner anger.

Utvecklingsmedel till SKR: 

• 20 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och
kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som
stöd till lokal och regional utveckling.

• 2 000 000 kronor tilldelas  SKR för att hantera administration av
överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till
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regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska 
redovisas. 

Redovisning av insatser från kommuner och regioner 

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av 
medlen i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att 
tas fram av SKR i samråd med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 
31 mars 2020.  

Utbetalning och rekvirering av medel 

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och 
kommuner, utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.  

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 
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Försöksledare och kontaktperson för försök med 
digitala nationella prov 
 
Försöksverksamheten med digitala nationella prov går nu in i en mer intensiv pe-
riod. Som en del av försöksverksamheten planerar Skolverket att försöksskolorna 
snart ska genomföra försök med digitala exempelprov. Vi arbetar också med att ut-
veckla den del av Skolverkets provtjänst där eleverna i framtiden ska kunna genom-
föra digitala nationella prov.  
 
För att försök med digitala exempelprov ska vara möjliga behöver både teknik och 
organisation förberedas på försöksskolorna. Försöken är planerade till våren 2021 
och hösten 2021 men redan nu vill vi skapa förutsättningar för en dialog och ett 
samarbete med en försöksledare på varje försöksskola.  
 
Förutom en försöksledare har Skolverket också identifierat att vi behöver säker-
ställa att det finns en kontaktperson hos huvudman för försöksverksamheten med 
digitala nationella prov. Det är viktigt att huvudmannen för en försöksskola skiljer 
på det arbete som görs inom försöksverksamheten och det nationella införandet av 
digitala nationella prov.  
 
Försöksverksamheten finns beskriven på: skolverket.se/forsoksverksamheten-dnp 
Mejla oss om du har några frågor: dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se  
 

Funktionen som försöksledare 

Vi ser försöksledaren som en funktion och den behöver inte kopplas till en enskild 
individ. Funktionen som försöksledare innebär att en eller flera personer på skolan 
tar ett större ansvar för de aktiviteter som kommer att ingå i försöksverksamheten. 
Försöksledare får också möjlighet att ingå i nätverk med andra försöksledare. 
Skolverkets förväntningar på funktionen innebär att försöksledaren kan: 
 

 fungera som försöksskolans kontaktperson med Skolverket och ingå i nät-
verksarbete med andra försöksledare, 

 hålla sig uppdaterad om Skolverkets instruktioner, tidplan och aktiviteter 
för försöksverksamheten, 

 i samarbete med rektor skapa förutsättningar på försöksskolan för att ge-
nomföra aktiviteter enligt instruktioner och tidplan från Skolverket. 

 
Eftersom alla försöksskolor har kommit olika långt i sitt arbete med digitaliseringen 
är det svårt att uppskatta hur mycket tid försöksledaren behöver avsätta. Vi tror att 
försöksledaren behöver lägga tid på förberedelser inför försöken genom att bland 
annat medverka i kommande dialogmöten. Vid genomförandet och uppföljningen 
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av försöken med digitala exempelprov behöver försöksledaren koncentrera sig på 
de aktiviteter som kommer att ingå i försöksverksamheten.  

Kontaktperson hos huvudmannen 

Vi ser helst att huvudman för försöksskola utser en kontaktperson som också har 
tillgång till samma funktionsbrevlåda som försöksledaren. Behovet av en kontakt-
person hos huvudmannen har blivit synligt både för oss och försöksskolorna i dia-
logmötena. 
 
För huvudman med flera försöksskolor räcker det alltså inte med en funktionsbrev-
låda. Nedan följer en beskrivning över hur rektor anmäler försöksledare och kon-
taktperson för huvudman. 
 

MS Teams som samarbetsyta 

Den digitala samarbetsytan vi kommer använda för försöksverksamheten med digi-
tala nationella prov heter MS Teams. Vi kommer att använda MS Teams för att 
dela dokument och för en mer riktad information till enskild försöksskola eller 
grupper av försöksskolor. MS Teams är gratis. Se bilaga med instruktioner för att 
komma igång. 
 
I MS Teams har vi byggt upp ett system som bygger på att varje försöksskola har 
en användare kopplad till en funktionsbrevlåda. Funktionsbrevlådan kan ha flera 
användare i er organisation och därmed kan det vara olika person som också har 
tillgång till MS Teams i er organisation. Det är därför viktigt att funktionsbrevlådan 
skapas enligt samma mönster: fs_försöksskolans namn@domän.se 
 

Anmälan 

Rektorn för försöksskolan anmäler försöksledare och kontaktperson hos huvud-
man till Skolverkets försöksverksamhet med digitala nationella prov senast den 28 
februari 2020.  
 
Anmälan sker genom att mejla nedanstående uppgifter till dnp.forsoksversam-
het@skolverket.se och ange Försöksledare i rubriken: 

 Funktionsbrevlådans mejladress 
 Försöksledarens namn och mejladress (kan vara flera och/eller samma som 

nedan)  
 Kontaktperson huvudman och mejladress (kan vara flera och/eller samma 

som nedan) 
 
När rektorn har anmält försöksledare svarar Skolverket till den angivna funktions-
brevlådan med en bekräftelse om att den är medlem i MS Teams. 
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Information om hur Skolverket behandlar personuppgifter 
De personuppgifter som du lämnar till Skolverket kommer att behandlas på ett sätt som omfat-
tas av EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR och den nationella dataskyddslagen (SFS 
2018:218). Skolverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Upp-
gifterna samlas in i syfte att kunna upprätthålla kontakt med dig som deltar i försöksverksam-
heten med digitala nationella prov. Det rör sig om namn, e-post-adress till ditt arbete, arbets-
telefonnummer samt vilken skola/organisation du arbetar på och din titel. Uppgifterna kommer 
att bevaras så länge du är med i försöksverksamheten med. Du har rätt att få tillgång till en ko-
pia av de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att begära och få rättelse av 
felaktiga personuppgifter. Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter fel-
aktigt har du rätt att vända dig till Datainspektionen med ett klagomål. Du kan även kontakta 
vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@skolverket.se    
Skolverket kan behandla personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift av all-
mänt intresse (artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR samt 2 kap. 2 § p. 1 i 
dataskyddslagen (SFS 2018:218)), i detta fall att utföra uppdraget att digitalisera de nationella 
proven (U2017/03739/GV). Personuppgifter i allmänna handlingar hos Skolverket kan komma 
att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det. 
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Vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i årskurs 5 

I budgeten för 2020 (https://www.regeringen.se/budget) inkluderades finansiering för att 

utvidga vaccinationsprogrammet mot HPV till alla barn. Folkhälsomyndigheten har påbörjat 

arbetet för att programmet ska kunna implementeras från och med höstterminen 2020, och då 

omfatta pojkar födda 2009 och senare.  

 

Just nu pågår ett arbete kring ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 

2016:51) om vaccination av barn. Ett förslag till föreskriftsändring skickas på remiss tidigt 

under våren. Målsättningen är att beslut om föreskriftsändring formellt ska kunna ske före 

sommaren och träda i kraft från och med augusti 2020.  

 

Förslaget innehåller två ändringar i ovan nämnda föreskrift. Den ena är att HPV-vaccination ska 

erbjudas alla barn. Den andra ändringen är att HPV-vaccination ska erbjudas i årskurs 5, i stället 

för som hittills i årskurs 5‒6. Anledningen till att begränsa vaccinationen till endast en årskurs 

är för att minska risken för att barn blir utan HPV-vaccination i samband med skolbyten. En 

yngre vaccinationsålder är också att föredra eftersom barnen utvecklar ett bättre immunsvar mot 

HPV-vaccination om de vaccineras tidigare.  

