
 
 
 

Tid och plats  onsdagen den 16 december 2020 kl 10.00 i      
    Borgmästaren, Gäven och Teams 
 
Ordförande   Monica Andersson 
 
Sekreterare  Madelene Johansson 
 

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med ”sluten 
del” eller där ordföranden så beslutar. Länk till information om 
öppna sammanträden: https://www.lysekil.se/kommun-och-
politik/politik-och-demokrati.html. 

 

Ärende 
 

- Upprop och val av justerare 

1.  Fastställande av dagordning 
Dnr 2020-000004  

 

2.  Stipendium ur Lysekils kommuns stiftelse nr 1 för utbildning - 
samlingsärende 2020 
Dnr 2020-000017  

 

3.  Remiss av motion om utökat busskort 
Dnr 2020-000422  

 

4.  Intern kontroll 2021 - utbildningsförvaltningen 
Dnr 2020-000456  

 

5.  Lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde 
Dnr 2020-000245  

 

6.  Uppföljningsrapport 4, 2020, utbildningsförvaltningen 
Dnr 2020-000016  

 

7.  Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar 
Dnr 2020-000020  

 

8.  Beslutsuppföljning 
Dnr 2020-000015  

 

9.  Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-12-16 
Dnr 2020-000071  

 

10.  Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2020-12-16 
Dnr 2020-000013  
 
 
 
Lunch kl 12.00 – 13.00 
 
 
 

 

 

Kallelse/föredragningslista 
 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati.html
https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati.html


11.  Intern kontroll 2021 - arbetslivsförvaltningen 
Dnr 2020-000455  

 

12.  Uppföljningsrapport 4, 2020, arbetslivsförvaltningen 
Dnr 2020-000152  

 

13.  Remiss av motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) - 
Förbättra utbildningen i SFI 
Dnr 2019-000351  

 

14.  Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, 
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd 
Dnr 2020-000050  

 

15.  Chef för arbetslivsförvaltningen informerar 
Dnr 2020-000057  

 

16.  Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2020-12-16 
Dnr 2020-000079  

 

17.  Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden 2020-12-16 
Dnr 2020-000147  
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Datum 

2020-12-07 

Dnr 

UBN 2020-000017 
 
Utbildningsförvaltningen 
Sara Eborn, 0523 – 61 32 56 
sara.eborn@lysekil.se 
 
 

Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse nr 1 för utbildning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har i uppdrag att fördela stipendium ur Lysekils kommuns 
donationsfond – stiftelse nr 1 för utbildning. 

Ekonomikontoret har meddelat att de utdelningsbara medlen för 2020 är 11 197 
kronor. 

I enlighet med skolstyrelsens beslut 1983-10-04, § 147 avsätts 25 % av den 
disponibla avkastningen för kulturellt ändamål. Det innebär att 2 799 kronor i år 
avsätts till Berg och Skaftö skola. 

Återstoden av den disponibla avkastningen (8 398 kronor) utbetalas till de sökande 
2020. 

Totalt har 36 ansökningar om medel ur stiftelsen inkommit till förvaltningen. Två 
av sökande är inte folkbokförda i Lysekils kommun och uppfyller därmed inte 
kriterierna. 34 ansökningar är godkända vilket innebär en utdelning om 247 kronor 
per person.       

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att till 34 studerande utbetala stipendium á 247 
kronor enligt bifogad förteckning. 

Utbildningsnämnden begär hos ekonomikontoret att 2 7 99 kronor placeras på 
balanskonto för att användas till kulturprojekt vid Berg och Skaftö skola 2020 samt 
att medlen får lyftas efter att projekt presenterats i en ansökan.       

  

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Sara Eborn 
Handläggare 

 

Bilaga 

Förteckning över stipendiater 

Beslutet skickas till  

Ekonomiavdelningen 
Utbildningsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


Utdelning ur Stipendiefond nr 1 för utbildning 2019

Utbetalas till: Belopp:
Gustav Adolfsson 247
Mikael Lindahl 247
Emmy Ivarsson 247
Jenny Johansson 247
Anna Carlsson 247
Frida Andersson 247
Derya Ucar 247
Stephenie Knutsson 247
Gabriel Nilsson 247
Viktor Sandell 247
Emily Granath 247
Cecilia Thell 247
Filip Zubonja 247
Marica Stenström 247
Johanna Ljungberg 247
Samuel Lysell 247
Daniel Eriksson 247
Ida Rosengren 247
Filip Melander 247
Albin Johansson 247
Tilda Skyllserström 247
Elin Hallberg 247
Wilma Pettersson 247
Isac Claesson Norder 247
Frida Andreasson 247
Tilda Jagefeldt 247
Felix Gammal 247
Filip Pettersson 247
Maya Molin 247
Cecilia Karlsson Flink 247
Gordana Milic 247
Jannike Andersson 247
Lisa Pettersson 247
Lisa Qvillberg 247

Konto: 1666
Ansvar: 9001
Objekt: 1401
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Datum 

2020-12-08 

Dnr 

UBN 2020-000422 
 
Utbildningsförvaltningen 
Medina Duric 
medina.duric@lysekil.se 
Jonas Ingevaldsson 
jonas.ingevaldsson@lysekil.se 
 

Remissvar på motion om utökat busskort 

Sammanfattning 

Christoffer Zackariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD), Magnus Elisson (SD) och 
Tommy Westman (SD) inkom 2020-06-20 med en motion där de föreslår tre 
alternativ för utökning av busskort i Lysekils kommun. Bakgrunden är en vilja att 
alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att aktivt delta i aktiviteter inom 
föreningslivet och den öppna fritidsverksamheten, oavsett var du är bosatt i 
Lysekils kommun.  

Motionens första alternativ är att utöka busskortstiderna från kl.19.00-23.00 och 
att dessa kort ska vara giltiga även under helgen.  

Alternativ två är att det ska vara möjligt att ansöka om ett utökat befintligt 
busskort, vid behov hos kommunen, och att kommunen ska vara positivt inställd 
till att bevilja en sådan ansökan.  

Vidare föreslår motionärerna i sitt tredje alternativ en kraftig subvention på 
befintliga busskort, till en maxkostnad på 200kr per termin och att busskorten ska 
gälla kvällar och helger. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Ärendet 

Motionärerna Christoffer Zackariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD), Magnus 
Elisson (SD) och Tommy Westman (SD) föreslår utökning av busskort. 
Förvaltningen utreder förutsättningarna, tar fram en kostnadskalkyl och lämnar 
svar på motionen.  

Utbildningsförvaltningen har tidigare konstaterat att fritidsgårdsverksamheten 
endast bedrivs centralt i Lysekil. Vidare konstateras att en majoritet av de aktiva 
föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet utgår centralt ifrån Lysekil.  
Trots ett möjligt behov anser utbildningsförvaltningen att de föreslagna 
alternativen inte är genomförbara i dess nuvarande form. Befintliga busskort gäller 
till 19.00 och är inte möjliga att utöka. Det är heller inte möjligt att kraftigt 
subventionera befintligt busskort då busskorten är kostnadsfria för 
vårdnadshavare.  

Alternativet för att kunna få utökad möjlighet till kollektivtrafik på kvällar och 
helger är att köpa till fritidskort. Kostnadsberäkningar för detta ses i bifogat 
dokument.  

  

http://www.lysekil.se/
mailto:medina.duric@lysekil.se
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Förvaltningens utredning 

Utgångspunkten i ärendet är att utöka befintliga busskort, vilket inte är möjligt.  
Ett befintligt busskort gäller till 19.00 och är kostnadsfritt för vårdnadshavare. 
Alternativet är att köpa till fritidskort till 22.00 eller 24.00, inkl. eller exkl. helger 
och lov, något som presenteras i uträkningskalkylen nedan.  

Det är viktigt att barn från andra delar av kommunen ges möjlighet att ta del av 
aktiviteter centralt i Lysekil. Presenterat förslag blir dock endast en möjlighet för 
elever som redan har busskort. Förslaget exkluderar därmed barn som går på 
Stångenässkolan, Skaftö, Berg eller Bro skola och som inte har busskort idag, något 
som riskerar att strida mot likställighetsprincipen.   

Vidare kräver en ansökan hos kommunen ett ansökningsförfarande med 
tillhörande riktlinjer och beslut efter behov. Ett införande av ett 
ansökningsförfarande innebär per automatik att kommunen är positivt inställd till 
initiativet. Ansökan gäller då ett fritidskort till 22.00 eller 24.00 inkl. eller exkl. 
helger och lov.  

Fritidskort giltiga kvällar och helger till kl. 24.00 exkl. lov kostar 2 194 kronor per 
läsår, vilket innebär 1 097 kronor per termin. Om maxkostnaden för ett sådant 
busskort ska vara 200 kronor per termin blir då subventionen 897 kronor per 
fritidskort och termin. Kostnaden för att subventionera alla befintliga busskort blir 
då 579 462 kronor per termin, eller 1 158 924 kronor per läsår (897 kronor * 646 
elever). Vid köp av ett vanligt fritidskort kostar det 855 kronor för 90 dagar och det 
är giltigt kvällar, helger och lov.  

Vidare kostnadsberäkningar ses i bifogat dokument.  

 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Medina Duric, handläggare 
Jonas Ingevaldsson, handläggare 

 

Bilaga 

Kostnadsundersökning utökade busskort 
LKF 2020-09-16, § 122 – Motion angående utökat busskort 
Motion angående utökat busskort 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen  

http://www.lysekil.se/


Bilaga 1 

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

 

 

 

 

Kostnadsuträkning utökade busskort 

Nuvarande kostnad 

Pris per läsår från och med 2021-01-01 är 4 437 kronor exklusive moms. Västtrafik 
fakturerar per månad varför kostnaden måste delas med nio för att få fram 
månadskostnaden. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 19.00  
4 703 kr inkl. moms. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 19.00 (flerkommun)  
7 610 kr inkl. moms. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 22.00  
5 352 inkl. moms (ej giltig helg) 
(flerkommun) 8 259 kr inkl. moms. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 24.00  
5 981 kr inkl. moms (ej giltig helg)  
(flerkommun) 8 889 kr inkl. moms. 
 

Nuvarande kostnad 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 24.00, inklusive helg (ej lov)  
6 897 kr inklusive moms.  
(uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. helg ej lov kostar  
2 194 kr inkl. moms). 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 24.00, inklusive helg och lov  
7 575 kr inklusive moms. 
(uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. helg ej lov kostar 

2 872kr inkl. moms). 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 24.00, inklusive helg (ej lov)  
9 804 kr inklusive moms. 
(uträkning på grundpriset - flerkommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. helg ej lov kostar 

2 194 kr inkl. moms). 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 24.00, inklusive helg och lov  
10 482 kr inklusive moms. 
(uträkning på grundpriset - flerkommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. helg ej lov kostar 

2 872 kr inkl. moms)

mailto:registrator@lysekil.se
http://www.lysekil.se/
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Elever med busskort 2020-10-30  

Gullmarsskolan  173 elever 
Mariedalsskolan  60 elever 
Berg skola   30 elever 
Stångenässkolan  137 elever 
Skaftö skola  37 elever, 2 elever flerkommun 
Campus Väst    92 elever, 115 flerkommun 

 
= 529 enkommunskort 

= 117 flerkommunskort 

 

Totalkostnad 

2 487 887 kr per läsår för alla elever med enkommunskort, giltiga till kl 19.00. 890 370 kr per 
läsår för alla elever med flerkommunskort, giltiga till kl 19.00.  
Totalt: 3 378 257 kr 

Giltiga till kl 22 exkl. helg och lov 

2 831 208kr per läsår för alla elever med enkommunskort, giltiga till kl 22.00 966 303 kr per 
läsår för alla elever med flerkommunskort, giltiga till kl 22.00.  
Totalt: 3 797 511 kr (prisökning 419 254 kr) 

Giltiga till kl 24 exkl. helg och lov 

3 163 949 kr per läsår för alla elever med enkommunskort, giltiga till kl 24.00 1 040 013 kr 
per läsår för alla elever med flerkommunskort, giltiga till kl 24.00.  
Totalt: 4 203 962 kr (prisökning 825 705 kr) 

Giltiga till kl 24 inkl. helg (ej lov) 

3 648 513 kr per läsår för alla elever med enkommunskort, giltiga till kl 24.00 1 147 068 kr 
per läsår för alla elever med flerkommunskort, giltiga till kl 24.00.  
Totalt: 4 795 581 kr (prisökning 1 417 324 kr) 

Giltiga till 24 inkl. helg och lov 

4 007 175 kr per läsår för alla elever med enkommunskort, giltiga till kl 24.00 1 226 394 kr 
per läsår för alla elever med flerkommunskort, giltiga till kl 24.00.  
Totalt: 5 233 569 kr (prisökning 1 855 312 kr). 
 



 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-16 

 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 122 Dnr 2020-000306  

Motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD), 
Magnus Elisson (SD) och Tommy Westman (SD) - Utökat busskort 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson, Daniel Arvidsson, Magnus Elisson och Tommy Westman, 
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att barn och ungdomar får ett utökat 
busskort.  

Beslutsunderlag 

Motion 2020-06-22     

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen.  

 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 



 

 

 

 

 

 

Motion angående utökat busskort 

 

Vi har idag bara en fritidsgård som är aktiv. Denna är belägen i centrala Lysekil. Med utökat kort 

kanske ungdomar från både Skaftö och Brastad/Bro blir mer intresserade av att åka dit utan att 

behöva betala ca 30 kr för att ta sig hem. 

Det finns många barn och ungdomar som är engagerade i olika former av idrott där träningen enbart 

sker i Lysekil. Vissa har föräldrar som ställer upp och lämnar och hämtar. Men de finns också de som 

inte har en möjlighet att fortsätta med sitt intresse. 

Alla barn och ungdomar skall ges möjlighet att aktivt kunna delta i dessa aktiviteter, det skall inte 

vara exklusivt enbart för de som bor i Lysekils stad. 

För att vi skall ha en levande landsbygd som alltid glöms bort så vill vi ge dessa ungdomar större 

möjlighet att vara delaktiga även på kvällar och helger så föreslår vi i Sverigedemokraterna Lysekil 

följande alternativ.  

Att:  

1. Utöka tider för de som idag har rätt till skolskjuts. Från 19.00 till 23.00 samt även att dessa 

befintliga kort ska fungera på helgen. 

 

2. Man skall kunna ansöka hos kommunen om utökat befintligt kort vid behov och kommunen 

bör vara positivt inställd till att bevilja detta. 

 

3. Kraftigt subventionera befintliga busskort så de även gäller kvällar och helger till en 

maxkostnad för vårdnadshavare på 200kr/termin. 

 

 

Christoffer Zackariasson 

Daniel Arwidsson 

Magnus Elisson  

Tommy Westman 

2020-06-20 
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Datum 

2020-12-03 

Dnr 

UBN 2020-000456 
 
Utbildningsförvaltningen  
Katarina Andersson, 
katarina.andersson3@lysekil.se 
 
 

Interna kontrollområden 2021 

Sammanfattning 

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten. Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 
2020-10-17 §1 61 att ge alla nämnder i uppdrag att granska samma 
processer/rutiner: 

 Följsamhet av e-postrutinen 

 Följsamhet av chefsplattformen 

 Följsamhet av medarbetarplattformen 

Utbildningsnämnden beslutar utöver detta att även granska klagomålshantering 
mot utbildningen. 

Den interna kontrollen redovisar de granskningar som ska göras för att kontrollera 
processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån planen 
återrapporteras till utbildningsnämnden. 

 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021: 

 Följsamhet av e-postrutinen 

 Följsamhet av chefsplattformen 

 Följsamhet av medarbetarplattformen 

 Klagomålshantering mot utbildningen 

Utbildningsnämnden beslutar att genomföra intern kontroll 2021 enligt 
kommunstyrelsens uppdrag 2020-10-17 § 161.  