 

Övergången till att erbjuda alla barn HPV-vaccination kommer att innebära en ökad arbetsbörda 

för alla skolsköterskor. I de skolor där man idag vaccinerar flickor i årskurs 6 kommer det 

dessutom krävas en ytterligare arbetsinsats för att byta till årskurs 5. För att erbjuda bättre 

förutsättningar för planering och genomförande av denna ändring i verksamheten avser vi att 

anpassa föreskrifterna så att flickor ska kunna vaccineras i årskurs 6 under en övergångsperiod.  

 

I samband med förändring av vaccinationsprogrammet mot HPV kommer befintligt 

informations- och kunskapsmaterial uppdateras på Folkhälsomyndighetens webbplats. Även 

nytt material kommer att tas fram av Folkhälsomyndigheten för att bidra till ökad kunskap om 

denna vaccination. 

  

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.regeringen.se/budget
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Med vänlig hälsning, 

 

Adam Roth 

Enhetschef  

Enheten för vaccinationsprogram 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Till: Adam Roth; Tiia Lepp 
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Kategorier: Mimmi 
 
Hej 
Se bifogat brev och sprid det gärna till de som berörs 
 
Vänliga hälsningar/Kind regards 

__________________________________ 

Lina Schollin Ask 

Specialistläkare, barn- och ungdomsmedicin, PhD 
Utredare, Enheten för Vaccinationsprogram (EU-VP) 

Utredare/Analyst 

phone +4610-205 22 06 

Mobile phone: 073-8044743    

 

Folkhälsomyndigheten/Public Health Agency of Sweden 
Enheten för vaccinationsprogrammet/Unit of vaccines 
lina.schollin.ask@folkhalsomyndigheten.se 

 

 

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja 

samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. För 

ytterligare information besök gärna: www.folkhalsomyndigheten.se 
 
The Public Health Agency of Sweden is an expert authority that has responsibility for public health issues at a national level. The agency develops and 

supports activities to promote health, prevent illnesses and improve preparedness for health threats. Our vision of a healthy nation will strengthen 

society’s positive development. For further information please visit: www.folkhalsomyndigheten.se 
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LYSEKILS KOMMUN 2020-01-16
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2019:0032805

Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för
2018/2019

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har
kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts (2
455 181 kronor). Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning
(2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och
motsvarande skolformer samt viss annan utbildning.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2015:215) inte överklagas.

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

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

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

Bakgrund

Skolverket beviljade den 13 juni 2018 statsbidrag för 2018/19. Beslutet om
statsbidrag fattades med stöd av förordning (2015:215) om statsbidrag för
de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss
annan utbildning.

Redovisning och uppföljning

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

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag är enligt 11 § bestämmelserna i förordning
(2015:215) skyldig att redovisa bidraget till Skolverket och kan bli
återbetalningsskyldig enligt 12 § om:

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

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

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

4. sådan redovisning som avses i 11 § inte har lämnats, eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.
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LYSEKILS KOMMUN 2020-01-16
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2019:0037558

Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2019

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning. Ni har kommit in med
en redovisning som visar att hela bidraget har använts (525 995 kronor).
##BESLUTSDETALJER## Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av
förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner
som tillämpar maxtaxa.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2001:161) inte överklagas.

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

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Johan Magnér.
Handläggare var Johan Magnér.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Viktig information om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2019

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det
sker förändring-ar vad gäller er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om
förändringar som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan
huvudman eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som
innebär att huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan
huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till skolverket.administration@skolverket.se.

Redovisning och uppföljning

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

Återbetalning och återkrav

Den som har tagit emot statsbidrag enligt förordningen är
återbetalningsskyldig, om

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

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

3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning eller att mottagaren inte har
följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

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



Redovisning av statsbidrag för att utveckla samarbetet med
företag (2017:3)

 

Uppgifter om den redovisande

Redovisande kommun: Lysekil

Ev. medredovisande kommuner: 

Kontaktperson avseende redovisningens innehåll?
Namn: Per-Henrik Larsson
Befattning: Förvaltningschef Arbetslivsförvaltning
E-post: per-henrik.larsson@lysekil.se
Telefon: 0767-780366

Delegationens anteckningar 

Redovisningsdatum:
2020-01-16 10:43

Redovisnings-id:
7558

 

Redovisning

Beskrivning av verksamhet som bedrivits

Arbetet med företagscoach påbörjades under 2018 i DUNA samverkan och fortsatte med stöd av DUA medel till 31
december 2019. Arbetet har inneburit att arbeta fram informationsmaterial, delta på kundmöten, marknadsmässa,
dialogmöten med Västsvenska handelskammaren, frukostmöten via Näringslivscentrum företagarna och möta
enskilda företag. Projektet har också arbetat fram information på kommunens hemsida där företagscoachens
arbete synliggjorts.

Företagscoachen anställdes för att förbättra förutsättningarna till praktik och arbete för personer DUNA samverkan.
Huvudfokus har varit att etablera kontakter med så många enskilda företag som möjligt. Stödet till företagen har
främst bestått i att skapa förståelse för, motivera och hjälpa dem se möjligheten i mottagande av nya personer och
förmedla information om vilka möjligheter som finns till stöd via arbetsförmedlingen. Företagscoachen har också
funnits till hands för företagen i att finna lämplig kandidat och att få fungerande situation på arbetsplatsen.

Att integrera företagscoachens arbetet med utveckling av jobbspår (riktade utbildningsinsatser) påbörjades under
2019. Genom DUNA samarbetet har processer med olika inriktningar för jobbspår mot vissa branscher pågått t.ex.
service och bemötandeutbildning, gästvärdsutbildning, industri bas.

Arbetet har varit inriktat på varierande branscher vilket inneburit att det gett möjligheter utifrån flera olika intressen
hos såväl kvinnor och män. Generellt möter arbetsmarknadsverksamheten något fler män än kvinnor vilket också
gällt för företagscoachen. Det är dock inte en stor skillnad utan vi håller oss inom ramen för en 60/40 procentig
fördelning. Vi har dock sett att det finns särskilda grupper av kvinnor som varit svåra att nå och motivera. För att
bättre motivera och engagera dessa prövade kommunen ett arbete med motivation- och vägledningskurser i syfte
att ge kvinnor bättre stöd inledningsvis.

Under projekttiden har företagscoachens arbete med olika besök mm antecknats. Vi har också följt insatsen utifrån
parametrarna företagskontakter, praktikplatser och anställningar. Genom att vi etablerat många nya kontakter med
företag har vi kunnat uppnå fler anställningar och fler praktikplatser vilka skulle kunna övergå i anställningar.
Möjligheten till praktikplatser och anställningar har dock varit fler än vad vi kunnat besätta p.g.a.
matchningsproblematik.
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Någon utvärdering har inte gjorts men arbetet med företagscoach anses fallit väl ut. Under projektåret har vi
etablerat kontakter och stärkt samarbete med såväl förtags organisationer som enskilda företag. Vi har uppnåt
kontakt med ca 180 företag via mail och telefon och besökt ca 80 företag. Besöken har varit inom varierande
branscher så som hotell, restaurang, hantverk, butik, livsmedel och industri.

De etablerade kontakterna med företagen har genererat möjlighet till ett 70tal praktikplatser i princip i alla
branscher. Flest möjligher har funnits inom hotell och restaurangbranchen.

De etablerade kontakterna har gett möjlighet till 40 anställningar dock har hittills 28 anställningar uppnåtts. Det
pågår fortsatt praktik för ca 15 deltagare vilka kan leda vidare till arbete i förlängningen.