 

Ärendet 

Utbildningsnämnden beslutar om intern kontrollplan 2021. Intern kontroll syftar 
till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister som kan förekomma i 
verksamheten. Den interna kontrollen redovisar de granskningar som ska göras för 
att kontrollera processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning 
utifrån planen återrapporteras till utbildningsnämnden.  

Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 2020-10-17 § 161 att ge alla nämnder i 
uppdrag att granska samma processer/rutiner: 

 Följsamhet av e-postrutinen 

 Följsamhet av chefsplattformen 

 Följsamhet av medarbetarplattformen 

 

http://www.lysekil.se/
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Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål mot utbildningen (skollagen 4 kap § 8). Utifrån skolinspektionens 
kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen 
identifierades följande utvecklingsområden för utbildningsförvaltningen i Lysekils 
kommun gällande klagomålshantering mot utbildningen: 

 Följa upp hur klagomål hanteras vid skolorna och utvärdera arbetet på en 
övergripande nivå. 

 Sammanställa de klagomål som hanteras vid skolorna, som underlag till 
huvudmannens kvalitetsarbete. 

Förvaltningens synpunkter  

Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 2020-10-17 § 161 att ge alla nämnder i 
uppdrag att granska samma processer/rutiner: 

 Följsamhet av e-postrutinen 

 Följsamhet av chefsplattformen 

 Följsamhet av medarbetarplattformen 

 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Katarina Andersson 
Kvalitets- och utvecklingschef 

 

Beslutet skickas till  

Ing-Marie Tjulander, kvalitets- och utvecklingschef 
Kommunrevisorer 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Datum 

2020-11-24 

Dnr 

UBN 2020-000245 
 
Utbildningsförvaltningen 
Lennart Olsson 
lennart.olsson@lysekil.se 
 
 

Lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens 
skolområde 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen fick i uppdrag av utbildningsnämnden 2020-06-03, § 78, att 
utreda lokalbehovet gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde. 
Förvaltningschefen redovisade förutsättningar, i en utredningsrapport, för 
lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde vid nämndens 
sammanträde 2020-11-03. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i 
samråd med berörda verksamheter göra en förstudie för att samlokalisera Bro skola 
och Domarekens förskola, varvid medarbetar- och barnperspektivet enligt FN:s 
barnkonvention och den pedagogiska utvecklingen särskilt skall beaktas.  

Utbildningsnämnden beslutar att inom ramen för denna förstudie redovisa hur 
föreslagna alternativ kommer att påverka internhyran. 

Utbildningsnämnden beslutar att inom ramen för denna förstudie även redovisa 
hur den yttre miljön kan utvecklas, vad avser att stödja det pedagogiska arbetet 
samt att bidra till en ökad trygghet och säkerhet. 

 

Ärendet 

I enlighet med hur lokalförsörjningsarbetet är tänkt att bedrivas i kommunen ska 
varje nämnd vid behov upprätta en behovsanalys för sina verksamheter. Dessa 
behov ska grunda sig på befolkningsprognos och styrande dokument och ha ett 
långsiktigt hållbart perspektiv.      

Förvaltningschefen fick därför i uppdrag av utbildningsnämnden 2020-06-03, § 78, 
att utreda lokalbehovet gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde.  

Förvaltningschefen redovisade förutsättningar, i en utredningsrapport, för 
lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde vid nämndens 
sammanträde 2020-11-03. 

Förvaltningens synpunkter  

Genom att samlokalisera kommunala förskolan och grundskolan Brodalen skapas 
förutsättningar för en god kvalitetsmässig verksamhet ur såväl pedagogiskt, 
organisatoriskt, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv. 

Mervärden 

 Förutsättningar för en pedagogisk samsyn för barnets/elevens utveckling 

skapas 

 Överskolningar sker på ett naturligare sätt 

 Ensamarbete minskas och ersätts av större kollegialt sammanhang 

http://www.lysekil.se/
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 Kompetensförsörjning kan underlättas 

 Effektivare ekonomisk användning uppnås genom att samlokalisera kök och 

vissa andra utrymmen 

 Samarbete kring öppning och stängning underlättas mellan förskola och 

fritidshem. Det bör även underlätta för vårdnadshavare. 

Att särskilt beakta 

 Pedagogisk samverkan mellan Bro skola och Stångenässkolan sker idag. 

Dels genom att elever i vissa ämnen har undervisning på Stångenässkolan. 

Dels genom att Broeleverna från och med årskurs fyra går på 

Stångenässkolan. Förslag finns om att årskurs tre går på Stångenässkolan. 

Detta får effekter på Stångenässkolans kapacitet. Särskilt matsalen som idag 

är trång. Detta bör belysas. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga 

Utredningsrapport Lokalbehov i Brodalen 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Bakgrund och syfte 
 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2020-06-03, § 78, dnr 2020-000245 

Lokalförsörjning utbildningsförvaltningen 2020 

Sammanfattning 
I enlighet med hur lokalförsörjningsarbetet är tänkt att bedrivas i kommunen ska 
varje nämnd vid behov upprätta en behovsanalys för sina verksamheter. Dessa 
behov ska grunda sig på befolkningsprognos och styrande dokument och ha ett 
långsiktigt hållbart perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
lokalbehovet gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde. Uppdraget ska 
redovisas vid nämndsmötet 2020-11-03. 

Syftet med utredningen är att undersöka verksamhetens behov av lokaler för vidare beslut. 

Metod 

Underlag till nulägesbeskrivningen har inhämtats från avdelningen för hållbar utveckling 
gällande befolkningsstatistik, rektorer gällande verksamhetens behov 

Nuläge 

Verksamhet 

Idag bedrivs kommunal förskola på Domarekens förskola och femårsverksamhet på Bro 
skola. Grundskolans elever i förskoleklass till och med årskurs tre tillhör Bro skola. Från 
årskurserna fyra till sex går eleverna på Stångenässkolan. Högstadiet är Gullmarsskolan 7-9. 

Lokaler 

Domarekens förskola ägs av Lysekils kommun och består av en avdelning. 
Femårsverksamheten är förlagd till Bro skola sedan fem år tillbaka. Utökningen gjordes då 
efterfrågan av förskola ökade i området. 

Domarekens förskola bedöms vara i ett ändamålsenligt skick. 

Bro skola ägs av Lysekils kommun och har under vintern 2019-2020 statusbedömts av 
Fastighetsenheten via Tyrens AB. För att belysa fastighetens skick och förutsättningar 
genomfördes en så kallad grundlig förstudie. Genom förstudien får fastighetsägaren en god 
inblick i vilka tekniska brister som fastigheten har, både vad gäller byggnadens konstruktion 
och de installationer som har gjorts. 

Grunden för förstudien är en statusbesiktning. Besiktningen inbegriper en genomgång av 
fastighetens aktuella status från grundsten till tak, utsida som insida. Sockel, fasader, fönster, 
dörrar, fasadplåt, tak, hängrännor, stuprör, vinds-och källarutrymmen, portar, trapphus, 
installationer samt alla synliga ledningar. 
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Hela fastigheten är statusbesiktigad vid ett och samma tillfälle, besiktningsgruppen 
konstaterar att det föreligger ett renoveringsbehov av fastigheten. Investeringsbehovet i 
fastigheten är högt och omfattar fastigheten i stort inom bygg, El samt VVS.  

Barn- och elevantal 

Befolkningsunderlag inhämtas årligen till kommunen från Statistiska Centralbyrån, SCB. I 
detta underlag finns ett antal parametrar gällande framtid för såväl lokala, regionala och 
nationella perspektiv. Årliga avvikelser förekommer men överensstämmelsen över tid är god. 
Om lokala framtida beslut gällande bostäder tas kommer de att påverka underlaget. 

Förskolans beräknade barnantal i Brodalen, 2020-2034. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Totalt boende, 1-5 år 55 60 60 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
Behov, nyttjandegrad 
91,5% 50 55 55 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Netto till enskilt alt / 
annan kommun  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Antal barn 46 51 51 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
 
Grundskolans beräknade elevantal F-3 i Brodalen, 2020-2034. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Totalt boende, 6-9 år 48 46 47 48 49 51 52 52 53 53 53 53 53 50 46 

Netto till/från området 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Antal elever  49 47 48 49 50 52 53 53 54 54 54 54 54 51 47 
 

Behov 

Verksamhet 

Förskolans behov för att leva upp till styrdokumenten finns idag. Den största utmaningen 
idag är kompetensförsörjning/bemanning. Grundskolan har ett behov av att lokaler är 
utformade i enlighet med dagens pedagogiska behov. Det handlar om att utforma lärmiljöer 
för såväl större som mindre grupper. Eftersom skolan idag har behov av olika organisatoriska 
lösningar av åldersblandade grupper behöver detta säkras även i framtiden. Det gäller även 
fysisk arbetsmiljö, främst med avseende på ljud och ljus.  

Vid en samlokalisering av såväl förskolor och grundskola behöver utemiljön säkerställas 
enligt respektive verksamhets behov. Det gäller såväl pedagogisk utformning av lek- och 
lärmiljöer som säkerhet. Medarbetarperspektivet kan gynnas av att samverka med fler 
kollegor. Bred behörighet kan säkerställas för såväl förskola, skola och fritidshem. Öppning 
och stängning samplaneras med fritidshemmet på ett effektivare sätt. Pedagogisk planering 
över verksamhetsgränser skapar förutsättningar för en samsyn gällande pedagogisk ”röd 
tråd”. Överskolningar bör kunna underlättas där barnets utveckling kan tas tillvara på ett 
ännu tydligare och kontinuerligt sätt. 
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Lokaler 

Idag erhåller flera barn som bor i Brodalen plats i förskolor i Brastad. Av 
befolkningsprognosen ovan framgår att behovet av förskola motsvarar tre avdelningar. I 
detta ingår rum för lek/undervisning, rum för hämtning/lämning/kläder, hygien, 
sovmöjlighet och måltidsmöjlighet. Kök samnyttjas beroende på vilka enheter som kan 
samlokaliseras liksom personalutrymmen. Utemiljön behöver anpassas till förskolans 
pedagogik och lek.  

Elevunderlaget på Bro skola ligger på ca 50 elever under perioden. För att möta särskilda 
variationer bör en dimensionering av kapaciteten på 60 elever vara tillräcklig. Då 
åldersblandade grupper används på bör lokalerna utformas så att de kan erbjuda flexibla 
lärmiljöer för tre klassammansättningar. Det innebär tre hemklassrum, tillgång till grupprum 
samt enskilda studieplatser. Fritidshemmet behöver lokaler som stödjer aktivitet och lärande 
samt har tillgång till förvaring av material. Samutnyttjande av lokaler kan ske. Kök och delvis 
matsal samnyttjas med förskola. Personalutrymmen som behövs är arbetsplatser för 12 
pedagoger, personalrum, två enskilda rum för rektor, administratör/expedition, 
skolsköterska och specialpedagog. 

Fastighetsenheten gör bedömningen att en samlokalisering är önskvärd med utgångspunkt i 
framtida fastighetsförvaltning, förvaltningens driftskostnader men även sett ur 
samordningssynpunkt och kommande investeringsbehov. 

Hållbarhet 

Arbetsmiljö. Genom underhåll, renovering och anpassning av lokalerna uppnås god fysisk 
arbetsmiljö. Genom att bygga för samarbete mellan verksamheter bidrar det till en god 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Speciellt minimeras sårbarheten hos en liten enhet som 
Domarekens förskola. 

Flexibel organisation. Eftersom elevantalet varierar per årskull (5-15 elever) organiseras varje 
läsår på olika sätt genom att sätta samman olika åldersklasser till lämpliga barn/elevgrupper. 
Genom att ta hänsyn till detta säkerställs lokalernas funktionalitet utifrån 
befolkningsprognos och styrdokument. 

Medarbetarperspektiv 

Vid en eventuell förstudie och planering ska medarbetare ingå i arbetet. 

Barn- och elevperspektiv 

Vid en eventuell förstudie och planering ska barn/elever ingå i arbetet. 

Slutsats 
Genom att samlokalisera kommunala förskolan och grundskolan i Brodalen skapas 
förutsättningar för en god kvalitetsmässig verksamhet ur såväl pedagogiskt, organisatoriskt, 
ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv. 

Mervärden 

• Förutsättningar för en pedagogisk samsyn för barnets/elevens utveckling skapas 
• Överskolningar sker på ett naturligare sätt 
• Ensamarbete minskas och ersätts av större kollegialt sammanhang 
• Kompetensförsörjning kan underlättas 
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• Effektivare ekonomisk användning uppnås genom att samlokalisera kök och vissa 
andra utrymmen 

• Samarbete kring öppning och stängning underlättas mellan förskola och fritidshem. 
Det bör även underlätta för vårdnadshavare. 

Att särskilt beakta 

• Pedagogisk samverkan mellan Bro skola och Stångenässkolan sker idag. Dels genom 
att elever i vissa ämnen har undervisning på Stångenässkolan. Dels genom att 
Broeleverna från och med årskurs fyra går på Stångenässkolan. Förslag finns om att 
årskurs tre går på Stångenässkolan. Detta får effekter på Stångenässkolans kapacitet. 
Särskilt matsalen som idag är trång. Detta bör belysas. 
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Datum 

2020-11-25 

Dnr 

UBN 2020-000016 
 
Utbildningsförvaltningen 
Lennart Olsson 
lennart.olsson@lysekil.se 
 
 

Uppföljningsrapport 4, 2020, utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4, 2020, för 
utbildningsnämnden – utbildningsförvaltningen  

Ärendet 

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

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 4 omfattar uppföljning av 
ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningens ackumulerade resultat är 7,4 mnkr bättre än oktober 2019. 

Sammantaget prognostiserar förvaltningen att årets resultat hamnar på +2,3 mnkr 
vilket är det budgeterade resultatet för återbetalning av skuld. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga 

Uppföljningsrapport 4, utbildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 

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

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

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 4 omfattar uppföljning av ekonomi 
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

2 Ekonomi 

2.1 Resultat och prognos 

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

år 
Prognos utfall 

helår 

Intäkter 82,5 68,7 77,5 79,4 91,0 

Personalkostnader -269,3 -225,3 -229,9 -232,8 -275,1 

Övriga kostnader -169,9 -141,6 -143,5 -143,4 -170,6 

Kapitalkostnader -3,6 -3,0 -2,8 -2,5 -3,4 

Nettokostnader -360,3 -301,2 -298,7 -299,3 -358,1 

Budget nettokostnader -360,4 -301,2 -301,2 -294,4 -360,4 

Budgetavvikelse 0,1 0,0 2,5 -4,9 2,3 

2.2 Resultat och prognos verksamhet 

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

prognos 

Nämndverksamhet -788 -657 -686 -823 -35 

Förvaltning gemensamt -25 346 -23 577 -16 368 -17 304 8 042 

Musikskola -2 676 -2 234 -1 938 -2 510 166 

Resursenheten -16 209 -13 629 -15 548 -18 042 -1 833 

Grundskola -148 789 -124 426 -122 427 -147 657 1 132 

Förskola/pedagogisk omsorg -73 271 -61 189 -58 672 -72 730 541 

Enskild förskola -4 131 -3 443 -3 223 -3 857 274 

Kultur/Fritid -26 115 -21 693 -22 045 -26 570 -455 

Gymnasiet -63 059 -52 992 -57 758 -68 596 -5 537 

Summa -360 384 -303 840 -298 665 -358 089 2 295 

2.3 Ekonomisk analys 

Intäkter 

Utbildningsförvaltningen erhåller alltjämt stor summa i riktade statsbidrag. De 
migrationsrelaterade bidragen har minskat tydligt de senaste åren. Merparten utgörs idag av 
bidrag som söks från Skolverket där bidrag för likvärdig skola, karriärtjänster och 
lärarlönetillägg kan nämnas som stora bidrag. Dessa bidrag omsätts till övervägande del i 
personalkostnader. Det innebär att när bidragen ändras måste personalkostnaderna också 
ändras. En eftersläpning syns framförallt på gymnasiet där behoven finns kvar även om 
bidragen minskar. 

Resultat per verksamhet 

Nämndens kostnader har ökat 2020 då nämnden har två förvaltningar under sitt ansvar, 
därav avvikelsen. 
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Förvaltningen gemensamt har stor positiv avvikelse beroende på att förvaltningens 
sjuklönekostnader och den beräknade återbetalningen av 2019 års underskott finns där. 

Resursenhetens underskott beror på att särskolan har fler köpta platser än beräknat samt att 
elevhälsan har minskade statsbidrag och därmed en något för stor organisation. 

Grundskolan har under året gjort en markant anpassning till budgetram jämfört med 2019. 
Samtliga enheter uppvisar en budgetbalans. 

Förskolan visar även den budgetbalans. Samtliga rektorsansvar har budgetbalans, att 
enskilda förskolor visar positiv avvikelse beror på att färre barn valt dessa alternativ på 
Skaftö vilket innebär att lägre barnpeng fakturerats. 

Gymnasiet påvisar ett stort förväntat underskott. Tre huvudsakliga orsaker finns. Underskott 
i de interkommunala ersättningarna beroende på både lägre intäkter då ca 15 färre externa 
elever finns på Gullmarsgymnasiet än tidigare men även att kostnaderna till andra 
skolhuvudmän ökat något. För det andra så har intäkter från statsbidrag minskat mer än 
behoven. Det i sin tur resulterar i den tredje orsaken - att personalorganisationen är för stor 
för given ram. 

Kultur och fritid har i grunden en god budgetbalans. Det gäller såväl verksamheterna 
musikskola, kultur och fritid. På grund av covid-19 har dock intäkter för lokalhyror t.ex. i 
samband med lägerverksamheter blivit lägre än budgeterat, uppskattningsvis rör det sig om 
600 tkr. 

Prognos 

Förvaltningens ackumulerade resultat är 7,4 mnkr bättre än oktober 2019. 

Sammantaget prognostiserar förvaltningen att årets resultat hamnar på +2,3 mnkr vilket är 
det budgeterade resultatet för återbetalning av skuld. 

2.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

Personalorganisation elevhälsa 300 0 

Minskad skolledning 70%, minskad stödresurs 1 800 900 

Fullt intag Naturbruk, ökad intäkt 900 0 

Neddragning av tjänst på introduktionsprogrammen 300  

Färre inriktningsval ger färre undervisningsgrupper på högskoleförberedande 
program 

600  

Pensionsavgång som inte återsätts 600  

Summa 4 500 900 

Kommentar till åtgärder 

Organisation på elevhälsan är under process. Resultatet kommer att synas under 2021. 

Eftersom volymen av köpta platser på gymnasiesärskolan ökar tas det i beaktande inför 
kommande budget. 

Skolledning och resursstöd på gymnasiet har inneburit 150 tkr per månad i minskade 
personalkostnader under andra halvåret 2020. 

Övriga avslut av tjänster ger resultat succesivt under 2021. 

Det konstateras att alla kostnadsslag på gymnasiet gällande undervisning, elevhälsa, material 
och måltider är i paritet med riket medan lokalkostnaden är högre per elev än i riket. 

  



Ärende Datum
Beslut i 
nämnd

Uppföljnining
 i nämnd

Gullmarsborgs utveckling 170530 2018-11-14

Underhåll och upprustning av 
Gullmarsborgs ishall

180327

IKT-strategin Beslut sommaren -21
Lokalbehov gällande grundskola F-9 i Centrala Lysekils
skolområde Beslut 2021-03-XX Utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet vid Utbildningsnämnden 2020-06-03

Förv. fick i uppdrag 191002 att föreslå nämnden justeringar som behöver göras i IKT-området

2018-11-14

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

Beslutsuppföljning UBN 

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. 
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Dnr 2020-000013 
 Utskriftsdatum: 

2020-12-09 

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2020-12-16 
 
Beslut statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärstege för lärare 2020-2021 
 

Skolverket 
 
 

Beslut statsbidrag lärarassistenter 2020 
 

Skolverket 
 
Beslut statsbidrag för undervisning under skollov för 2020 
 

Skolverket 
 
Beslut statsbidrag för omsorg under kvällar, nätter och helger HT 2020 
 

Skolverket 
 
 

Beslut digitalisering nationella prov 2020 
 

Skolverket 
 
Beslut att överlämna anonym anmälan till Arbetsmiljöverket gällande skolmiljön för eleverna vid 
Gullmarsgymnasiet i Lysekils kommun, kopplat till spridningen av Covid -19 
 

Skolinspektionen 
 
Hälsoskyddstillsyn - Tillsynsrapport lokaler för Gullmarsskolan 7-9, Kronberget 1:82, Lysekils kommun  
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Hälsoskyddstillsyn - Tillsynsrapport rökfri miljö på skolgårdar, Gullmarsgymnasiet, Lysekils kommun  
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Hälsoskyddstillsyn - Tillsynsrapport lokaler för Gullmarsgymnasiet, Dona 1:38, Lysekils kommun  
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Följebrev - Informationsutskick om maxtaxa 2021 
 

Skolverket 
 
LKF 2020-11-18, § 146 - Taxor och anläggningsavgifter inom fritidssektorn 
 

Kommunfullmäktige 
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LYSEKILS KOMMUN 2020-10-29
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2020:0030593

Statsbidrag för undervisning under skollov för 2020

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under
skollov.

Ni beviljas  61 500 kronor  i statsbidrag . Ni har rekvirerat 61 500 kronor.
Bidraget avser 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2014:47) inte överklagas.

Viktig information om statsbidrag för undervisning under
skollov för sport-, påsk- och sommarlov 2020

Beslut om statsbidrag fattas med stöd av förordning (2014:47) om
statsbidrag för undervisning under skollov. Bidraget får användas för att
täcka kostnader för planering och genomförande av lovskola under sport-,
påsk- och sommarlov 2020.

Det totala statsbidraget att utnyttja under 2020 uppgår till 262 700 000
kronor. Totalt har 73 135 566 kronor fördelats i enlighet med inkomna
revisioner.

Beräkning av bidragsbeloppet för påsk-, sport- och sommarlov till och
med 24 juni 2020

Statsbidraget fördelas som ett schablonbelopp per elev och dag under påsk-,
sport- och sommarlov till och med den 24 juni. I samband med ansökan
beviljades 300 kronor per elev och dag.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Beräkning av bidragsbeloppet för sommarlov från och med 25 juni
2020

De tillfälliga bestämmelserna i förordningen (2014:47) innebär att bidraget
ersätter de merkostnader som huvudmännen har för att anordna lovskola
under sommarlovet från och med den 25 juni. Det innebär att statsbidraget
inte är begränsat till schablonbeloppet på 300 kronor per elev och dag
för denna lovskola. För lovskola anordnad under sommarlovet från och
med den 25 juni är det möjligt att begära ut bidrag utan att ha skickat in en
ansökan om bidrag för 2020.

Utbetalningsplan efter rekvisition

Utbetalningen gäller lovskola anordnad under sport-, påsk- och sommarlov
2020. Efter begäran om utbetalning inkommen under perioden 15 augusti
– 15 september 2020 betalas bidraget ut skyndsamt efter beslutsdatum.
Utbetalningen har meddelandetexten ”Lovskola 2020 u1”.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

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

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

Redovisning och uppföljning



Beslut
2020-10-29

3(3)
Dnr 8.1.2-2020:0030593

I rekvisitionen har ni redogjort för hur många elevdagar ni har genomfört
under sport-, påsk- och sommarlov till och med den 24 juni. Ni har även
uppgett antal enskilda elever, antal elevdagar och era merkostnader för att
anordna lovskola under sommarlovet från och med den 25 juni. Skolverket
kan också 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 kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2014:47). Ni är bland annat skyldiga att lämna
de uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Mathias
Tofvesson . Handläggare var Tove Henningsson .

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.lovskola@skolverket.se
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LYSEKILS KOMMUN 2020-12-08
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2020:0032442

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare för 2020/2021

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare.

Ni beviljas  1 325 040 kronor  i statsbidrag. Ni har rekvirerat 1 325 040
kronor. Bidraget avser HT 2020 pott 1 och 2. Bidraget betalas ut enligt
utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2019:1288) inte överklagas.

Viktig information om statsbidrag för karriärtjänster

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidraget är uppdelat i två potter. Huvudmännen kan välja att utnyttja
sin bidragsram från pott 1 på skolor som ingår i pott 2 men det går inte att
utnyttja sin bidragsram från pott 2 på skolor som omfattas av pott 1.

Bidragspott 1 riktar sig till huvudmän med skolor som inte bedöms ha
särskilt svåra förutsättningar och bidragspott 2 riktar sig till huvudmän
med skolor med särskilt svåra förutsättningar. En och samma huvudman
kan få medel från båda potterna. Skolverket har beräknat och tagit
beslut om bidragsramar som reglerar vilka potter varje skolenhet tillhör
bidragsomgången 2020/21 samt vilken bidragsram huvudmännen har
tilldelats inom respektive pott.

Statsbidrag ges med maximalt 42 500 kronor för en förstelärare i
bidragspott 1 och 85 000 kronor för en förstelärare i bidragspott 2 per
rekvisitionsperiod (halvår). Statsbidrag ges med maximalt 85 000 kronor
för en lektor i bidragspott 1 och 127 500 kronor för en lektor i bidragspott
2 per rekvisitionsperiod (halvår). Ersättning för sociala avgifter ingår i
statsbidraget.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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För lärare som arbetar delvis vid en skolenhet i pott 2 och delvis vid en
skolenhet i pott 1 ska statsbidraget bestämmas i förhållande till hur lärarens
arbetstid är fördelad mellan skolenheterna.

För lärare som arbetar mindre än heltid reduceras statsbidraget i
motsvarande omfattning. Det gäller också för lärare som inte arbetar under
hela rekvisitionsperioden och/eller som är frånvarande under en period om
minst 30 sammanhängande dagar.

Utbetalningsplan

Inkommen rekvisition som beviljats eller delvis beviljats leder till utbetalning
av medel senast i december 2020 (för perioden 1 juli 2020 – 31 december
2020). Utbetalningen har meddelandetext Karriartjanster.2020/21.u1.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

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

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel 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 eller om en huvudman omorganiserar sina pott 2-skolor ska
meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se.

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2019:1288). Enligt 23 § i förordningen är en
huvudman återbetalningsskyldig om

1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av
förordningen,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller
på något annat sätt har orsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,
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3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller

4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 22 §.

Redovisning och uppföljning

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

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Maria Nygren.
Handläggare var Tomas Johansson.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se
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LYSEKILS KOMMUN 2020-12-08
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2020:0037229

Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för
2020

Beslut om rekvisition

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

Ni beviljas  100 982 kronor  i statsbidrag. Ni har rekvirerat 100982 kronor.
Bidraget avser HT 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt Förordning (2019:551) inte överklagas.

Viktig information om statsbidrag för lärarassistenter

Beräkning av bidragsbeloppet

Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för varje
huvudman som avses i 3 §. Bidragsramen för en huvudman ska bestämmas
proportionellt utifrån antalet elever som huvudmannen har i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i
förhållande till det totala antalet elever i nämnda skolformer hos samtliga
huvudmän som avses i 3 §. Ingen bidragsram ska dock understiga 50 000
kronor.

Elevantalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet
elever hos huvudmannen under de tre närmast föregående åren eller, om
huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre läsår före
bidragsåret, under den period som huvudmannen har bedrivit verksamheten.
Om huvudmannen inte har haft några elever under läsåret närmast före
bidragsåret, ska dock ingen bidragsram beslutas.

Utbetalningsplan

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Rekvisitionen för HT 2020 lämnas via e-tjänsten för statsbidrag
mellan 1 oktober – 2 november 2020. Skolverket betalar ut bidraget
senast den 31 december 2020. Utbetalningen har meddelandetexten
Lärarassistenter.2020.u2.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

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

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

Redovisning och uppföljning

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.
Exempel på uppgifter som kan krävas in är anställningsavtal avseende de
medarbetare för vilka statsbidrag har sökts och lönespecifikationer.

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i 10 § i förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning
av lärarassistenter. Ni är bland annat skyldiga att lämna de uppgifter som
Skolverket begär, annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.

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

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

mailTo:Statsbidrag.lararassistenter@skolverket.se


Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2020-12-08
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2020:0038470

Statsbidrag för undervisning under skollov för 2020

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under
skollov.

Ni beviljas  20 000 kronor  i statsbidrag. Ni har rekvirerat 20000 kronor.
Bidraget avser 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2014:47) inte överklagas.

Viktig information om statsbidrag för undervisning under
skollov för höstlov 2020

Beslut om statsbidrag fattas med stöd av förordning (2014:47) om
statsbidrag för undervisning under skollov. Bidraget får användas för att
täcka kostnader för planering och genomförande av lovskola under höstlovet
2020.

Det totala statsbidraget att utnyttja under 2020 uppgår till 262 700 000
kronor.

Beräkning av bidragsbeloppet för höstlovet 2020

De tillfälliga bestämmelserna i förordningen (2014:47) innebär att
bidraget ersätter de merkostnader som huvudmännen har för att anordna
lovskola under höstlovet. Statsbidraget är därmed inte är begränsat till
schablonbeloppet på 300 kronor per elev och dag för denna lovskola. För
lovskola anordnad under höstlovet är det möjligt att begära ut bidrag utan att
ha skickat in en ansökan om bidrag för 2020.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Utbetalningsplan efter rekvisition

Utbetalningen gäller lovskola anordnad under höstlovet 2020. Efter begäran
om utbetalning inkommen under perioden 15 oktober – 16 november
2020 betalas bidraget ut skyndsamt efter beslutsdatum. Utbetalningen har
meddelandetexten ”Lovskola 2020 u2”.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

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

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

Redovisning och uppföljning

I er begäran om statsbidrag har ni redogjort för hur många elevdagar ni har
genomfört, antal enskilda elever som har deltagit och de merkostnader ni har
haft för att anordna lovskola under höstlovet. Skolverket kan också 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 kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2014:47). Ni är bland annat skyldiga att lämna
de uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Tove
Henningsson . Handläggare var Tove Henningsson .
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Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.lovskola@skolverket.se
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LYSEKILS KOMMUN 2020-12-01
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2020:0038051

Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds för 2020

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Ni beviljas  5 898 kronor  i statsbidrag. Bidraget avser HT 2020. Bidraget
betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2012:994) inte överklagas.

Viktig information om Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds år 2020

Beräkning av bidragsbeloppet

Bidragsbeloppet per erbjuden plats beräknas genom att anslaget för
bidragsåret delas på det antal erbjudna platser som kommunerna tillsammans
ansöker om bidrag för. Anslag för statsbidraget för år 2020 är totalt 79
miljoner kronor. Efter ansökan beviljade Skolverket 78 954 560 miljoner
kronor för 80 320 erbjudna platser fördelat på 184 kommuner. Det
motsvarar 983 kronor per erbjuden plats.

Utbetalningsplan

Utbetalning för juli - december 2020 är planerad att ske i december 2020.
Utbetalningen har meddelandetexten ” Omsorg 2020.u2”.