Grunderna med informationsmaterial är lagda. Kontakter med företag, möjligheter till praktikplatser och
anställningar har motsvarat förväntan. Verksamheten anses ha blivit etablerat under detta projektår vilket gör att
kommunen beslutat arbeta vidare med funktionen i ordinarie verksamhet i en anpassad form.

Hur har ni samarbetat med Arbetsförmedlingen?

Kommunen och Arbetsförmedlingen samarbetade inledningsvis enligt DUNA överenskommelsen. I inledningen av
arbetet (2018) var samarbetet stabilt och tillsammans följde man arbetet med deltagare. Genom tidigare DUA
arbete fanns upparbetade former/kanaler i form av team för samarbete, samlokalisering och en kontinuitet i
samarbete kring enskilda deltagare. Successivt har detta samarbete gått tillbaka i samband med omfattande
förändringar inom arbetsförmedlingen för att i dagsläget inte bestå i någon återkommande systematisk samverkan
alls.

Det har därmed också medfört stora svårigheter i arbetet för företagscoachen i matchningen av personer där det
ofta blivit svårt att hitta personer som motsvarar behov, krav och förväntningar i företagen.
Matchningsproblematiken beror dels på kompetensnivå hos enskilda men också organisatoriska brister i arbetet
med att finna deltagare. AME och företagscoachen har inte kontakt med alla personer som står utanför
arbetsmarknaden utan efterfrågar vidare underlag via ffa arbetsförmedlingen. Gensvaret har varit svagt på senare
tid och arbetsförmedlingens kännedom om presumtiva kandidater har upplevts successivt försämrad. AME och
kommunen i övrigt blir då ofta hänvisade till de personer man själv har kännedom om vilket inneburit begränsningar
i underlaget. Likaså är kommunens verksamhet och företagscoachen beroende av en samplanering med
arbetsförmedlingen i de flesta ärenden. Det upplevs blivit allt trögare utifrån den bristande samverkan som uppstått
vilket lett till betydligt längre ledtider i arbetet med deltagare.

Vi kan därför säga att den bristande samverkan och matchningsproblematiken medfört att vissa praktik och
jobbmöjligheter paserat förbi. Vi ser det som en framtida utmaning framför allt då Arbetsförmedlingen fortsatt är
under omstrukturering och vi tycker oss inte kunna se att förutsättningarna ändras på kort sikt. Kommunen avvaktar
för övrigt i dagsläget nya överenskommelser om DUNA med arbetsförmedlingen för att klara ut hur samarbetet kan
återupptas.

Ekonomisk redovisning

Utgiftsområde Belopp

Personalkostnad (inkl PO) 603000kr

Kontorslokal (företagscoach) 18000kr

Data och telefoni 10000kr
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Svar på motion om utvecklingsjobb i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) har lämnat en motion med 
förslag om införande av s k utvecklingsjobb inom Lysekils kommuns verksamheter.  

Liksom många andra kommuner i landet står Lysekil inför stora utmaningar när 
det gäller att motverka ökande arbetslöshet, försörjningsstödstagande och socialt 
utanförskap. Samtidigt finns behovet av att öka kompetens och anställningsbarhet 
vilket kan gynna framtida kompetensförsörjning inom kommunens egna 
verksamheter liksom i flera andra branscher. 

Utvecklingsjobb är något som på längre sikt kan påverka kommunens ekonomi 
positivt. Därtill kan räknas alla de fördelar som ett aktivt bidragande i arbete 
medför istället för passivt bidragstagande. Likaså de eventuella effekter som kan 
uppstå för den enskilde (ökad hälsa), för eventuella barn och familj samt för 
lokalsamhället. 

Arbetslivsförvaltningen ser positivt på införandet av utvecklingsjobb. Lysekils 
kommun behöver göra ett ställningstagande avseende ambitionsnivå och 
omfattning av en eventuell satsning på utvecklingsjobb. Arbetslivsförvaltningen 
konstaterar också att inför ett eventuellt införande behöver en plan för 
genomförandet utarbetas där berörda parter medverkar.     

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.     

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för och ta fram en plan 
för arbete med utvecklingsanställningar i Lysekils kommun. 

Ärendet 

Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) har lämnat en motion med 
förslag om att Lysekils kommun inför s k utvecklingsjobb.  

I motionen framhålls att utanförskapet innebär både sociala och ekonomiska 
utmaningar för kommunerna. En ökande arbetslöshet och en förändrad 
arbetsmarknadspolitik med förändrade roller för arbetsförmedlingen oroar.  Vidare 
framhålls socialtjänstens uppdrag om att stödja människors aktiva deltagande i 
samhällslivet och att forskningen visar att coachning och arbetsmarknadspolitiska 
anställningar är den effektivaste vägen till egen försörjning. Förutom att bli 
självförsörjande kan personer via utvecklingsjobb kvalificera sig för 
arbetslöshetskassa och arbetslöshetsförsäkring vid eventuell arbetslöshet. 
Lysekilspartiet föreslår därför att s k utvecklingsjobb ska införas i kommunen.  
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Förslaget innebär att personer som idag uppbär ekonomiskt bistånd genom 
försörjningsstöd ska anställas på 100% tjänster, med en anställningstid på 13 
månader, 1 månads individuell coachning samt 12 månaders anställning, inom 
kommunens förvaltningar och kommunala bolag. Anställningarna ska inte 
konkurrera med ordinarie tjänster utan betraktas som kvalitetshöjande resurser 
inom förvaltningarnas kärnverksamhet. I motionen hänvisas till att liknande 
åtgärder införs i nuläget i Åmåls kommun.  

Förvaltningens synpunkter  

Arbetslöshet och försörjningsstöd 

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

 

Subventionerade anställningar i Lysekils kommun 

Lysekils kommun har sedan tidigare arbetat med s k åtgärdsanställningar inom 
kommunens tidigare arbetsmarknadsenhet (AME, numera enheten för arbetsliv) 
samt med särskilda anställningar inom förvaltningar och enheter. Tankar om och 
behov av att utveckla ett arbete med utvecklingsanställningar har funnits och väckts 
under 2019. 

Med åtgärdsanställning avses en arbetsmarknadspolitisk anställning inom AMEs 
verksamhet under en begränsad tid betraktad som en åtgärd. Åtgärdsanställningen 
finansieras genom särskild budget inom försörjningsstöd i kombination med statlig 
subvention för anställningen. För närvarande pågår 20 åtgärdsanställningar inom 
enheten för arbetsliv.  

Med särskilda anställningar avses subventionerade anställningar inom 
förvaltningar och enheter där särskilda tjänster beretts där personer med 
nedsättning och behov av anpassning kan arbeta över tid och fyller en varaktig 
funktion i verksamheten. Kostnaden för anställningen betalas av förvaltningen 
och/eller enheten självt. För närvarande finns det 32 särskilda anställningar i 
kommunen.  

Med utvecklingsanställningar avses en tidsbegränsad anställning i likhet med 
motionens förslag där en person inom ramen för en anställning kan vidareutveckla 
sina förmågor till arbete hos en ordinarie arbetsgivare som inom kommunens 
förvaltningar och enheter. Anställningen görs med avsikt att individen ska söka sig 
vidare till reguljära arbeten och/eller särskilda anställningar alternativt att senare 
få ta del av arbetslöshetsförsäkringar vid eventuell arbetslöshet. 
Utvecklingsanställning innebär också en subventionerad anställning där statlig 
lönesubvention kombineras med särskilda medel avsatta för ändamålet alternativt 
en växling av försörjningsstöd i enskilda fall. Utvecklingsanställningar har hittills 
inte tillämpats i Lysekils kommun i någon större omfattning. 

http://www.lysekil.se/
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Åmåls kommun 

I motionen hänvisas till Åmåls kommun vilka planerat påbörja införandet av 100 st 
utvecklingsanställningar inom ramen för ett projekt benämnt utvecklingsjobb 
Åmål. Arbetet planeras påbörjas under hösten 2020. Bakgrunden är en hög 
arbetslöshet och ökat försörjningsstöd. Åmål har i jämförelse med Lysekil en högre 
arbetslöshet 13,8% totalt och 18,4% ungdomsarbetslöshet. Åmål har även hög 
kostnadsutveckling inom ekonomiskt bistånd och den sociala och ekonomiska 
utmaningen det innebär har gjort att Åmål beslutat sig för kraftfulla åtgärder.  