Det sammanlagda belopp som begärs ut för januari – juni och juli –
december 2020 får inte överstiga det belopp som beviljades i ansökan 2020.
Huvudmannen måste också ha visat i respektive begäran om utbetalning att
de har haft tillräckliga kostnader.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Uppföljning

I samband med begäran om utbetalning ska kommunerna redovisa
kostnader för respektive halvår för omsorg på kvällar, nätter och helger.
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 kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2012:994).

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Teresia
Bergström. Handläggare var Teresia Bergström.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.omsorg@skolverket.se
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Dnr 8.1.2-2020:0031119

Statsbidrag för digitalisering av nationella prov för
2020

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Beslutet
om statsbidrag fattas med stöd av förordning (2017:1106) om en
försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning
och medbedömning.

Beslutet får inte överklagas enligt förordning (2017:1106).

Motivering

LYSEKILS KOMMUN har tidigare beviljats 140000 kronor i bidrag för
Statsbidrag för digitalisering av nationella prov. Skolverket har begärt att ni
ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ni har redovisat 140000 kronor. Vi
har godkänt 140 000 kronor.

Beslut har fattats av Tiina Heino efter föredragning av Harun Mujakovic.
Handläggare var Harun Mujakovic.

Kontaktuppgifter

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

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

mailTo:statsbidrag.nationellaprov@skolverket.se
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Tillsynsrapport: lokaler för Gullmarsskolan 7-9 / 581001  
Tillsynsdatum 

2020-11-16 

Närvarande vid tillsynen 

Hendrik Mattson, rektor 

Peter Josefsson, fastighetsenheten 

Sven Sahlin, vaktmästare 

Niklas Aronsson, vaktmästare  

Linda Löwenmark, skyddsombud 

Tove Pettersson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Gullmarsskolan 7-9 / 581001  

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

KRONBERGET 1:82 

Fastighetsägare 

 

 

   Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till tillsynen 

Återkommande tillsyn   

Senast godkänd 

OVK: 

2019 

Typ av 

ventilation: 

FTX 

Senast gjorda 

radonmätning: 

2019 

Under gränsvärde 

(200 bq/m3)? 

NEJ 

Tillsynen gjordes med stöd av: Checklista – skoltillsyn 2020. Tillsynen genomfördes 

digitalt.  

Brister 

Brist 1: Icke-godkänd radonmätning 

 

En långtidsmätning av radon utfördes efter senaste tillsynsbesöket 2019. I ca 

5 av skolans lokaler överstegs riktvärdet 200 Bq/m3 i mätningen. 

Verksamheten planerar att göra en ny låntidsmätning av radon under 2020–

2021 och vidta åtgärder utifrån vad mätningen visar.   

 

Lagkrav: verksamheten ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ha ett 

kontrollsystem för att förebygga olägenhet för människors hälsa, vilket bl.a. 

inkluderar radonmätningar. Enligt strålskyddslagen ska radonhalten i 

inomhusluften hållas så låg som det är rimligt och möjligt.  
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Brist 2: OVK 

 

En OVK utfördes efter föregående tillsynsbesök och påvisade en hel del 

brister. Verksamheten har vidtagit ett flertal åtgärder för att komma tillrätta 

med bristerna och har i stort sätt åtgärdat det mesta. Verksamheten meddelade 

att de ska inkomma med dokumentation över OVK när de sista åtgärderna 

genomförts vilket ska vara inom ett par veckor.   

 

Lagkrav: verksamheten ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ha ett 

kontrollsystem för att förebygga olägenhet för människors hälsa, vilket bl.a. 

inkluderar rutiner för kontroll av luftkvalitet inomhus och ventilationens 

funktion.   

Uppföljning 

 

Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav.  

Brist 1: Ni behöver redovisa dokumentation från radonmätningen senast 

2021-05-15. 

Brist 2: Ni behöver redovisa dokumentation från OVK senast 2020-12-18. 

Om ni inte åtgärdat bristerna kan miljönämnden besluta om ett föreläggande. 

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. Följande diskussioner fördes vid 

tillsynen: 

• Under kalla perioder så blir luften torr i vissa av D-husets lokaler. Detta har utretts av 

verksamheten och som kommit fram till att ett dåligt isolerat tak orsakar problemen. 

Åtgärder ska genomföras och uppföljning sker vid nästa tillsynsbesök.  

• Vid föregående tillsynsbesök framkom att ventilationens aggregat avger buller i B-

byggnaden, med högst ljud i klassrum B10. Verksamheten har utfört bullermätningar och 

konstaterat att ljudnivån är för hög. Renovering pågår och motorn ska bytas ut, 

uppföljning sker vid nästa tillsyn.   

• I vissa grupprum upplevs en hög ljudnivå vid stängning av skåp. Det finns planer på att 

renovera verksamhetens lokaler inom några år och då kan detta behöva åtgärdas.   

• Det framkom att under sommarhalvåret blir det väldigt varmt i klassrummen trots 

solavskärmning och solskydd. Vid renovering är de varma klassrummen något att beakta. 

Information  

• Vi kontrollerar att ni följer Miljöbalkens krav som har till syfte att styra mot ett långsiktigt 

hållbart samhälle. Genom vår tillsyn och tillsammans med er, arbetar vi för att flera av 

Sveriges miljömål ska bli verklighet. Vid detta tillsynsbesök hade vi främst fokus på 

miljömålen God bebyggd miljö.   
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• Miljöenheten tar ut en avgift för handläggningen baserad på en behovsbaserad taxa 

beslutad av kommunfullmäktige. Gullmarsskolan 7-9 / 581001  har enligt beslut 2020-07-

02 en årlig tillsynstid om 6 timmar per år.  

• Den årliga tillsynstiden avser den tid som miljöenheten ska ägna åt verksamheten i 

genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat år. 

Med tillsynstid avses all tid som varje miljöhandläggare på miljöenheten använder för den 

löpande tillsynen. Tillsynen görs med stöd av 26 kap miljöbalken. 

Synpunkter och frågor 

Kontakta oss gärna vid frågor eller synpunkter på tillsynsbesöket eller rapporten. Mejla till 

miljoenheten@sotenas.se eller skriv till Sotenäs kommun, Miljöenheten, 456 80 Kungshamn. 

Det är viktigt att tillsynsrapportens diarienummer finns med.  

Bilagor 

• Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/e/egenkontroll-av-inomhusmiljon-i-skolan/  

 

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

Tove Pettersson 

Miljöhandläggare 

tove.pettersson@sotenas.se 

0523-66 40 14 

 

 

mailto:miljoenheten@sotenas.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/egenkontroll-av-inomhusmiljon-i-skolan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/egenkontroll-av-inomhusmiljon-i-skolan/
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 Lysekils kommun. 

Kungsgatan 44 

45380 LYSEKIL 

 

 

 

 
Tillsynsrapport: Rökfri miljö på skolgårdar 
Tillsynsdatum 

2020-11-12 

Närvarande vid tillsynen 

Åse Andrén Gustafsson, rektor 

Kjell Petersson, vaktmästare 

Lina Säll, enhetschef för kost och städ 

Hanna Persson, miljöhandläggare  

Verksamhetens namn 

Gullmarsgymnasiet  

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Tillsynen gjordes med stöd av: 

Checklista – Rökfri skola 

 

Anledning till tillsynen 

Återkommande tillsyn 

Brister 

Inga brister uppmärksammades vid tillsynsbesöket. 

Information  

• Miljöenheten kontrollerar efterlevnaden av rökfria miljöer med stöd av 6 kap. 2 § 

punkt 1 och 8–9 §, lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).  

• Verksamheten är skyldig att följa lagen om tobak och liknande produkter samt de 

föreskrifter som har meddelats till stöd av lagen. Av detta följer att det åligger 

verksamheten att åtgärda eventuella avvikelser.  

Synpunkter och frågor  

Kontakta oss gärna vid frågor eller synpunkter på tillsynsbesöket eller rapporten. Mejla till 

miljoenheten@sotenas.se eller skriv till Sotenäs kommun, Miljöenheten, 456 80 Kungshamn. 

Det är viktigt att tillsynsrapportens diarienummer finns med.  

Bilagor 

• Rökfria miljöer:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-

dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/#barn-och-

ungdomsverksamhet  

 

 

mailto:miljoenheten@sotenas.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/#barn-och-ungdomsverksamhet
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/#barn-och-ungdomsverksamhet
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/#barn-och-ungdomsverksamhet
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För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

Hanna Persson 

Miljöhandläggare 

hanna.persson@sotenas.se 

0523 - 66 40 38 
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 Lysekils kommun. 

Kungsgatan 44 

45380 LYSEKIL 

 

 

 

Tillsynsrapport: lokaler för Gullmarsgymnasiet  
Tillsynsdatum 

2020-11-12 

Närvarande vid tillsynen 

Åse Andrén Gustafsson, rektor 

Kjell Petersson, vaktmästare 

Lina Säll, enhetschef för kost och städ 

Hanna Persson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Gullmarsgymnasiet  

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun 

Fastighetsbeteckning 

DONA 1:38 

Fastighetsägare 

Hemsö Dona fastigheter AB 

 

   Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till tillsynen 

 Återkommande tillsyn   

 

Senast godkänd 

OVK: 

2018-02-01 

Typ av 

ventilation: 

FTX 

Senast gjorda 

radonmätning: 

2015 

Under gränsvärde 

(200 bq/m3)? 

Ja 

Tillsynen gjordes med stöd av: Checklista – skoltillsyn 2020. Tillsynen genomfördes 

digitalt.  

Brister 

Inga brister uppmärksammades vid tillsynsbesöket.  

 

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. 

Diskussioner som fördes vid tillsynen 

• Vid tillsynsbesöket uppmärksammades att det under sommarhalvåret blir varmt i de rum 

som ligger mot solsidan. En kontakt har tagits med fastighetsägaren om detta. Fråga om 

möjligheten att använda sig av solfilm för att dämpa värmen har lyfts.  

Information  

• Vi kontrollerar att ni följer Miljöbalkens krav som har till syfte att styra mot ett långsiktigt 

hållbart samhälle. Genom vår tillsyn och tillsammans med er, arbetar vi för att flera av 

Sveriges miljömål ska bli verklighet. Vid detta tillsynsbesök hade vi främst fokus på 

miljömålen God bebyggd miljö. 
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• Vi tar ut en avgift för handläggningen baserad på en behovsbaserad taxa beslutad av 

kommunfullmäktige. Gullmarsgymnasiet har enligt beslut 2020-07-02 en årlig tillsynstid 

om 6 timmar per år.  

• Den årliga tillsynstiden avser den tid som miljöenheten ska ägna åt verksamheten i 

genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat år. 

Med tillsynstid avses all tid som varje miljöhandläggare på miljöenheten använder för den 

löpande tillsynen. Tillsynen görs med stöd av 26 kap miljöbalken. 

Synpunkter och frågor 

Kontakta oss gärna vid frågor eller synpunkter på tillsynsbesöket eller rapporten. Mejla till 

miljoenheten@sotenas.se eller skriv till Sotenäs kommun, Miljöenheten, 456 80 Kungshamn. 

Det är viktigt att tillsynsrapportens diarienummer finns med.  

Bilagor 

• Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/e/egenkontroll-av-inomhusmiljon-i-skolan/  

 

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

Hanna Persson 

Miljöhandläggare 

hanna.persson@sotenas.se 

0523 - 66 40 38 

 

 

mailto:miljoenheten@sotenas.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/egenkontroll-av-inomhusmiljon-i-skolan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/egenkontroll-av-inomhusmiljon-i-skolan/
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Dnr 2020:1799 
 

 

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna 
Besöksadress: Svetsarvägen 16 
Telefon: 08-527 332 00 vx   Fax: 08-24 44 20 
skolverket@skolverket.se  www.skolverket.se 
 
 

Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. 

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet 

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 31 
januari varje år och i samband med det lämnas uppgift till kommunerna om slutligt 
bidrag. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i 
förordningen. Beslut om fastställande av slutliga bidrag för 2021 publiceras på 
Skolverkets webbsida samt kommuniceras till huvudmännen.  

Avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan. De nya högsta avgifterna gäller för 
perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2021. Hur beräkningen görs framgår 
av 3 och 5 §§ i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.  

 

 

Förskola * 

 Avgiftstak Dock högst… 

Barn 1 3 % 1 510 kr 

Barn 2 2 % 1 007 kr 

Barn 3 1 % 503 kr 
 

Fritidshem * 

 Avgiftstak Dock högst… 

Barn 1 2 % 1 007 kr 

Barn 2 1 % 503 kr 

Barn 3 1 % 503 kr 

   
Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 50 340 kr. 

 

 

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 

förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678). 

 

http://www.skolverket.se/
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Postadress: Box 4002, 171 04 Solna 
Besöksadress: Svetsarvägen 16 
Telefon: 08-527 332 00 vx   Fax: 08-24 44 20 
skolverket@skolverket.se  www.skolverket.se 
 
 

Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom 
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som 
tillämpar maxtaxa 

Skolverket fastställer slutliga bidragsramar för kommande bidragsår senast den 31 
januari varje år. Bidraget får användas till personalkostnader eller åtgärder som 
höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar 
inom förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. För att få del av 
bidraget måste kommunen begära ut bidraget. Kommunen ska också redovisa hur 
bidraget har använts.  

Viktiga datum och adresser för bidragsåret 2021 

Rekvisition av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder görs via e-tjänsten för 
statsbidrag från och med den 15 januari 2021. Rekvisitionen ska vara Skolverket 
tillhanda senast den 15 februari 2021. 

Redovisningen av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder för 2021 görs via e-
tjänsten för statsbidrag från och med den 1 oktober 2021. Redovisningen ska vara 
Skolverket tillhanda senast den 1 november 2021.  

Statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder betalas ut av Skolverket 
två gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med hälften av 
bidraget per gång. 

Frågor till Skolverket kan ställas till  

statsbidrag.maxtaxa@skolverket.se 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

mailto:statsbidrag.maxtaxa@skolverket.se


 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-11-18 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 146 Dnr 2020-000473  

Taxor och anläggningsavgifter inom fritidssektorn 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-10-06, § 109 att föreslå kommunfullmäktige 
fastställa ny taxa för avgifter inom fritidssektorn. 

Enligt utbildningsnämnden är höjningen en indexuppräkning utifrån en jämförelse 
mellan nuvarande konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid 
föregående taxehöjning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-04, § 199 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-20 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-10-06, § 109 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny taxa fr.o.m. 2021-01-01 för avgifter 
inom fritidssektorn enligt utbildningsnämndens förslag. 

Beslutet skickas till 

Fritidschef 
Utbildningsnämnd  

 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2020-10-20 

Dnr 

LKS 2020-000473 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert  
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Taxor och anläggningsavgifter inom fritidssektorn, att gälla 
från och med 2021-01-01 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-10-06, § 109 att föreslå kommunfullmäktige 
fastställa ny taxa för avgifter inom fritidssektorn. 

Enligt utbildningsnämnden är höjningen en indexuppräkning utifrån en jämförelse 
mellan nuvarande konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid 
föregående taxehöjning. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny taxa 
fr.o.m. 2021-01-01 för avgifter inom fritidssektorn enligt utbildningsnämndens 
förslag. 

Ärendet 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-10-06, § 109 att föreslå kommunfullmäktige 
fastställa ny taxa för avgifter inom fritidssektorn. 

Enligt utbildningsnämnden är höjningen en indexuppräkning utifrån en jämförelse 
mellan nuvarande konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid 
föregående taxehöjning. Den del av fritidssektorn som redovisas är föreningstaxor, 

privattaxor samt företagstaxor per timma inom fritidssektorns anläggningar. 

Förvaltningens synpunkter  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av utbildningsnämndens beslut och har 
inget att erinra i förslaget. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-10-06, § 109 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till  

Fritidschef 
Utbildningsnämnden 
 
 

http://www.lysekil.se/


 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-11-18 

 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 147 Dnr 2020-000410  

Taxor Gullmarsborg att gälla från och med 2021-01-01 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-08-26, § 93 att föreslå kommunfullmäktige 
höjda taxor inom enheten Gullmarsborg.  