Arbetsmarknadsprojektet, Utvecklingsjobb Åmål, innebär att arbetslösa personer 
med ekonomiskt bistånd anställs av kommunen och de kommunala bolagen. De ges 
därmed möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, med målet att det också 
hjälper målgruppen att finna sin försörjning på arbetsmarknaden långsiktigt 
alternativt kommer i åtnjutande av arbetslöshetsförsäkringar vid eventuell fortsatt 
arbetslöshet. Arbetsmarknadsanställningarna varar under ett år och kombineras 
med individuell kartläggning och handledning ev. även vissa studier (t.ex. SFI). 

Åmåls kommun satsar 6 mnkr netto och beräknar uppnå 100 anställningar. Enligt 
planen och de ekonomiska beräkningarna innebär det att det ger kommunen ett 
nettoöverskott på 5 mnkr kronor efter planperioden (5 år) jämfört med ett scenario 
där inga åtgärder vidtas. Det beräknas som en framtidsinvestering som utöver 
beräknad ekonomi också förväntas ge andra vinster som minskat utanförskap, ökad 
kompetens och anställningsbarhet samtidigt som det medför kvalitetshöjande 
resurser inom kommunens förvaltningar och bolag (för ytterligare information om 
utvecklingsjobb Åmål, se bilagor). 

 

Andra goda exempel 

Arbetslivsförvaltningen har också tagit del av information från andra kommuner 
där man långsiktigt arbetat för att påverka försörjningsstöd med lyckat resultat. 
Signifikant för dessa kommuner är att man beslutat om långsiktiga 
arbetsmarknadspolitiska insatser som införandet av utvecklingsanställningar m.m. 
Ett exempel är Borås stad som gått från drygt 100 mnkr till drygt 50 mnkr i 
försörjningsstöd på ca 10 år. Ytterligare ett exempel är Ovanåkers kommun som 
satsat ca 4 mnkr på ca 50 – 60 utvecklingsanställningar inom kommunen. I ett 
utvecklat samarbete med externa/privata arbetsgivare har kommunen sedan 
slussat vidare personerna i andra anställningar vilket visat sig påverka 
långtidsarbetslösheten positivt.  

 

Arbetslivsförvaltningens syn på utvecklingsanställningar 

Liksom Åmål och många andra kommuner i landet står Lysekil inför stora 
utmaningar när det gäller att motverka ökande arbetslöshet, 
försörjningsstödstagande och socialt utanförskap. Samtidigt finns behovet av att 
öka kompetens och anställningsbarhet hos individer vilket kan gynna framtida 
kompetensförsörjning inom kommunens egna verksamheter liksom flera andra 
branscher. 

http://www.lysekil.se/
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Reella anställningar med en avtalsenlig lön är oftast mer motiverande för den som 
behöver en arbetsmarknadsinsats än t.ex. enbart praktikplatser och bidrag. För 
många personer med försörjningsstöd är också steget till en reguljär anställning 
långt. Att gå från utanförskap via praktik direkt till anställning är få förunnat. 
Steget via en utvecklingsanställning förstärker därmed sannolikt förutsättningarna 
att kunna få ett reguljärt arbete i förlängningen.  

Villkoren och förutsättningarna för statliga anställningsstöd är lika sett över hela 
landet. Utan att förvaltningen i nuläget gjort någon ingående genomgång av Åmåls 
beräkningar är det rimligt att anta att då förutsättningarna är liknande är det också 
möjligt att göra motsvarande ekonomiska vinster för Lysekils kommun. Det är 
snarare omfattningen av insatserna d.v.s. antalet personer som ges möjlighet till 
anställning som avgör kostnader och vinster.  

Det som kan skilja kommuner åt avseende insats är lokala förutsättningar så som; 
antal personer som berörs (försörjningsstödstagande), antalet potentiella platser i 
kommunen och bolagen. Likaså synen på införandet av utvecklingsanställningar 
mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer är avgörande. De lokala formerna 
för samarbete med Arbetsförmedlingen för att genomföra anställningarna på bästa 
sätt är också viktiga förutsättningar att klara ut samt hur ett samarbete med privata 
arbetsgivare i övrigt kan utvecklas. Ett införande av utvecklingsanställningar 
förutsätter därmed en förändringsplan som klargör de lokala förutsättningarna och 
ambitionsnivån.  

Omfattningen av resurser som ska avsättas för att åstadkomma anställningarna är 
också en viktig förutsättning att klargöra. Även om kommunens ekonomiska 
förutsättningar kan vara begränsade för att genomföra utvecklingsanställningar har 
kommunen likväl begränsade förutsättningar för ett långvarigt och ökande 
försörjningsstöd. Genomförandet av utvecklingsanställningar är med största 
sannolikhet en framtida investering som gynnar kommunen ekonomiskt. Därtill 
kan räknas in alla de fördelar som ett aktivt bidragande i arbete medför istället för 
passivt bidragstagande. Likaså de eventuella effekter som kan uppstå för den 
enskilde (ökad hälsa och känsla av sammanhang), dennes eventuella barn och 
familj samt lokalsamhället. 

Arbetslivsförvaltningen ser en stor potential med införande av utvecklings-
anställningar för kommunen. Förvaltningen förhåller sig därmed positiva i frågan 
föreslår att Lysekils kommun ska satsa på att införa utvecklingsanställningar. 

 

Tjänsteskrivelsen är framtagen i samråd med kommundirektören och 
kommundirektörens ledningsgrupp. 
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Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef  
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Presentation om utvecklingsjobb i Åmål 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

LKS § 111 Dnr 2019-000346  

Motion från Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) om 
förslag att fullmäktige beslutar att Lysekils kommun inför s k 
utvecklingsjobb 

Sammanfattning 

Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) har i en motion föreslagit att 
Lysekils kommun inför så kallade utvecklingsjobb.     

Beslutsunderlag 

Motion 2019-09-30     

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden, 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.     

 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Socialnämnden inkl. motion 
Utbildningsnämnden inkl. motion 
Kommunstyrelsen 



 

 

 

 

Motion till Lysekils kommunfullmäktige 

 

Utvecklingsjobb Lysekil 

 

Stora delar av kommunsverige står inför betydande utmaningar med många invånare i 

arbetslöshet och utanförskap och liksom de flesta andra kommuner står också Lysekil 

inför både en social och ekonomisk utmaning framöver. Behoven kommer att överstiga 

resurserna och kraftfulla åtgärder behövs för att klara av dessa med bibehållen kvalité för 

invånarna.  

Arbetsförmedlingens roll och funktion inom arbetsmarknadspolitiken blir allt otydligare. 

Bristen på personal och lokal närvaro medför försämrad service till de arbetslösa i 

Lysekils kommun. Arbetslösheten i landet stiger och det finns anledning att befara att så 

också kommer att ske i Lysekil.  

Aktuell arbetsmarknadsforskning tyder på att arbetsmarknadspolitiska anställningar och 

individuell coachning är den effektivaste vägen till egen försörjning – det är lättare att få 

ett jobb om du redan har ett jobb.  

Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten 

ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Genom att 

kombinera individuell coachning och en temporär anställning blir den enskilde personen 

självförsörjande men kvalificerar sig också för arbetslöshetskassa, och därmed 

arbetslöshetsförsäkring, vid en eventuell arbetslöshet  

Lysekilspartiet föreslår därför att s k utvecklingsjobb ska införas i kommunen. Personer 

som idag uppbär ekonomiskt bistånd genom försörjningsstöd ska anställas på 100-



procentiga tjänster, med en anställningstid på 13 månader, 1 månads individuell 

coachning samt 12 månaders anställning, inom kommunens förvaltningar och 

kommunala bolag. Liknande åtgärder införs nu i Åmål.  

 

Anställningarna ska inte konkurrera med ordinarie tjänster utan betraktas som 

kvalitetshöjande resurser inom förvaltningarnas kärnverksamhet.  

 

 

Vi föreslår därför med anledning av ovanstående att fullmäktige 

beslutar att Lysekils kommun inför s k utvecklingsjobb. 

 

 

 

För Lysekilspartiet 2019-09-30 

 

 

 

Annette Calner  Ronny Hammargren  

 

 



   

                                         
  

Utvecklingsjobb Åmål 

Förändringsplan 
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1 Sammanfattning 

Allt fler människor i Åmåls kommun har blivit beroende av ekonomiskt bistånd för att trygga sin 

försörjning. Många personer uppbär ekonomiskt bistånd på grund av att de inte har ett arbete. Med den 

mycket höga kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd står Åmåls kommun inför en både social 

och ekonomisk utmaning.   

 

Om inga åtgärder vidtas prognosticeras underskottet för ekonomiskt bistånd bli 9 miljoner 2020 och 

11 miljoner kronor 2021 jämfört med 2019 års budget. En offensiv strategi föreslås. En plan med 

kraftfulla åtgärder sjösätts för att bryta kostnadsutvecklingen.  

 

För att bryta utvecklingen och minska antalet personer som får ekonomiskt bistånd har 

kommunledningskontoret, i samverkan med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, fått ett 

uppdrag av kommunstyrelsen att presentera en förändringsplan för att skapa arbetstillfällen i 

kommunen för dem som idag står utanför arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd. 

Arbetsmarknadsprojektet, Utvecklingsjobb Åmål, innebär att arbetslösa personer med ekonomiskt 

bistånd anställs av kommunen och de kommunala bolagen. Därmed ges möjlighet att komma ut på 

arbetsmarknaden, med målet att det också hjälper målgruppen att finna sin försörjning på 

arbetsmarknaden långsiktigt.  

2 Bakgrund 

Stora delar av kommunsverige står inför betydande utmaningar med många invånare i arbetslöshet och 

utanförskap. Särskilt utsatta är kommuner, likt Åmål, som under lång tid har haft en hög arbetslöshet. 

Åmåls kommun har den högsta öppna arbetslösheten och näst högsta ungdomsarbetslösheten i Västra 

Götalands län.  

 

Många av de flyktinginvandrare som kom till Åmåls kommun under åren 2013-2017 har varit en del 

av det statliga etableringsuppdraget via Arbetsförmedlingen. Det kan nu konstateras att dessa personer 

lämnar etableringsuppdraget utan vare sig arbete eller avslutade studier, vilket leder till ökade 

kostnader för kommunen i form av ekonomiskt bistånd. 

 

Arbetsförmedlingens roll och funktion inom arbetsmarknadspolitiken blir allt otydligare. Bristen på 

personal och lokal närvaro försämrar service till de arbetslösa i Åmåls kommun. I 

Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik kan utläsas att det aldrig har varit så få som deltar i 

arbetsmarknadsutbildning i den moderna arbetsmarknadspolitiska historien som under juli månad 

2019. Detta när arbetslösheten stiger och det samtidigt råder brist på arbetskraft inom många 

yrkeskategorier i både privat och offentlig sektor.  

 

Med den mycket höga kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd står Åmåls kommun inför både en 

social och ekonomisk utmaning.  En förändringsplan med kraftfulla åtgärder behövs för att bryta 

utvecklingen.  
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Aktuell arbetsmarknadsforskning tyder på att arbetsmarknadspolitiska anställningar och individuell 

coachning är den effektivaste vägen till egen försörjning – det är lättare att få ett jobb om du redan har 

ett jobb.   

 

Utvecklingsjobb Åmål innebär att cirka 100 personer får jobb istället för försörjningsstöd, de går från 

att vara bidragstagare till att bli skattebetalare. Samtliga som anställs får även möjlighet att kvalificera 

sig för arbetslöshetsförsäkringen - ett försäkringsskydd som ger en trygghet i ett besvärligt 

arbetsmarknadsläge. Arbetslöshetsförsäkringen ska ses som en omställningsförsäkring mellan två 

jobb. 

3 Syfte 

Syftet är att skapa förutsättningar för egen försörjning genom att erbjuda arbetsmarknadsanställningar 

under ett års tid i kombination med individuell kartläggning och handledning. Detta ska leda till att 

fler personer utvecklas och finner ordinarie försörjning via arbete eller studier istället för att leva i ett 

passivt bidragsberoende med utanförskap. 

4 Målgrupp 

Målgruppen för Utvecklingsjobb Åmål är personer som är arbetslösa, är beroende av ekonomiskt 

bistånd i Åmåls kommun och inte erhåller ersättning från en arbetslöshetskassa. Kommunen 

förbehåller sig att anställa den man finner lämplig. 

Kriterier för målgruppen: 

 Ålder 20-65 år 

 Uppbära ekonomiskt bistånd från Åmåls kommun 

 Vara inskriven på Arbetsförmedlingen 

 Vara långtidsarbetslös eller vara berättigad till den högsta ersättningen för arbetsförmedlingens 

nystartsjobb 

 Som förälder ska man ha ordnad barnomsorg innan insatsens start 

5 Mål 

Målet är att under åren 2020 till och med 2024 minska andelen invånare i Åmåls kommun som är 

beroende av ekonomiskt bistånd och att andelen invånare som har ett arbete ska öka jämfört med 

idag.  

 

Målsättningen är att kommunen, med samma ekonomiska medel som tidigare, får fler människor i 

egen försörjning istället för ett bidragsberoende. Enligt de ekonomiska beräkningarna innebär detta 

initialt en ökad kostnad som på sikt ger minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. 

 

Utvecklingsjobben ska även bidra till att målgruppen finner sin försörjning på arbetsmarknaden 

långsiktigt. 
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6 Förväntade effekter 

Utvecklingsjobb Åmål innebär en framtidsinvestering. Utöver de direkta ekonomiska effekterna för 

kommunen syftar förändringsplanen till att långsiktigt nå socioekonomiska effekter genom att minska 

utanförskapet i samhället och öka individernas grad av självförsörjning. Utvecklingsjobben ger 

möjlighet för målgruppen att bidra till samhället genom aktivt arbete som alternativ till passivt 

bidragsberoende. Detta förvänas ha positiva effekter på deltagarnas känsla av sammanhang, hälsa och 

livskvalitet. Det förväntas även att Utvecklingsjobb Åmål ska ge sociala effekter för deltagarna och 

deras familjer, i form av ökad trygghet och delaktighet, genom möjligheten att kunna försörja sig 

själva. Dessutom får deltagarna möjlighet att öka sin arbetslivserfarenhet, förbättra sitt språk samt 

skapa kontakter med arbetslivet och arbetsgivare.   