Enligt utbildningsnämnden är höjningen en indexuppräkning utifrån en jämförelse 
mellan nuvarande konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid 
föregående taxehöjning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-04, § 198 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-08-26, § 93 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt utbildningsnämndens förslag till taxor för 
Gullmarsborg att gälla från och med 2021-01-01.      

Beslutet skickas till 

Fritidschef 
Utbildningsnämnden  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2020-09-15 

Dnr 

LKS 2020-000410 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Reviderade taxor för Gullmarsborg  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-08-26, § 93 att föreslå kommunfullmäktige 
höjda taxor inom enheten Gullmarsborg.  

Enligt utbildningsnämnden är höjningen en indexuppräkning utifrån en jämförelse 
mellan nuvarande konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid 
föregående taxehöjning.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt utbildnings-
nämndens förslag till taxor för Gullmarsborg att gälla från och med 2021-01-01.      

Ärendet 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-08-26, § 93 att föreslå kommunfullmäktige 
höjda taxor inom enheten Gullmarsborg.  

Enligt utbildningsnämnden är höjningen en indexuppräkning utifrån en jämförelse 
mellan nuvarande konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid 
föregående taxehöjning.  

Förvaltningens synpunkter  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av utbildningsnämndens beslut och har 
inget att erinra i förslaget. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-08-26, § 93 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till  

Fritidschef 
Utbildningsnämnden 
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§ 131 Dnr 2020-000378  

Näringslivsstrategi 2030 

Sammanfattning 

Syftet med Näringslivsstrategi 2030 är den ska bidra till Lysekils vision 2030 genom 
ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och 
ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. 
Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet 
skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 167 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23 
Näringslivsstrategi 2030 
Utvärdering Lysekils näringslivsstrategi 2014–2020 
Slutrapport Lysekil Fokus, Västsvenska Handelskammaren 
Slutrapport 100 företagsbesök på 100 dagar 
Sammanställning remissvar från företagarföreningar och företagsråd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag att 
man påbörjar arbetet med att inkludera ett likvärdigt förhållningssätt till hela 
kommunens näringsliv och hela Lysekils kommun i strategin. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Granberg (MP), Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till 
Monica Anderssons förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner näringslivsstrategi 2030 och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Monica Anderssons med 
fleras tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Protokollsanteckning 

Ordförande godkänner Ronald Rombrants (LP) protokollsanteckning: 

Det noteras till protokollet att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 7 oktober 
2020 bland annat beslutade att kommunstyrelsen årligen ska återrapportera till 
kommunfullmäktige vad som har genomförts när det gäller Näringslivsstrategi 
2030.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi 2030 och att man påbörjar 
arbetet med att inkludera ett likvärdigt förhållningssätt till hela kommunens 
näringsliv och hela Lysekils kommun i strategin. 
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Beslutet skickas till 
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Datum 

2020-09-23 

Dnr 

LKS 2020-000378 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Renée Daun, 
renee.daun@lysekil.se 
 

Näringslivsstrategi 2030  

Sammanfattning 

Syftet med Näringslivsstrategi 2030 är den ska bidra till Lysekils vision 2030 
genom ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och 
ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. 
Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet 
skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lysekils kommuns 
Näringslivsstrategi 2030. 

Ärendet 

2018-03-28 inkom en motion om att presentera en reviderad näringslivsstrategi. 
Ärendet remitterades till kommunstyrelsen som gav förvaltningen i uppdrag att 
revidera näringslivsstrategin. 

Förvaltningens synpunkter 

Avdelningen för hållbar utveckling konstaterade tidigt i arbetet att en revidering 
inte kunde bli aktuell då den befintliga strategin i stora delar inte är förenlig med 
rådande styrmodell.  

Lysekils näringslivsstrategi 2014–2020 hade dels en egen näringslivsvision, vilket 
strider mot beslutet att alla verksamheter ska bidra till den gemensamma visionen. 
Dels pekade strategin ut ett stort antal mål, varav vissa inte kommunen har 
rådighet över. Dessutom fastställdes aktiviteter/åtgärder i handlingsplanen för 
olika aktörer (politik, förvaltningar och företagarorganisationer). Ett sådant 
arbetssätt strider mot den nuvarande styrmodellen.  

När strategin utvärderades konstaterades också att de flesta mål som uppnåtts var 
de som avdelningen för hållbar utveckling själva ansvarade för. De övriga målen var 
i stor grad inte uppnådda bland annat på grund av bristande förankring. En av 
anledningarna till att implementera en ny styrmodell var att förankringen stärk när 
respektive verksamhet själv får prioritera vad som är viktigt ur ett kundperspektiv. 

Strategin hade inte heller nått målet om ett bättre företagsklimat vilket också 
tydliggjorde behovet om att en ny strategi behövdes. Sammantaget innebar detta att 
en revidering inte ansågs tillräcklig. Förvaltningens utvärdering återfinns i, bilaga 1. 

Kommunstyrelseförvaltningen beslutade att under våren 2019 anlita en 
utomstående part för att kartlägga orsaker till företagsklimatet och bistå med att ta 
fram ett förslag till handlingsplan i syfte att förbättra det. Uppdraget gavs till 
Västsvenska Handelskammaren som efter genomförande av intervjuer, enkät och 
dialogmöten lämnade ett förslag på handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i 
Lysekils kommun, se bilaga 2.. 

http://www.lysekil.se/
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Ungefär 30 företag deltog i projektet med Västsvenska Handelskammaren. 
Företagen representerade olika branscher, mikro, små och medelstora företag från 
samtliga kommundelar.  

Efter projektet ville avdelningen för hållbar utveckling få in fler synpunkter och 
beslutade att genomföra 100 företagsbesök på 100 dagar under vintern 2019–2020. 
Även denna gång med beaktande av bransch, storlek och geografisk spridning. 
Resultaten av besöken sammanställdes i en rapport, se bilaga 3. 

Utvärderingen som gjorts av avdelningen för hållbar utveckling och rapporterna 
från projektet med Västsvenska Handelskammaren och de 100 företagsbesöken 
utgör, tillsammans med omvärldsbevakning, underlag till föreliggande 
Näringslivsstrategi 2030.  

Den nya strategin utgår ifrån Lysekils vision 2030 och därtill kopplade 
utvecklingsområden, FN:s Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål samt Lysekils 
kommuns styrmodell och värdegrund. De viktiga områden som anges i strategin 
och dess underliggande punkter är samtliga framtagna i arbetet som beskrivits 
ovan. Företagen och tjänstepersoner som medverkat i processen har lyft fram dessa 
som särskilt viktiga för ett gott företagsklimat och är att beaktas för samtliga 
verksamheter i sin planering.  

Till varje område har dessutom angivits övriga befintliga kommunala och regionala 
styrdokument samt förslag på hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som stöd till 
verksamheterna i deras planerings- och målarbete. Minst en indikator per område 
är angiven och följs upp årligen av avdelningen för hållbar utveckling samt 
rapporteras till kommunstyrelsen.  

Avdelningen för hållbar utvecklings löpande uppgift som stödfunktion är att bidra 
med stöd i strategiska processer, rådgivning vid verksamhetsplanering samt 
kontroll genom årlig uppföljning, allt enligt styrmodellen. En bred förankring och 
samsyn i förvaltningarna är av avgörande betydelse för att uppnå god effekt av 
strategin. Implementeringsarbetet kommer därför att vara mycket viktigt och 
behöver ske på samtliga nivåer. Avdelningen för hållbar utveckling ansvarar för att 
strategin blir känd och att förvaltningarna ges goda förutsättningar att bidra, inom 
sina ramar, till ett bättre företagsklimat. Förankringsarbetet har redan påbörjats 
genom att avdelningen för hållbar utveckling besökt några av förvaltningschefernas 
ledningsgrupper och presenterat förslaget till näringslivsstrategi. Detta initiativ har 
mottagits väl i ledningsgrupperna som förstår syftet och strukturen i strategin. 
Avdelningen för hållbar utveckling kommer att intensifiera implementeringsarbetet 
efter politiskt antagande av strategin och har en plan för detta.  

Näringslivsstrategi 2030 har gått ut på remiss till samtliga företagarföreningar 
samt de företag som medverkade i företagsrådet under projektet med Västsvenska 
Handelskammaren. En synpunkt har inkommit och flera föreningar har meddelat 
att de är positiva till strategin och ser fram emot en fördjupad diskussion kring hur 
man kan bidra till förverkligandet, se bilaga 4. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Renée Daun 
Näringslivsutvecklare  
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Bilagor 

Näringslivsstrategi 2030 
Utvärdering Lysekils näringslivsstrategi 2014–2020 
Slutrapport Lysekil Fokus, Västsvenska Handelskammaren 
Slutrapport 100 företagsbesök på 100 dagar 
Sammanställning remissvar från företagarföreningar och företagsråd 
 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Avdelningen för hållbar utveckling 
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Inledning 
Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förverkligandet av Lysekils vision 2030 
som är direkt kopplad till Agenda 20301. Agendan består av 17 globala mål som 
beskrivs på https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/. 
 
 
Näringslivsstrategins övergripande mål är ett företagsklimat2 som bidrar till hållbar 
utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och 
sysselsättning i hela Lysekils kommun.  
En bra kommunal basservice inom vård, skola och omsorg är en grundläggande 
förutsättning för att kunna arbeta med ett gott företagsklimat. Utgångspunkten för 
näringslivsstrategi 2030 är därför att allt som de kommunala verksamheterna gör, 
samt på vilket sätt saker utförs, påverkar medborgare, besökare och inte minst 
företagares syn på hur det är att leva, bo och verka i Lysekils kommun.  
 
Den styrmodell som används i Lysekils kommun är ett kraftfullt verktyg för att få 
verksamheterna att ta ansvar för planering och uppföljning av resultat och inte minst 
synen på kommunal verksamhet. På så vis identifieras också hur man kan bidra till ett 
förbättrat företagsklimat och sätta relevanta utvecklingsmål samt följa upp dessa. I en 
lärande kommun är grunden att arbeta med ständiga förbättringar.  
 
Näringslivsstrategi 2030 identifierar relevanta områden för förvaltningar och bolag att 
arbeta med i syfte att förbättra företagsklimatet. Områden har identifierats genom ett 
samarbete med Västsvenska Handelskammaren3, dialog med lokala företag4, 
förvaltningens utvärdering av tidigare näringslivsstrategi5 samt genom ett 
remissförfarande där lokala företag givits möjlighet att påverka denna 
näringslivsstrategi.  
 
Det är viktigt att Näringslivsstrategi 2030 bidrar till Agenda 2030. I strategin ges 
exempel på globala mål som åtgärder inom respektive område kan bidra till. 
Verksamheterna ska efter genomförd planering bedöma hur beslutade åtgärder har en 
positiv påverkan på Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling samt 
ange vilket/vilka mål som påverkas. 
 
 
 

 
 

1 Handlingsplan Agenda 2030, Regeringskansliet 
2 Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen (Sv. Näringsliv 
definition.) 
3 Slutrapport Västsvenska Handelskammaren 
4 Slutrapport 100 företagsbesök på 100 dagar 
5 Utvärdering Lysekils näringslivsstrategi 2014 - 2020 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
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Syftet med näringslivsstrategin 
Lysekils kommun har antagit vision Lysekil 2030 som anger att ”Lysekil är en hållbar 
och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. 
Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.” 
 
För att tydliggöra visionen har fem områden identifierats som särskilt viktiga och också 
vad dessa innebär: 

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

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

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

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

• Lysekil – ledande inom maritima näringar 
Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande 
aktörer inom forskning, utveckling, utbildning och företagande inom den 
maritima sektorn ser det som en självklarhet att finnas i Lysekil. 

 

För att understödja visionen är syftet med näringslivsstrategin: 

Ett företagsklimat6 som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social 
och ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils 
kommun.  
 

 
6 Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen (Sv. Näringsliv 
definition.) 
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Om näringslivsstrategin  
Näringslivsstrategin är det verktyg som ska stödja utvecklingen av företagsklimatet i 
Lysekils kommun. Det befintliga läget beskrivs i förvaltningens analys av den tidigare 
näringslivsstrategin och i den rapport som tagits fram av Västsvenska 
Handelskammaren samt även i den rapport som skrevs efter att 100 företagsbesök 
genomförts på 100 dagar under 2019. Inriktningen är ett företagsklimat som bidrar till 
hållbar utveckling samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. 
 
Slutsatsen av ovanstående analyser och arbete ger utgångspunkten för 
Näringslivsstrategi 2030. Allt som de kommunala verksamheterna, inklusive bolagen, 
gör samt på vilket sätt det görs påverkar medborgare, besökare och inte minst 
företagares syn på hur det är att leva, bo och verka i Lysekils kommun. Varje kommunal 
verksamhet har ett ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta. 
Strategin och inriktningen för att utveckla ett hållbart företagsklimat är att: 
 
Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala 
näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.  
 
 
 
 

 
 
 
Bild: Lysekils kommuns näringslivsstrategi  
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Viktiga områden 
Nedan anges sex områden som identifierats som särskilt viktiga för ett gott 
företagsklimat. Områdena har fastställts genom arbetet som genomfördes tillsammans 
med Västsvenska Handelskammaren, de 100 företagsbesöken på 100 dagar samt 
förvaltningens analys av tidigare näringslivsstrategi. Angivna styrdokument som 
kopplas till varje område är vägledande och angivna indikatorer följs kontinuerligt upp 
av kommunstyrelseförvaltningen. För varje område anges exempel på vilka av FN:s 17 
globala mål för utveckling i Agenda 2030 som kan påverkas. 

Attraktiv plats     
 Upplevd trygghet 
 inkluderande, tillgängliga grönområden och offentliga mötesplatser 
 rikt kultur- och fritidsutbud 
 små och stora upplevelser året runt för människor i alla åldrar, med olika 

intressen i alla kommundelar 
 ett diversifierat bostadsutbud i hela Lysekils kommun 
 attraktiva gästhamnar.   

Styrdokument – Destinationsstrategi, riktlinjer för bostadsförsörjning, riktlinjer för ett 
strukturerat miljöarbete, riktlinjer för laddningsinfrastruktur, Grönstrategin. 
Indikator – SCB medborgarundersökning NRI (Nöjd Region Index) 
 
 

Entreprenörskap, innovationer och affärsutveckling       
 Mötesplatser för entreprenörer (Företagsarena) 
 stödaktörer och forskning (Innovationsarena/Kristineberg) 
 temafrukostar/luncher och dialogmöten med företagare, kommun, 

forskning/utbildning och övriga stödaktörer 
 effektiv upphandling. 

Styrdokument – Västra Götalandsregionens handlingsplan för små och medelstora 
företag, Västra Götalandsregionens program för entreprenörskap, Maritim 
näringslivsstrategi för norra Bohuslän 
Indikator – SKR Insikt (upphandling) 
 
 

God företagarservice             
 Information 
 tillgänglighet 
 bemötande  
 kompetens 
 rättssäkerhet 
 effektivitet. 

Styrdokument – Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar, riktlinjer för 
markanvisningar och exploateringsavtal, va-plan, lokala ordningsföreskrifter för 
Lysekils kommun, lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, riktlinjer för ett 
strukturerat miljöarbete, riktlinjer för upphandling. 
Indikator – SKR Insikt (NKI total) 
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Infrastruktur och kommunikationer                 
 Kompetensförsörjning/arbetspendling med närhet till kunder och leverantörer 

för företagen 
 effektiva och miljövänliga transporter 
 digital infrastruktur/fiberutbyggnad. 

Styrdokument – Västra götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi VG2020, 
Västra götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, översiktsplan (ÖP 06), IT-
infrastrukturplan, riktlinjer för laddningsinfrastruktur  
Indikatorer – Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos (företag och 
organisationer i Lysekils kommun som upplever att brist på kompetent arbetskraft är 
ett hinder för att utveckla och expandera verksamheten, andel i procent). Post och 
telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning (tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s, andel i procent). 
 

Långsiktighet och tydlighet                
 Mod och handlingskraft hos både politiker och tjänstepersoner 
 vårt ledarskap skapar en organisationskultur som lägger grunden för ett gott 

värdskap som ska prägla all intern och extern kommunikation 
 breda politiska överenskommelser 
 se platsutveckling som en kärnverksamhet 
 våga göra fel och lära – ta ansvar för lösningen 
 kontinuerlig uppföljning av påbörjade insatser 
 kreativ samverkan mellan skola och näringsliv. 

Styrdokument – Lysekils kommuns styrmodell, riktlinjer för arbete med ständiga 
förbättringar. 
Indikatorer – SCB Medborgarundersökning NII (Nöjd Inflytande Index), Svenskt 
Näringslivs rankning (Sammanfattande omdöme) 
 

Värdskap och bemötande, attityder                                       
 Ett kundorienterat och problemlösande förhållningssätt internt och externt  
 återkoppling och kommunikation av planerade och genomförda insatser. 

Styrdokument – Medarbetarplattform, chefsplattform, värdegrund. 
Indikator – SKR Insikt (bemötande, tillgänglighet)  
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Arbetssätt  
Den styrmodell som används i Lysekils kommun är ett kraftfullt verktyg för att få 
verksamheterna att ta ansvar för synen på kommunala verksamheter och resultaten av 
insatser som görs i verksamheterna. Mot bakgrund av detta är det därför upp till varje 
verksamhet att identifiera hur man kan bidra till ett förbättrat företagsklimat och sätta 
relevanta mål samt följa upp dessa. I en lärande kommun är grunden att arbeta med 
ständiga förbättringar.  
 

 
 
Bild: Lysekils kommuns styrmodell 
 
Större övergripande insatser för att förbättra företagsklimatet hanteras 
inom kommunstyrelseförvaltningen och i arbetet med 
kommunfullmäktiges utvecklingsområden.  
Utvecklingsområdenas styrgrupper ska i sitt arbete inom utvecklingsområdena också 
beakta hur dessa kan bidra till ett gott företagsklimat. Kommunfullmäktige och 
nämnder kan också besluta om direkta förvaltningsuppdrag. 
 

 
 

 
Prioriterade större kommunövergripande insatser 

• Få ungdomar intresserade av entreprenörskap och att ha en positiv inställning till 
företagande 

• Ökad förståelse för varandras roller (företagarnas och tjänstepersonernas) 
• Regelförenkling (internt och externt) 
• Samverkan med företag och fastighetsägare 
• God markberedskap för verksamheter med behov av närhet till vattnet 
• Stötta företag som vill ställa om och jobba mer hållbart; ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt 
• Gemensamma utvecklingsprojekt (kommun, företag och akademi) 
• Platsutveckling 

Verksamhetens grunduppdrag
Statlig styrning Kommunal styrning

Ekonomistyrning Plan för utveckling
av verksamheten
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Lysekils vision och värdegrund



 

   
 

 

Sida 10 av 11 
 

• Etableringsstrategi 
• Evenemangsstrategi 
• Bostadsförsörjning 
• Kompetensförsörjning (relevanta utbildningar, PRAO/praktik) 

 
 
Mindre specifika insatser för att förbättra företagsklimatet hanteras inom 
ordinarie verksamhet. 
 
Alla kommunala verksamheter ska i sin planering, utöver sin kärnverksamhet, beakta 
hur de kan bidra till utvecklingsområdena och ett bättre företagsklimat. 
 
Genom att prioritera insatser som hör hemma inom något av de sex viktiga områdena 
ovan säkerställs det att verksamheterna, inom sina ramar och möjligheter, bidrar.   
 

Stöd till genomförande och uppföljning – Avdelningen för hållbar utveckling  
Kommunstyrelseförvaltningen och avdelningen för hållbar utveckling har uppdraget att 
leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att genomföra 
kommunfullmäktiges vision, värdegrund och utvecklingsmål. Detta görs utifrån ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Inom ramen för detta 
uppdrag ska avdelningen för hållbar utveckling vara både en stöd- och kontrollfunktion 
för alla kommunens verksamheter i arbetet för att nå ett bättre företagsklimat. Utöver 
detta har avdelningen genom näringslivsutvecklare/företagslots ett operativt uppdrag. 
Detta uppdrag innebär bland annat att avdelningen ansvarar för att: 
 

• näringslivsrelaterad information når ut till kommunens företag 
• genomföra företagsbesök 
• utgöra företagslots 
• främja och facilitera dialog mellan företag och mellan företag och Lysekils 

kommun 
• bistå med kunskap och beslutsstöd genom omvärldsanalys och 

omvärldsbevakning både externt och internt 
 

 
 
Bild: Stödfunktionernas roller 
 
 

Stöd i 
strategisk 
utveckling

Rådgivning

Administration 
och service

Kontroll och 
uppföljning

Ta initiativ , driva  och stödja utvecklingsarbetet 
med utgångspunkt ifrån vision, mål, strategier, 
mm (utan att ta över ägandet)

Kontroll att beslut följs.
Uppföljning och analys
av resultat (som stöd till
ansvariga chefer).

Administration och service inom respektive område i 
syfte att effektivt genomföra administrativa rutiner.

Efterfrågestyrt
-utifrån behov beställning

Driva och 
samordna
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Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2020-10-29
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2020:0028332

Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd
för 2020

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att bevilja er ansökan om statsbidrag. Beslutet fattas med
stöd av förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som
vistas i landet utan tillstånd.

Ni beviljas 70 074 kronor i bidrag. Bidraget avser HT 2020. Bidraget betalas
ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2013:361) inte överklagas.

Information om statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att kommuner som inom sitt område har barn
som vistas i landet utantillstånd och har kostnader för barnets utbildning
ska kunna ansöka om ersättning för sina kostnader. Bidrag lämnas i mån
av medel. Bidrag lämnas förkostnader för utbildning i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan. Bidraget avser höstterminen 2020 och kan
användas till i huvudsak samma utbildningskostnader som för andra elever.
Detta inkluderar grundkostnader för undervisning så som lärverktyg,
elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader,
tilläggskostnader för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd
eller har erbjudits modersmålsundervisning, samt skolskjuts.

Fördelning av statsbidrag

Bidraget fördelas proportionellt till samtliga kommuner som ansökt om
bidrag. Skolverket beslutarom respektive kommuns fördelningstal utifrån
statistik från Migrationsverket. Fördelningstalet fastställs till ett medelvärde
av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de senaste
tre åren (2017, 2018 och 2019). Nytt för 2020 är att medelvärdet beräknas
utifrån summan av antalet asylsökande per månad dividerat med 36 (antalet
månader på tre år). Tidigare beräknade Skolverket medelvärdet utifrån

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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kvartal. Det nya sättet att räkna på bedöms vara mer tillförlitligt och bättre
avspegla snabba fluktuationer. på migrationsområdet.

Utbetalningsplan

Bidraget betalas ut snarast möjligt efter beslut om ansökan, dock senast
15 december 2020 enligt 7 § iförordning (2013:361) om statsbidrag för
utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan komma att hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det
framkommer att omständigheterna i ärendet eller uppgifterna som lämnats i
ansökan väsentligen har ändrats.

Uppföljning och redovisning

Skolverket har beslutat att för bidragsomgången 2020 och 2021 inte
genomföra någon redovisning (2020:1149). Detta för att lätta på
kommunernas administrativa börda under coronapandemin.

Återbetalning av statsbidrag

Kommuner som tagit emot statsbidrag för barn som vistas i landet utan
tillstånd kan bli återbetalningsskyldigenligt bestämmelserna i förordningens
10 §. Den som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig, om

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

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

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §, eller

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

Skolverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om en
kommun är återbetalningsskyldig. Om det finns särskilda skäl för det, får
Skolverket helt eller delvis avstå från återkrav.
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Beslut har fattats av tiina heino efter föredragning av Kristian Green.
Handläggare var Kristian Green.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.papperslosa@skolverket.se


Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2020-11-12
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2020:0027638

Statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram för 2019

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av förordning (2017:622) om statsbidrag för
gymnasieskolans introduktionsprogram.

Beslutet får inte överklagas enligt förordning (2017:622).

Motivering

LYSEKILS KOMMUN har tidigare beviljats 993 515 kronor i bidrag för
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram. Skolverket har
begärt att ni ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ni har redovisat 993
515 kronor. Vi har godkänt 993 515 kronor.

Bakgrund

Skolverket beslutade den 25 april 2019 och 29 april 2019 om statsbidrag för
gymnasieskolans introduktionsprogram avseende bidragsåret 2019.

Besluten om statsbidrag fattades med stöd av förordning (2017:622) om
statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram.

Enligt 9 § i nämnda förordning (2017:622) är mottagaren av statsbidrag
skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Skolverket
som Skolverket begär.

Redovisning och uppföljning

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
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Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Överklagande

Skolverkets beslut får enligt 14 § i nämnda förordning (2017:622) inte
överklagas

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Lars Wredenborg.
Handläggare var Lars Wredenborg.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.introduktionsprogram@skolverket.se
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LYSEKILS KOMMUN 2020-12-08
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2020:0032442

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare för 2020/2021

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare.

Ni beviljas  1 325 040 kronor  i statsbidrag. Ni har rekvirerat 1 325 040
kronor. Bidraget avser HT 2020 pott 1 och 2. Bidraget betalas ut enligt
utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2019:1288) inte överklagas.

Viktig information om statsbidrag för karriärtjänster

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidraget är uppdelat i två potter. Huvudmännen kan välja att utnyttja
sin bidragsram från pott 1 på skolor som ingår i pott 2 men det går inte att
utnyttja sin bidragsram från pott 2 på skolor som omfattas av pott 1.

Bidragspott 1 riktar sig till huvudmän med skolor som inte bedöms ha
särskilt svåra förutsättningar och bidragspott 2 riktar sig till huvudmän
med skolor med särskilt svåra förutsättningar. En och samma huvudman
kan få medel från båda potterna. Skolverket har beräknat och tagit
beslut om bidragsramar som reglerar vilka potter varje skolenhet tillhör
bidragsomgången 2020/21 samt vilken bidragsram huvudmännen har
tilldelats inom respektive pott.

Statsbidrag ges med maximalt 42 500 kronor för en förstelärare i
bidragspott 1 och 85 000 kronor för en förstelärare i bidragspott 2 per
rekvisitionsperiod (halvår). Statsbidrag ges med maximalt 85 000 kronor
för en lektor i bidragspott 1 och 127 500 kronor för en lektor i bidragspott
2 per rekvisitionsperiod (halvår). Ersättning för sociala avgifter ingår i
statsbidraget.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
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För lärare som arbetar delvis vid en skolenhet i pott 2 och delvis vid en
skolenhet i pott 1 ska statsbidraget bestämmas i förhållande till hur lärarens
arbetstid är fördelad mellan skolenheterna.

För lärare som arbetar mindre än heltid reduceras statsbidraget i
motsvarande omfattning. Det gäller också för lärare som inte arbetar under
hela rekvisitionsperioden och/eller som är frånvarande under en period om
minst 30 sammanhängande dagar.

Utbetalningsplan

Inkommen rekvisition som beviljats eller delvis beviljats leder till utbetalning
av medel senast i december 2020 (för perioden 1 juli 2020 – 31 december
2020). Utbetalningen har meddelandetext Karriartjanster.2020/21.u1.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

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

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel 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 eller om en huvudman omorganiserar sina pott 2-skolor ska
meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se.

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2019:1288). Enligt 23 § i förordningen är en
huvudman återbetalningsskyldig om

1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av
förordningen,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller
på något annat sätt har orsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,
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3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller

4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 22 §.

Redovisning och uppföljning

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

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Maria Nygren.
Handläggare var Tomas Johansson.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se
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Inledning och syfte 

Skolan är en viktig plats som bär på stora möjligheter för att samhället ska utvecklas i 
en positiv riktning. En skola som ser till att varenda elev blir sedd och respekterad 
uppmuntrar till att utveckla harmoniska och välmående människor som känner att de 
är en del av samhället. En skola som däremot blundar för mobbning, respektlöst 
beteende och våld reproducerar ett inhumant samhälle där individer exkluderas. I 
skolan blir eleverna satta i grupper och klasser med barn och ungdomar som de kanske 
aldrig annars skulle valt att umgås med. Alla elever har inte samma förutsättningar att 
tillgodogöra sig innehållet i skolan och sättet det förmedlas på. De sätts in i ett socialt 
sammanhang där de måste lära sig att samspela och konkurrera med andra.  

Det är viktigt att alla anställda på skolarna i Lysekil tar sin uppgift på allvar, både på 
det kunskapsmässiga och på det sociala planet. Blir skolan en stimulerande och trygg 
plats för alla elever att tillbringa sin tid på medför det positiv inverkan på samhället i 
stort.  

Syftet med Handbok vid våld och allvarliga händelser i skolan är att tillhandahålla ett 
stöd för vilka åtgärder skolledning, pedagoger, personal inom elevhälsa och andra som 
arbetar i skolan bör vidta vid våld och allvarliga händelser inom verksamheten. Vidare 
syftar handboken till att skapa en gemensam målbild för det våldsförebyggande arbetet 
i skolan.  
 
Handbok vid våld och allvarliga händelser i skolan innehåller bland annat ett 
signalsystem där ansvarsfördelning och förslag på åtgärder tydligt framgår. 
Signalsystemet ger rektorer, personal och elever i skolan verktyg att hantera otrygghet, 
kränkande handlingar och våld i skolmiljön.  
 
Handbok vid våld och allvarliga händelser i skolan ska ses som ett komplement till 
kommunens Riktlinjer för likabehandling, Rutiner för systematiska 
arbetsmiljöarbetet och Diskrimineringspolicy samt verksamheternas handlingsplaner 
för hot och våld. Tillsammans ska det gemensamma arbetet leda till en trygg och säker 
skolgång för alla elever och en trygg och säker arbetsplats för alla anställda. 

 

Bakgrund 

Om våld och allvarliga händelser i skolan  

Det är skolan som har möjlighet att tidigt uppmärksamma elever med olika typer av 
sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter. Personal och elevers 
oönskade handlingar kan upplevas olika och även hur det ska bemötas och hanteras. 
Forskning om våld och allvarliga händelser i skolan har i Sverige och i övriga nordiska 
länder saknats och har dominerats av studier om mobbning. Det som framkommer av 
hittills genomförda undersökningar i Sverige är sammanfattningsvis 
(Arbetsmiljöverket, 2019): 

– Att elever upplever minskad trygghet och arbetsro. 
 

– Situationen i skolan har blivit allt tuffare.  
 

– Subtilt och emotionellt våld är svårare att upptäcka. 
 

– Allvarliga anmälningar ökar mer i skolan jämfört med den generella 
ökningen på alla arbetsplatser i Sverige. 
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– Anmälningar om våld i skolor har mer än fördubblats på fem år. 
 

– Fysiskt våld anmäls oftare. 
 

– Det kan även finnas ett mörkertal – elever eller medarbetare på skolor som 
avstår att berätta om eller anmäla hot, rån och våld.  

Det kan av personalen på skolan ses som ett misslyckande om en polisanmälan görs 
samt som en risk för att försämra personalens relation till elever och föräldrar. Inte 
sällan hamnar konflikten mellan en juridisk och en socialpedagogisk lösning på olika 
former av skolproblem. 