 

Utvecklingsjobb Åmål förväntas öka målgruppens kompetens och anställningsbarhet. Genom 

handledarnas matchning och coachning ökar deltagarnas chanser till vidare anställning såväl inom 

kommunens förvaltningar som i det privata näringslivet. Genom denna matchning bidrar 

förändringsarbetet även till att möta kommande arbetskraftsbehov och kommunens långsiktiga 

personalförsörjning.  

 

Anställningarna i Utvecklingsjobb Åmål ska vara tidsbegränsade anställningar som ligger utanför det 

som betraktas som den ordinarie bemanningen och bidra till en bättre och utökad verksamhet till gagn 

för brukare och invånare under den tid som anställningarna pågår. 

 

En gedigen utvärdering av Utvecklingsjobb Åmål ska genomföras av en extern expertresurs. För att 

analysera samhällsekonomiska - och socioekonomiska effekter. 
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7 Omfattning och innehåll 

Utvecklingsjobb Åmål inleds den 1 september 2020. Tjänsterna ska inte konkurrera med ordinarie 

tjänster utan betraktas som kvalitetshöjande resurser inom förvaltningarnas kärnverksamhet. Tjänster 

får inte inrättas på arbetsplatser där risk för arbetsbrist föreligger. Tillsättning av de skapade tjänsterna 

sker genom ett anvisningsförfarande via projektet utifrån en överenskommen modell med 

förvaltningarna och bolag.  

 

Lönen sätts individuellt genom lokala kollektivavtal med berörda fackliga organisationer.  

 

7.1 Projektbeskrivning 

Personer som idag har ekonomiskt bistånd ska anställas på 100-procenttjänster som varar i 12 

månader inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag. Samtliga personer som erbjuds 

anställning kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa för att få tillgång till en arbetslöshetsförsäkring 

vid en eventuell arbetslöshet. Statliga anställningsstöd ska ansökas hos arbetsförmedlingen för dem 

som kan antas vara berättigade till stöd för ett maximalt utnyttjande av tilldelade resurser. Arbetet är 

kommunövergripande och kommer att beröra samtliga förvaltningar och bolag.  

 

Varje person deltar i 13 månader, varav en månad med arbetsträning och därefter 12 månader med 

nystartsjobb. I samverkan med Arbetsförmedlingen kommer deltagare att matchas till rätt arbete 

utefter tidigare erfarenheter, utbildning och intressen. Åmåls kommuns egna 

arbetsmarknadssamordnare kommer tillsammans med tilldelade resurser från Arbetsförmedlingen 

intensivt arbeta med detta under det första halvåret 2020. Rätt matchning är viktigt och i kombination 

med utbildning och handledning kan dessa personer bli en god tillgång på arbetsmarknaden såväl inom 

offentlig som privat sektor i framtiden. Personerna har under perioden möjlighet att studera upp till 50 

% med bibehållen lön för att ytterligare stärka sin position på arbetsmarknaden. Det kan handla om 

enstaka teoretiska ämnen, kurser eller yrkesprogram.  

 

Utvecklingsjobb Åmål innebär att cirka 100 personer får jobb istället för försörjningsstöd, de går från 

att vara bidragstagare till att bli skattebetalare. Samtliga som anställs får även möjlighet att kvalificera 

sig för arbetslöshetsförsäkringen - ett försäkringsskydd som ger en trygghet i ett besvärligt 

arbetsmarknadsläge. Arbetslöshetsförsäkringen ska ses som en omställningsförsäkring mellan två 

jobb. 

 

Utvecklingsjobb Åmål kräver anställning av sex handledare som aktivt arbetar med målgruppen under 

hela perioden för att stötta upp såväl deltagare som anordnare. Handledaren hjälper deltagaren i 

introduktionen på arbetsplatsen. Handledaren samverkar med arbetsplatsen om hur introduktionen ska 

läggas upp och ansvarar för att deltagaren får det stöd som är överenskommet. Det kan ibland innebära 

att handledaren arbetar sida vid sida med deltagaren under en period. Stödet skall trappas ned 

succesivt och upphöra helt när deltagaren kan utföra uppgifterna självständigt. Handledaren fungerar 

också som ett stöd till den verksamhet som tagit emot en deltagare. Målet är att samtliga under eller 

efter perioden ska ha en fortsatt anställning inom eller utanför kommunen, gått vidare till studier eller 

annan försörjning. Detta innebär att handledaren aktivt under hela perioden kommer att arbeta för att 

deltagaren finner ett annat arbete eller studier innan perioden är slut.  
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8 Tidplan och beslutspunkter 

Tidsplan utöver nedanstående faser och beslutspunkter för projektet, Utvecklingsjobb Åmål, 

skapas i den mån de är nödvändiga av projektledare i samråd med styrgruppen och anges då i 

projektplanen. 

 
8.1 Initieringsfas 

Följande moment ska vara klara före den 30 november 2019  

 

 Projektplan föredras och beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25/9 

 Förhandling MBL §11  

 Beslut kommunstyrelsen den  9/10 att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet enligt 

förändringsplanen. 

 Budgetbeslut. 

 Initiala resursbehov säkerställda i form av personal och avsatta finansiella medel.  

 Organisation för styrning och ledning definierad. 

 Projektledare och styrgrupp utsedd.  

 Kommunikationsplan framtagen. 

 

8.2 Förberedelsefas 

Följande moment ska vara klara före den 31 maj 2020  

 

 Detaljerad tids- och aktivitetsplan med milstolpar för genomförandet upprättad. 

 Tecknande av lokala kollektivavtal.  

 Nödvändiga resurser tillsatta. 

 Insamling och kategorisering av samtliga tjänster. 

 Information om projektets genomförande till samtliga förvaltningar och bolag.  

 Deltagare identifierade och fått arbetserbjudande. 

 Matchningsarbetet påbörjat. 

 

8.3 Genomförandefas 

Följande moment genomförs under perioden 1 september 2020 - 31 december 2021 

 

 Anställningar påbörjas på anvisade tjänster 1 september 2020. 

 Projektet ska levereras enligt plan. Avvikelser eller annat som påverkar projektet och/eller 

tidsplanen rapporteras omgående till styrgruppen. 

 Löpande information om projektets framskridande sker tertialvis vid välfärds- och 

arbetsmarknadsnämndens och kommunstyrelsens  nämndsammanträden under 2020-2021. 

 

8.4 Uppföljningsfas 

Följande moment ska vara klara före den 31 januari 2022 

 Personalgrupp i projektet återgår helt till ordinarie organisation. 

 Delrapport redovisas till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen. 

 

Utvecklingsjobb Åmåls ekonomiska avslut och utvärdering sker 2024 
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9 Projektorganisation och arbetsformer 

9.1 Roller och ansvar 

 

9.1.1 Styrgrupp 

Centrala ledningsgruppen, CLG, utgör styrgrupp. Kommunchefen är sammankallande. 

 

9.1.2 Projektgrupp 

Projektgruppen består av projektledare, processledare, en representant från respektive förvaltning och 

bolag, HR, ekonomi samt en representant från arbetsförmedlingen.  

 

9.1.3 Projektledare 

Enhetschef för arbete och försörjning kommer att ha rollen som  projektledare. Projektledaren 

samordnar styrgruppens och samtliga kommunens förvaltningar i arbetet att hitta arbetstillfällen i 

enlighet med projektets beslutade syfte och mål.  

 

9.1.4 Processledare 

Enhetschef för arbete utveckling är processledare. Processledaren ansvarar för att ta fram tänkbara 

personer i projektet. Processledaren har i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen 

undersöka om personerna som är aktuella för anställning är berättigade till statliga anställningsstöd 

och söker i förekommande fall den ersättning som finns. Processledaren har arbetsgivaransvaret för 

projektdeltagare och handledare. 
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10 Ekonomi, resurser och kostnader 

Projektledaren och processledare arbetar deltid i projektet.  