Orsaker till våld och allvarliga händelser i skolan 

Det är betydelsefullt att människor kommunicerar och samspelar med varandra på lika 
villkor och därigenom undviker att konflikter och våld uppstår. Därför har det stor 
betydelse att det finns tydliga regler och rutiner för hur alla ska bete sig och förhålla sig 
till varandra på skolan. Att en våldssituation inträffar på skolan kan bero på olika 
orsaker som till exempel: 

– någon form av kränkning av en elev från en annan. En kränkning kan vara 
digital, verbal och ibland fysisk. En digital kränkning kan i ett senare skede leda 
till att fysiskt våld uppstår, när parterna träffas ”öga mot öga” 
 

– en handling som var avsedd som ett skämt kan upplevas som en kränkning av 
den som blivit utsatt och därigenom framkalla en konflikt- eller våldssituation.  

Våldet eller allvarliga händelser i skolan tar sig många olika former bland eleverna idag. 
Det uppfattas exempelvis inte som särskilt allvarligt att kränka varandra verbalt. Detta 
kan ske dagligen i form av tilltal med bland annat könsord. Våldet i skolan är 
mångfacetterat och varje situation måste bedömas utifrån många olika aspekter. I 
Lysekils skolor är våld aldrig acceptabelt, oavsett om det går att förstå orsakerna till att 
det uppstår.  

Varför har Lysekils skolor Handbok vid våld och allvarliga händelser i 
skolan? 

Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt, fungerande och gott vuxenliv. 
Barn och unga är Lysekils kommuns framtid och ska vara en prioriterad målgrupp. Vi 
vill arbeta för att förbättra alla elevers resultat. 

Lysekils skolor har nolltolerans mot våld och kränkande behandling. Skolorna i Lysekil 
präglas av att både elever och personal uppfattar tidiga signaler på att allt inte står rätt 
till och vet hur var och en bör agera.  

Alla elever ska känna trygghet i skolan och all personal ska ha en trygg arbetsplats. 
Rätten till trygghet finns reglerat i bland annat skollagen, diskrimineringslagen, 
arbetsmiljölagen och barnkonventionen. Att komma överens om samma värdegrund att 
arbeta utefter underlättar både för elever och personal i skolan. All inlärning 
underlättas av ett gott socialt klimat och därför är det nödvändigt att skolpersonalen 
arbetar aktivt med att bygga goda relationer till eleverna samt hantera och helst 
eliminera allt våld och alla allvarliga händelser i skolan.  
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Hur ska Handbok vid våld och allvarliga händelser i skolan användas? 

Handbok vid våld och allvarliga händelser i skolan ska kommuniceras till alla berörda 
det vill säga personal, elever och vårdnadshavare samt vara väl känd. Elevhälsan på 
skolorna är en viktig aktör och de fackliga organisationerna i skolan har, utifrån 
samverkansavtal och Arbetsmiljölagen, en viktig roll och ska utgöra en naturlig part i 
arbetet med Handbok vid våld och allvarliga händelser i skolan, såväl lokalt som 
centralt.  
 
Arbetet mot våld och allvarliga händelser i skolan, innefattande arbetet mot mobbning 
och kränkningar, ska vara prioriterat och pågå kontinuerligt. Varje skola ska genomföra 
en kartläggning av problem och behov enligt den övergripande handlingsplanen för 
Lysekils diskrimineringspolicy. Planen ska innehålla en riskanalys och vara en del av 
det kontinuerliga trygghetsarbetet. Kartläggningen ska uppdateras en gång per år. Alla 
anställda på skolan ska delta i det främjande och förebyggande planarbetet.  
 
Fortbildningsinsatser till personal angående hot, våld och andra allvarliga händelser 
samt arbete mot diskriminering och kränkande behandling och antimobbningsarbete 
ska prioriteras. Det samma gäller utbildningar om konflikthantering och ledarskap. 
 
Handböcker, rutiner, handlingsplaner och policys har inget värde i sig. Det är i de 
dagliga mötena mellan människor på skolan som de ska avspegla sig. Det är angeläget 
att alla, det vill säga personal, elever och även föräldrar, är delaktiga när handböcker 
upprättas och implementeras. Det går att arbeta framgångsrikt i det förebyggande 
arbetet mot våld genom att tydligt visa eleverna vad ett gott och bra beteende innebär 
och att träna det, både i undervisningssituationer och på lektionsfri tid.  
 

Vem ansvarar för vad? 

En tydlig ansvarsfördelning är avgörande för att arbetet med Handbok vid våld och 
allvarliga händelser i skolan ska fungera. Den tydliga ansvarsfördelningen enligt 
handboken ska vara väl känd bland de inblandade och mandaten ska vara tydliggjorda 
på samtliga nivåer.  
 
Vid akuta händelser som innefattar våld och andra brott enligt brottsbalken är det 
viktigt att skolan såväl som övriga parter har väl upparbetade handlingsplaner, 
kompletterande rutiner och kontaktlistor för att underlätta hanteringen. 
Huvudansvaret och arbetet med att förhindra våld och andra brott i skolan åligger 
rektor.  
 
Skolans elevhälsoteam, ledningsgrupper samt de fackliga organisationerna är centrala 
aktörer i att stödja skolans personal i det ordinarie arbetet med att förhindra våld och 
andra allvarliga händelser. Det gäller såväl det förebyggande, vardagliga arbetet som 
arbetsgången vid akuta händelser. När det gäller att förhindra eller förebygga brott, 
våld eller andra allvarliga händelser i skolan är samverkan således nödvändig men 
också avgörande även med externa aktörer och verksamheter.  
 
Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen har övergripande ansvar för att 
Handbok vid våld och allvarliga händelser i skolan implementeras och följs upp.  

 

Samverkan avgör framgången i arbetet 

För att arbetet med Handbok vid våld och allvarliga händelser i skolan ska bli 
verksamt och effektivt krävs att kommunikationen och kontaktvägarna ska vara tydliga 
och kända samt att alla aktörer ska veta om allas ansvar och delaktighet. 
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Följande förutsättningar krävs för att uppnå ett effektivt och verksamt arbete mot 
våldet och de allvarliga händelserna i skolan: 
 

– Alla som arbetar på skolan är väl medvetna om ansvar och delaktighet. 
 

– Kommunikationen och kontaktvägarna mellan parterna är tydliga och 
överenskomna. 
 

– Samverkan mellan skolans egna och externa aktörer sker på ett tillitsfullt sätt.  
 

– SSPF-metoden (skolan, socialtjänst, polis och fritid) är utvecklad och det finns 
förtroendefull och regelbunden kommunikation mellan berörda parter.  
 

– Fungerande samverkan med socialtjänst, polis och räddningstjänst vid 
orossamtal, bekymringssamtal och konsekvenssamtal. 

 

Hur ska detta arbete följas upp och utvärderas? 

Arbetet med Handbok vid våld och allvarliga händelser i skolan ska följas upp och 
handboken ska utvärderas samt revideras var tredje år och detta ansvarar rektorerna 
för som ett led i styrmodellsarbetet.  
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Signalsystemet — åtgärdsplanen 

Varje skola ska ha ett väl uppbyggt och välkänt signalsystem. På så vis vet alla vilka 
åtgärder som ska vidtas när beredskapen höjts och akuta situationer uppstått.  
 
Ett framgångsrikt främjande och förebyggande likabehandlingsarbete sker i vardagen i 
syfte att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (se nedan i 
tabellen gröna signalkod ”grönt läge”). Det vardagliga främjande och förebyggande 
arbetet skapar förutsättningar för att inte hamna i ”gult eller rött läge”. 
 
 

Översikt - signalsystemet 

Signalkod Lägesbeskrivning och åtgärder 

Grönt läge Skolans vardag 

Främjande och förebyggande arbete enligt skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. Arbetet kring det 

som i riktlinjerna beskrivs som grönt läge ska vara prioriterat 

för skolan. 

Läs mer på sid. 8 

Gult läge Höjd beredskap 

Oroskänsla. Händelser som inte resulterar i polisanmälningar, 

men som kräver en samlad insats av arbetslag eller hela skolan i 

samverkan med aktörer som socialtjänst, fritid, polis med flera. 

Rektor beslutar om att gult läge ska råda och informerar 

personalen. SSPF:s arbetsgrupp informeras av rektor vid gult 

läge. Arbetsgruppen beslutar om lämpligt engagemang för att 

stödja skolans fortsatta arbete. 

Läs mer på sid. 9 

Rött läge Akuta händelser för enskild elev eller grupper av elever 

Polisanmälan görs. Eventuellt tillkallas polis till skolan. SSPF:s 

arbetsgrupp kopplas in vid rött läge. Rektor är anmälare till 

arbetsgruppen. Rektor beslutar att rött läge ska råda och 

informerar personalen. 

Läs mer på sid. 10 

Svart läge Inget av ovanstående fungerar 

När alla insatser från skolan och de samverkande processerna i 

SSPF:s arbetsgrupp är uttömda och åtgärder i rött läge inte gett 

avsedd effekt, ska SSPF:s styrgrupp involveras. Rektor 

alternativt koordinatorn i SSPF är anmälare till SSPF:s 

styrgrupp. 

Läs mer på sid. 10 
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Beskrivning – grönt läge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönt läge 

 

 
 
 
 
 
 

Skolans vardag 

Främjande och förebyggande insatser för alla elever  

Skolans arbete med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling kopplas till råden nedan genom förebyggande och främjande insatser. Skolans arbete med 

främjande och förebyggande arbete mot mobbning, kränkning och våld, sker framför allt i grönt läge 

enligt den enskilda skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

 

Främjande insatser  

Främjande insatser utgår från skolans uppdrag att arbeta för demokratiska värderingar och för de 

mänskliga rättigheterna. Det handlar om generella insatser som riktas till alla elever för att skapa 

tillitsfulla relationer mellan elever och vuxna i skolan. Några hållpunkter: 

• Att skapa förtroende och goda relationer mellan elever och vuxna ska vara en ständigt 

pågående process i skolans vardag. Skolledningen ansvarar för att kartlägga de behov som 

finns och för att det finns ett ständigt pågående och prioriterat arbete för att motverka våld och 

kränkande handlingar på skolan. 

• Ett gemensamt förhållningssätt bör genomsyra skolans verksamhet för att arbetet ska bli 

framgångsrikt. 

• Synliga vuxna som är gränssättande; som ser, reagerar och agerar är viktigt i arbetet mot våld 

och allvarliga incidenter på skolan. 

• Tillräckliga resurser avsätts för främjande och förebyggande arbete. Ansvaret ligger på skolans 

ledning och huvudmän. 

• Skolan ska kontinuerligt arbeta med att förhindra våld, kränkande behandling och alkohol 

och droganvändning. 

• Skolan ska ha nära dialog med elevernas vårdnadshavare. 

 

Förebyggande insatser  

Förebyggande insatser utgår från konkreta problem och svårigheter rörande enskilda elever eller grupper 

av elever, där det går att förutse risk för bekymmer. Några hållpunkter: 

• Skolan ska ha rutiner för att hantera våld, trakasserier och kränkande handlingar enligt planen 

mot diskriminering och kränkande behandling. 

• Regler och rutiner ska vara väl förankrade i personalgruppen. När något händer ska all 

personal känna till vad som ska göras. 

• Elevhälsan och berörda lärare och arbetslag ska ha ett strukturerat, nära samarbete. 

• Arbetet med att hålla kvar ungdomar som befinner sig i riskzon i skolan ska vara prioriterat. 

Målet ska vara att alla barn och ungdomar ska gå kvar i skolan! 

• Anmälan görs till socialtjänsten och SSPF, för att skapa en gemensam syn mellan berörda 

parter i och utanför skolan. 
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Beskrivning – gult läge 

 

  

 Vad har hänt? Vem ansvarar? Vad ska göras? Beslut Efteråt, 
dokumentation 

Vad 
händer 
sedan? 

Om det inte 
hjälper, vad 
gör vi då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gult 
läge 

 

 

 

 

Höjd 
beredskap 

Höjd beredskap 
gällande enskild 
elev, klass, 
arbetslag, 
arbetsenhet.  

 

Exempel: Stökigt och 
oroligt i klassrummet, 
skolk, olämpligt tilltal 
med mera. 

Klf/mentor:  

För enskild klass. 

 

Arbetslagsledare: 

För ett arbetslag / en 
arbetsenhet. 

 

Rektor: 

Involveras vid behov. 

Samtal med 
inblandade enligt 
färdiga mallar och 
steg. 

 

Arbetslag och 
elevhälsa informeras 
och deltar i arbetet. 

 

Kontakt med 
vårdnadshavare 
till berörda elever 
snarast. 

 

Rektor / elevhälsa: 
Eventuell utredning 
enligt skollagen och 
skolans plan mot 
kränkande 
behandling. Eventuell 
anmälan till 
socialtjänsten. 

Handlingsplan / 
åtagandeplan 
upprättas enligt 
skolans plan mot 
diskriminering 
och kränkande 
behandling. 

 

Eventuellt 
åtgärdsprogram 
upprättas. 

 

Åtgärder följs upp 
och utvärderas. 

Ärendet 
avslutas efter 
åtgärd. 

Dokumentation 
görs av klf / 
mentor. 

 

Rapport lämnas 
till skolledningen 
/ elevhälsan. 

 

Arkivering sker 
enligt skolans 
rutiner. 

 Klf / mentor 
överlämnar 
ärendet till 
rektor. 

 

Utrednings-
dokumentation 
överlämnas av klf 
/ mentor till 
rektor. 

Höjd beredskap 
gällande hela 
skolan, grupper om 
elever, enskild elev. 

Indikationer/ 
anmälningar till rektor 
från klf / mentor / elev 
/ vårdnadshavare.  

Exempel:  Maktlekar, 
kränkningar och 
mobbning som ”kultur 
på skolan”, misstanke 
och rykten om 
narkotikaanvändning, 
bränder.  

Rektor beslutar om 
åtgärden gult läge för flera 
arbetslag eller hela skolan. 
Det kan ske både utifrån 
en bedömning av allmän 
oro, såväl som händelser 
som berör enskild elev.  

Enskild elev: Klf / 
mentor lämnar över 
ärendet till skolledningen 
tillsammans med 
dokumentation.  

Utredningsdokumentation 
överlämnas av klf/mentor 
till rektor. 

Rektor: I skolans 
plan mot 
diskriminering och 
kränkande 
behandling och mot 
hot och våld ska ingå 
vad som ska göras vid 
höjd beredskap. Det 
kan handla om 
utökad rastvakt, 
bevakning av ”hot 
spots”, informations 
och 
undervisningsinsatser 
m.m. När det är 
lämpligt ges 
information till 
vårdnadshavare.  

Rektor/elevhälsa:  
Eventuell utredning 
görs enligt skollagen. 
Eventuell 
polisanmälan görs av 
rektor. Eventuell 
anmälan till 
socialtjänsten.  

När rektor 
beslutar om gult 
läge ska 
samverkan ske 
med de fackliga 
organisation-
erna/ skydds-
ombuden.  

Eventuellt 
åtgärdsprogram 
upprättas enligt 
skollagen.  

Samverkan med 
och information 
till de fackliga 
organisationerna/ 
skyddsombuden. 

Tillbudsrapport 
och anmälan görs 
enligt AML.  

Handlingsplan 
enligt AFS/AML 
2001:1 ska 
upprättas.  

Arkivering enligt 
skolans rutiner. 

Kontakt 
med 
kontaktpolis 
och / eller 
socialtjänst 
för 
eventuell 
ytterligare 
åtgärd.  

SSPF:s 
arbetsgrupp 
informeras 
och ingår 
som en 
viktig del 
för att 
arbeta med 
och stödja 
skolan i det 
fortsatta 
arbetet. 