Sex handledare arbetar 100 % under projekttiden. En av handledarna avsätter deltid för administration 

i projektet.  

Eventuella overhead-kostnader relaterade till arbetstagarna betalas i möjligaste mån av den arbetsplats 

där de anställs. Om finansiering av arbetshjälpmedel eller skyddskläder inte kan finansieras inom 

verksamheternas ramar bekostas det av projektets tilldelade medel.  

 

10.1 Övergripande ekonomi 

Finansiering av förändringsplanen hänskjuts till budgetutskottet för beredning för senare beslut i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med antagande av verksamhetsplan och 

budget för 2020. 

 

 
 

 

Utvecklingsjobb Åmål 2020-2024 (tkr)

år 2020 år 2021 år 2022 år 2023 år 2024

Lönekostnader exkl handledare -11 600 -23 200

Lönekostnader handledare -1 900 -3 000

Driftskostnader/Information/Utvärdering -300 -500

Delsumma kostnader i projektet -13 800 -26 700 0 0 0

Anställningstöd från Arbetsförmedlingen 6 300 12 600

Ingångsavdrag (sänkt arbetsgivaravgift) 1 800 3 600

Merkostnadsersättning från arbetsförmedlingen 100 200

Netto av ökat skatteunderlag och minskad 

inkomstutjämning
0 0 300 700 600

Minskade kostnader ekonomiskt bistånd (jmf prognos) 2 600 7 300 5 200 2 600 1 500

Summa -3 000 -3 000 5 500 3 300 2 100

Resultat Utvecklingsjobb Åmål 2020-2024 4 900
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10.2 Underlag för beräkningar 

 

Projektet löper över fem år och de ekonomiska beräkningarna beskriver såväl förväntade kostnader 

som intäkter och tar hänsyn till övergripande kommunala skatteintäkter i relation till minskade 

statsbidrag för inkomstutjämning. 

 

Från år 2 och framåt beräknas flertalet av deltagarna i Utvecklingsjobb Åmål vara självförsörjande 

med exempelvis a-kassa, arbetet eller studier. Beräkningarna tar även hänsyn till att en grupp 

fortsättningsvis  kommer vara beroende av försörjningsstöd. 

 

Driftskostnader kommer finnas i form av fordon, verktyg och maskiner samt andra löpande kostnader. 

Kostnader för information och kommunikation tillkommer då projektet har ett behov att detta utifrån 

dess storlek. Detsamma gäller en extern utvärderare som ska räkna på projektets helhetsbild och dess 

effekter i stort. 

 

Beräkningarna ovan beaktar inte den samhällsekonomiska vinst som blir en effekt av att fler personer 

kommer i arbete och blir självförsörjande. Beräkningarna beaktar heller inte att en del av dessa 

personer kommer att gå i andra jobb under tiden projektet fortlöper. 

 

10.3 Utvärdering av resultat och effekter   

 

Beräkningen av de samhällsekonomiska effekter som Utvecklingjobb Åmål tros generera sker genom 

en bred samhällsekonomisk analys och utvärdering med stöd av extern utvärderare. Utvärderingen 

kommer att innehålla samhällsekonomiska beräkningar av effekter och de långsiktiga resultat som 

projektet bidragit till.   

 

Utvärderingen kommer även att innehålla uppföljning av sociala effekter och värden som 

förändringsplanen och satsningen på utvecklingsjobb sannolikt kan ha bidragit till för deltagarna. 

Frågeställningar som ska belysas är exempelvis barn- och familjeperspektivet, påverkan på deltagarnas 

bostadssituation, hälsa och livskvalitet samt hur deltagarna upplevt projektets olika delar.   

 

Utvärderaren ska ha erfarenheter från tidigare arbete med samhällsekonomisk utvärdering samt 

kvalitativ uppföljning av sociala effekter och värden bland deltagare.  

 

11 Kommunikation 

För att planen ska bli framgångsrik behöver en omfattande kommunikation av innehållet ske både 

internt och externt före, under och efter genomförandet. 

 

Styrgruppen ansvarar för att en kommunikationsplan upprättas. 





Insatser mot arbetslöshet och ökat 
ekonomiskt bistånd

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Michael Karlsson]Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 september att uppdra till kommunledningskontoret att skyndsamt ta fram en plan för att minska kommunens kostnader för ekonomiskt biståndDen mycket höga kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd ställer Åmåls kommun inför en både social och ekonomisk utmaning.Vi står här för att presentera de första delarna av en förändringsplan med kraftfulla åtgärder som ska bryta utvecklingen.NEDAN TIDIGARE TEXTAllt för många i vår kommun som lever på försörjningsstöd gör det på grund av arbetslöshet.Prognosen pekar på att den utvecklingen kommer att fortsätta – om vi inte gör något. Prognosen pekar på minus sex miljoner redan 2020.Problemet är bara delvis ett kommunalekonomiskt problem – det är framförallt ett bekymmer för kommuninvånaren som inte klarar av att försörja sig själv.Min fasta övertygelse är att alla som kan jobba ska jobba. Den som kan ska bidra till det gemensamma.



Utmaningar

• Stora delar av kommunsverige står inför betydande 
utmaningar

• Historiskt hög arbetslöshet med just nu Västsveriges 
högsta arbetslöshet. LANDETS TREDJE HÖGSTA 
ARBETSLÖSHET

• Mycket hög kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd –
social och ekonomisk utmaning

• Offensiv strategi och kraftfulla åtgärder krävs

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Anders Sandén]Åmåls kommun är på inget sätt unik. Stora delar av kommunsverige står inför stora betydande ekonomiska utmaningar de kommande åren.Här har man varit förutseende och lyckats få pengarna att räcka längre än vad man lyckats med på andra platser.Kommunen har historiskt alltid haft en hög arbetslöshet.Vi ser en hög kostnadsutveckling för det ekonomiska biståndet vilket ställer kommunen inför stora sociala och ekonomiska utmaningarDet behövs en offensiv strategi och kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen



Relativ arbetslöshet (16-64 år) per kommun, april 2019
(Inskrivna arbetslösa. Andel av registerbaserad arbetskraft). Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, SCB (RAMS).

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Michael Karlsson]Åmåls kommun har den högsta öppna arbetslösheten och näst högsta ungdomsarbetslösheten i Västra Götalands län.Det här har varit ett historiskt problem, vilket också är en av orsakerna till varför vi ska djupdyka i frågan och klargöra varför det ser ut som det gör.



Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, antal personer som mottagits i Åmåls 
kommun. Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna med 
uppehållstillstånd - antal

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Michael Karlsson]Många av de flyktinginvandrare som kom till Åmåls kommun under åren 2013-2017 har varit en del av det statliga etableringsuppdraget via Arbetsförmedlingen. Det kan nu konstateras att dessa personer lämnar etableringsuppdraget utan vare sig arbete eller avslutade studier, vilket leder till ökade kostnader för kommunen i form av ekonomiskt bistånd.



Antal bosatta i kommunen, och som mottagits i flyktingmottagandet senaste 
året, avser den 31/12 varje år, antal/1000 inv. Källa: SKL, Migrationsverket 
och SCB

Kommunmottagna med 
uppehållstillstånd (antal/ 1000 inv)

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Michael Karlsson]Jämförelse Åmål, alla kommuner, riket. På grund av lediga lägenheter i Åmål flyttade många hit när mottagandet var som störst, det var inte något kommunen kunde styra över.Vi står inför en stor både social och ekonomisk utmaning med den mycket höga kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd.



Ekonomiskt bistånd

Prognos (jämfört med 2019 års budget)

• Minus 9 miljoner 2020
• Minus 11 miljoner 2021

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Michael Karlsson]Om inget görs prognostiseras underskottet för ekonomiskt bistånd bli 9 miljoner 2020 och 11 miljoner 2021, jämfört med 2019 års budget.



EN FÖRÄNDRINGSPLAN!

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Michael Karlsson]Jag har tidigare aviserat att vi kommer att behöva ta till kraftfulla åtgärder för att lösa detta.Vi måste våga vara offensiva.Min grundläggande inställning är att den som kan jobba ska jobba.



Utvecklingsjobb Åmål

• 40 miljoner satsas på nya jobb
• Kommunen anställer ca 100 personer i 12 månader

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Michael Karlsson]Förändringsplanen Utvecklingsjobb Åmål innebär en omfattande satsning för att bryta kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i kommunen.Sammantaget bedöms Utvecklingsjobb Åmål vara den största arbetsmarknadspolitiska åtgärden en kommun i Sverige genomfört räknat per capita.Kommunen satsar 40 miljoner kronor (brutto).Satsningen ska fungera som en hävstång – från bidrag till egen försörjning. Vi kommer bara kunna lösa problemet om vi tar krafttag mot utvecklingen.Vi anställer ca 100 personer i 12 månaderNEDAN TIDIGARE TEXTTanken är att skapa en bro från bidrag till egen försörjning – vi kallar projektet Utvecklingsjobb.Vi kommer att anställa ca 100 personer som i dag får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet för att utföra arbetsuppgifter som ger en guldkant i den kommunala verksamheten.De anställs redan under 2020.



Utvecklingsjobb Åmål

• Planen ger kommunen ett nettoöverskott på 5 miljoner 
kronor under planperioden jämfört med scenario där inga 
åtgärder vidtas

• Framtidsinvestering
• Minskar utanförskapet
• Ger ökad kompetens och anställningsbarhet
• Kvalitetshöjande resurser inom kommunens förvaltningar 

och bolag

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Michael Karlsson]Vi räknar med att satsningen ska ge ett nettoöverskott för kommunen på ca 5 miljoner kronor.Fler ska gå från bidrag till egen försörjning – den som kan jobba ska jobba.Det är en framtidsinvestering för den enskilde, för kommunens ekonomi och för kommunens framtida rekryteringsbehovMinskar utanförskapet genom arbete och sammanhangÖkad kompetens och jobb gör att det är lättare att hitta annat jobb eller våga ta steget till studierDe ska utföra kvalitetshöjande insatser inom kommunens förvaltningar och bolag



Utvecklingsjobb Åmål

• Skapa förutsättningar för egen försörjning
• Anställda i 12 månader (+ introduktion)
• Matchas mot jobb i de kommunala förvaltningarna och 

bolagen
– Ska matcha tidigare erfarenheter och utbildning
– Viktigt för att få bästa effekten
– Individuell kartläggning och handledning

• Personer utvecklas och finner egen försörjning (jobb 
eller studier)

• Bryta passivt bidragsberoende och utanförskap

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Anders Sandén]Utvecklingsjobb skapar förutsättningar för egen försörjningDe visstidsanställs i 12 månader och utöver det gäller en månads introduktion - på så sätt kvalificerar sig de som inte lyckas gå vidare till jobb eller studier efter insatsen för A-kassa.De matchas mot jobb i de kommunala förvaltningarna och bolagen:Matchingsprocessen är central – viktig för möjligheterna att ta sig vidare till annat jobb senare eller under tiden, det kommer bland annat att göras individuella kartläggningar och individuell handledning tillsammans med Arbetsförmedlingen.Anställningen leder i sig till att de som anställs utvecklas och har lättare att hitta en mer långsiktig anställning.Bryter passivt bidragsberoende och utanförskap – den som kan jobba ska jobba.



Utvecklingsjobb Åmål

Målgrupp
• 20 – 65 år
• Uppbära ekonomiskt bistånd från Åmåls kommun
• Vara inskriven på Arbetsförmedlingen
• Vara långtidsarbetslös eller berättigad till högsta 

ersättningen för arbetsförmedlingens nystartsjobb
• Som förälder ska man ha ordnad barnomsorg innan 

insatsens start

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Anders Sandén]



Utvecklingsjobb Åmål
Utvecklingsjobb Åmål 2020-2024 (tkr)

år 2020 år 2021 år 2022 år 2023 år 2024

Lönekostnader exkl handledare -11 600 -23 200

Lönekostnader handledare -1 900 -3 000

Driftskostnader/Information/Utvärdering -300 -500

Delsumma kostnader i projektet -13 800 -26 700 0 0 0

Anställningstöd från Arbetsförmedlingen 6 300 12 600

Ingångsavdrag (sänkt arbetsgivaravgift) 1 800 3 600

Merkostnadsersättning från arbetsförmedlingen 100 200

Netto av ökat skatteunderlag och minskad 
inkomstutjämning

0 0 300 700 600

Minskade kostnader ekonomiskt bistånd (jmf prognos) 2 600 7 300 5 200 2 600 1 500

Summa -3 000 -3 000 5 500 3 300 2 100

Resultat Utvecklingsjobb Åmål 2020-2024 4 900

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Anders Sandén]



Utvecklingsjobb Åmål

Tidplan:
• Initiering – oktober 2019
• Extratjänster december-februari
• Förberedelser – maj 2020
• Genomförande – september 2020 – 31 december 2021
• Avslutning – januari 2022

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Anders Sandèn]



Utvecklingsjobb Åmål

Organisation:
• Styrgrupp
• Projektgrupp
• Projektledare
• Processledare

Utvärdering:
• Oberoende
• Extern
• Pay off

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Anders Sandén]Kanske inte behöver visa denna.



Utvecklingsjobb Åmål

Målsättningar:
• Minska andelen invånare i Åmåls kommun som är 

beroende av ekonomiskt bistånd
• Öka andelen invånare som har ett arbete
• Från bidrag till egen försörjning
• Den som kan jobba ska jobba
• På sikt minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd
• Kvalitetshöjande resursen nom förvaltningarnas 

kärnverksamhet – utan att tränga ut ordinarie jobb

Presentatör
Presentationsanteckningar
[]Anders Sandén]Utvecklingsjobben ger möjlighet för målgruppen att bidra till samhället genom aktivt arbete som alternativ till passivt bidragsberoende. Detta förvänas ha positiva effekter på deltagarnas känsla av sammanhang, hälsa och livskvalitet. Det förväntas även att utvecklingsjobben ska ge sociala effekter för deltagarna och deras familjer, i form av ökad trygghet och delaktighet, genom möjligheten att kunna försörja sig själva. Dessutom får deltagarna möjlighet att öka sin arbetslivserfarenhet, förbättra sitt språk samt skapa kontakter med arbetslivet och arbetsgivare.  



Fortsatta insatser mot arbetslöshet 
och för minskat ekonomiskt bistånd:
• Utvecklingsjobb Åmål
• Extratjänster
• Etableringsjobb
• Intensivår
• Förändringar av EBO

Presentatör
Presentationsanteckningar
[Michael Karlsson]Vill påminna om att Utvecklingsjobb Åmål bara en en av ett batteri av åtgärder som vi nu sjösätter där huvudsyftet är att få folk att gå från passivt bidragsberoende till jobb.Samtidigt som vi fattar beslut om Utvecklingsjobb Åmål sjösätts fyra utredningar för ytterligare åtgärder i närtid.ExtratjänsterEtableringsjobb IntensivårFörändringar av EBO-lagstiftningen
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