Resursteam eller 
motsvarande 
kontaktas av 
rektor för vidare 
åtgärder.  

SSPF:s styrgrupp 
informeras. 

Enligt skollagen måste lärare och annan personal göra en anmälan till rektor så snart de fått kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 
för trakasserier eller kränkande behandling. 
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Beskrivning – rött läge 

 Vad har hänt? Vem 
ansvarar? 

Vad ska göras? Beslut Efteråt, 
dokumentation 

Vad händer 
sedan? 

Om det inte 
hjälper, vad 
gör vi då? 

 

 

 

 

 

 

Rött läge 

 

 

 

 

Akuta 
händelser. 

Akuta åtgärder. 
Akut hantering. 

 

Brott  

Exempel:  
Misshandel, elev som 
är 
narkotikapåverkad, 
övergrepp i rättssak.  

 

Gängslagsmål. 
Narkotikaförsäljning, 
”bötning”, stöld, rån, 
övergrepp i rättssak.  

Rektor 
beslutar om 
åtgärden rött 
läge för flera 
arbetslag eller 
hela skolan. Det 
ska ske både 
vid brott och 
vid en 
bedömning av 
allmän oro. Det 
kan göras 
utifrån 
gruppers 
agerande såväl 
som händelser 
som berör 
enskilda elever. 

Polis tillkallas 
vid behov.  

 

Polisanmälan 
görs omedelbart, 
enligt instruktion i 
denna handbok. 
OBS! Skolan 
brottsutreder inte, 
det är en polisiär 
sak.  

 

Utredning görs 
enligt 
skollagen/plan 
mot 
diskriminering.  

 

Anmälan görs till 
socialtjänsten. 
(Återkoppling från 
socialtjänsten till 
skolan ska alltid 
ske). Händelsen 
anmäls till SSPF-
gruppen via 
SSPFkoordinator.  

 

Säkerhetsstrateg 
informeras. 

Rektor beslutar.  

Åtgärdsprogram 
/ åtagandeplan 
upprättas enligt 
skolans plan mot 
diskriminering 
och kränkande 
behandling.  

Tidsplan 
upprättas.  

Åtgärder följs 
upp och 
utvärderas.  

Eventuella 
disciplinära och 
andra särskilda 
åtgärder enligt 
skollagen.  

Fackliga 
organisationer / 
skyddsombud 
informeras.  

Samverkan med 
fackliga 
organisationer / 
skyddsombud 
ska alltid ske. 

Arbetsskadeanmälan 
enligt AML görs.  

Allvarliga tillbud 
eller arbetsskador 
skall anmälas till AV 
§ 2 enligt 
arbetsmiljö-
förordningen.  

Handlingsplan 
enligt AFS/AML 
2001:1 ska 
upprättas.  

Arkivering enligt 
skolans rutiner. 

Rapport lämnas 
till huvudman 
för skolan.  

Händelsen 
anmäls till 
SSPF:s 
arbetsgrupp, där 
det fortsatta 
arbetet 
organiseras.  

En gemensam 
åtagandeplan 
upprättas 
mellan parterna.  

Styrgruppen 
för SSPF 
informeras.  

Samtycke 
införskaffas. 

Tidsplan 
upprättas. 

 Åtgärder följs 
upp och 
utvärderas 

Kontakt med 
SSPF:s 
styrgrupp.   

(Svart läge, se 
nedan.)  

Aktuell rektor 
tillkallas. 

 

 

  

 

 

 

 

Svart läge 

 

 

Kontakt med SSPF:s styrgrupp 

I SSPF:s styrgrupp ingår områdescheferna från IFO, skola, fritid samt polisenhetschef. När alla insatser från skolan och de 
samverkande parterna i SSPF på lokal nivå är uttömda och åtgärder i rött läge inte gett avsedd effekt, ska SSPF:s styrgrupp 
involveras. 

Anmälan ska alltid göras till huvudman vid våld och allvarliga händelser.  Samverkan med fackliga organisationer och skyddsombud ska ske 
enligt AML, samverkansavtal och lokala avtal. 

 

 

SSPF-metoden i Lysekil 

SSPF är en metod där man arbetar med informationsutbyte mellan skola-socialtjänst-
polis-fritid. Syftet med SSPF är att gemensamt att förhindra brottslighet och 
drogmissbruk bland barn och unga. SSPF fungerar som stöd vid akuta händelser i 
skolmiljö, men utgör också en viktig del i det förebyggande arbetet. Det är angeläget att 
arbetet i SSPF vidmakthålls, får stöd och fortsätter utvecklas. 
 

EFTERARBETE 
 
Eventuell krishantering. Vad 
har vi lärt oss? Hur går vi 
vidare? 
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SSPF utifrån signalsystemet – en sammanfattning: 

 

Gult läge: SSPF:s arbetsgrupp informeras av rektor vid gult läge. Den operativa 
gruppen beslutar om vad som ska göras för att stödja skolans fortsatta arbete.  
 
Rött läge: SSPF:s arbetsgrupp kopplas in vid rött läge. Rektor är anmälare till SSPF:s 
arbetsgrupp (den operativa gruppen).  
 
Svart läge: När alla insatser vidtagits av skolan och de samverkande parterna i SSPF-
arbetet på lokal nivå och åtgärder i ”rött läge” inte gett avsedd effekt, ska SSPF:s 
styrgrupp involveras. I SSPF:s styrgrupp ingår cheferna för skola, socialtjänst, fritid 
samt polis. Lysekils SSPF-koordinator ska ha ett samordnande uppdrag i SSPF-arbetet 
och arbetet leds ytterst av SSPF-styrgruppen.  
 
SSPF-arbetsgrupp: arbetsgruppen består av koordinator från socialtjänsten, 
representanter från skolan, polisenhetschef, personal från fritid, fältassistenter och 
socialsekreterare. Vid behov kan arbetsgruppen tillkalla specialister/funktioner av olika 
slag.  
 
SSPF-styrgrupp: styrgruppen består av områdescheferna från Barn och 
ungdomsenheten (socialförvaltningen), skola, fritid samt polisenhetschef. SSPF-
koordinator: samordnar och koordinerar SSPF-arbetet. 
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Polisanmälan 

Rådfrågning angående polisanmälan 

Vid behov av rådfrågning, kontakta kommunpolisen i Lysekils kommun via telefon 114 
14. 
 

Förhållningssätt vid brott 

Fyra huvudregler 

1. Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras. 
2. Skolan ska skyndsamt polisanmäla alla brott som sker i skolan eller i 

anknytning till skoldagen. 
3. Vid tveksamheter, rådfråga kommunpolis eller SSPF-koordinator. 
4. Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningspersonen inte 

fyllt 15 år. Men ju yngre en misstänkt gärningsperson är, desto mer restriktiva 
ska verksamheten vara att polisanmäla. Men i samband med vissa brott kräver 
exempelvis försäkringsbolag att det finns en upprättad polisanmälan. 

 

Skolans ansvar vid brott 

Utgångspunkten i skolan är att brott och kriminalitet ska behandlas på samma sätt i 
skolan som i övriga delar av samhället. Skolan anmäler händelsen och polisen bedömer 
om eller när ett brott begåtts. 
 

Skolans ansvar efter brott 

Bedriva arbete utifrån signalsystemet i enlighet med Handbok vid våld och allvarliga 
händelser i skolan.  
 

Hur anmäler man brott och till vem? 

Vid akuta pågående händelser larmar skolan polisen via 112. 

I övriga fall anmäler skolan genom att fylla i mallen ”Underlag för polisanmälan” och 

mailar till lokalpolisområde västra Fyrbodal via funktionsbrevlådan lpo-vastra-

fyrbodal.kansli@polisen.se. Mallen hittas på Insidan under utbildningsförvaltningens 

”Allmänna blanketter”. 

Figur 1 - Ansvarsfördelning för polisanmälan vid inträffade brott 

Misstänkt gärningsperson – Utpekad person Vem anmäler? 

Elev under 15 år Rektor 

Elev över 15 år  Rektor 

Skolpersonal Förvaltningschef 

Övriga, exempelvis föräldrar eller besökare i 
skolan 

Rektor 

 

Brott begångna av elever under 15 år 

De brott som definieras i brottsbalken är också brott om de begås av personer under 15 

år, trots att målet inte behandlas i domstol och inget straff döms ut. Ansvaret för 

mailto:lpo-vastra-fyrbodal.kansli@polisen.se
mailto:lpo-vastra-fyrbodal.kansli@polisen.se


 

   
 

 

Sida 14 av 16 
 

åtgärder från samhällets sida när en icke straffmyndig person begått ett brott vilar på 

socialtjänsten. Det hindrar ock inte polisen från att utföra brottsutredningar om det 

finns särskilda skäl för det, så kallade LUL 31: or. 

Observera dock att polisanmälan inte kan ersätta skolans (rektor eller annan anställds) 

skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten.  

Ju yngre en misstänkt gärningsperson är (yngre än 15 år), desto mer restriktiva ska 

verksamheten vara att polisanmäla. I samband med vissa brott kräver dock ibland 

försäkringsbolag att det finns en upprättad polisanmälan. 

Anmälan till socialtjänsten när barn kan antas fara illa  

Anställda inom myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga att 
genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om något som 
kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd.  
 
Anmälningsplikten förutsätter inte att det är klarlagt att socialtjänsten behöver ingripa, 
det räcker att det finns misstankar. Efter inkommen anmälan bedömer socialtjänsten 
om utredning ska inledas eller inte.  
 
Skyldigheten innebär också att man är skyldig att lämna alla uppgifter som 
socialtjänsten begär och som kan vara av betydelse för utredningen. 
 
När skolan gjort en anmälan till polisen om brottslig handling där gärningsmannen 
antas vara under 18 år, lämnar polisen en kopia på anmälan till socialtjänsten. Skolans 
skyldighet att anmäla till socialtjänsten förändras inte av att en anmälan har gjorts till 
polisen, en anmälan ska alltså även göras till socialtjänsten.  

 

Vem anmäler? 

Om skolan gör en anmälan till socialtjänsten, skriver rektor under den. Om en enskild 
anställd i skolans verksamhet gör en anmälan, står denne själv för anmälan.  
 

Hur görs anmälan? 

Du kan konsultera socialtjänsten mottagningsteam via telefon, 0523–613 490, om 

osäkerhet råder kring om du ska anmäla eller inte. Anmälan görs skriftligt och skickas 

till mottagningsteamet: 

 

Lysekils kommun 

Mottagningsteamet 

453 80 Lysekil 

 

Du kan även skicka anmälan via e-post till mottagningsteamet.ifo@lysekil.se  
 
Mall för orosanmälan hittas på Insidan under utbildningsförvaltningens ” Allmänna 
blanketter”. 

Vad ska anmälas? 

Fysiskt våld innebär att barnet av någon annan orsakas kroppsskada, sjukdom eller 
smärta. 
 

mailto:mottagningsteamet.ifo@lysekil.se
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Psykiskt våld betyder att barnet systematiskt, oftast under lång tid, utsätts för 
nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt 
lidande. Även en enstaka allvarlig företeelse kan innebära att ett barn riskerar fara illa.  
 
Sexuella övergrepp innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett 
barn.  
 
Kränkning innebär att barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under lång 
tid, genom att någon i ord och handling behandlar barnet på ett nedlåtande sätt eller 
angriper barnets personlighet. 
 
Fysisk försummelse innebär att barnets vårdnadshavare, oftast under lång tid, skadar 
eller äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att inte ge barnet god 
omsorg. 
 
Psykisk försummelse är när barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under 
lång tid, genom att barnets grundläggande behov av till exempel uppmärksamhet, 
tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och utveckling inte tillgodoses. 
 

Vad händer när socialtjänsten fått anmälan? 

Socialtjänsten bekräftar att anmälan tagits emot och av vem.  
 
Socialtjänsten ska senast inom 14 dagar besluta om utredning ska inledas eller inte. 
Detta kallas för förhandsbedömning. I detta skede kan utredaren kontakta anmälaren 
(endast den personen som undertecknat anmälan) för muntlig, kompletterande 
information.  
 

Vilken information kan den som har anmält få av socialtjänsten? 

Om det är skola eller annan myndighet som har gjort anmälan kan socialtjänsten lämna 
information om utredning ska inledas, utredning inte ska inledas eller om utredning 
redan pågår. Annan information kan inte lämnas ut av sekretesskäl om inte den 
enskilde har samtyckt till det.  
 

Uppgifter till en pågående utredning 

 
En anmälningsskyldig person som vet att det pågår en utredning hos socialtjänsten är 
skyldig att, utan uppmaning från socialtjänsten, berätta om det som kan ha betydelse 
för utredningen. Att en utredning inletts begränsar alltså inte anmälningsskyldigheten. 
Får en anmälningsskyldig person ny oro ska alltså anmälan göras på nytt.  
 

Kontakt med socialtjänsten 

Du kan kontakta socialtjänsten dagtid genom att ringa kommunens växel 0523–613 000 

eller till socialtjänstens mottagningsteam tfn 0523-613 490 alternativt maila till: 

mottagningsteamet.ifo@lysekil.se  

 
Övrig tid på dygnet kan akuta anmälningar lämnas eller konsultationer ske via 
socialjouren Fyrbodal som nås efter klockan 16:00 via tfn 0522-69 74 44. I akuta 
ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112. 
 
 
 

mailto:mottagningsteamet.ifo@lysekil.se
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Datum 

2020-10-21 

Dnr 

UBN 2020-000455 
 
Arbetslivsförvaltningen 
Per-Henrik Larsson, 0523 – 61 33 27 
per-henrik.larsson@lysekil.se 
 
 

Intern kontrollplan 2021, arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

Lysekils kommun utbildningsnämnden har att besluta om intern kontroll för 2021. 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten. Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 
2020-10-17, § 161, ge alla nämnder i uppdrag att granska samma processer/rutiner. 

Mot bakgrund av att kommunstyrelsen beslutat ge alla nämnder i uppdrag att 
genomföra intern kontroll inom samma kontrollområden är 
arbetslivsförvaltningens förslag att nämnden väljer att fokusera på dessa 
kontrollområden för 2021.  

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att genomföra intern kontroll 2021 enligt 
kommunstyrelsens uppdrag 2020-10-17, § 161.  

Ärendet 

Utbildningsnämnden har att besluta om intern kontrollplan för 2021. Intern 
kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister som 
kan förekomma i verksamheten. Den interna kontrollplanen redovisar de 
granskningar som ska göras för att kontrollera att processer, riktlinjer och rutiner 
efterlevs.  

Förvaltningens utredning 

Inför 2021 har kommunstyrelsen beslutat 2020-10-17, § 161, ge alla nämnder i 
uppdrag att granska följande processer/rutiner: 
 

 Följsamhet av e-postrutinen  

 Följsamhet av chefsplattformen  

 Följsamhet av medarbetarplattformen 

Mot bakgrund av att kommunstyrelsen beslutat ge alla nämnder i uppdrag att 
genomföra intern kontroll inom samma kontrollområden är förvaltningens förslag 
att nämnden väljer att fokusera på dessa kontrollområden för 2021. Nämnden 
avstår därmed att besluta om ytterligare kontrollområden.  

 

Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef  
 

http://www.lysekil.se/
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Bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 2020-140-17, § 161 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24 
Intern kontroll 2021 – områden för granskning 2021 

Beslutet skickas till  

Ing-Marie Tjulander, kvalitets- och utvecklingschef 
Kommunrevisorer 
Kommunstyrelsen 
Arbetslivsförvaltningen 
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Datum 

2020-11-25 

Dnr 

UBN 2020-000152 
 
Arbetslivsförvaltningen 
Per-Henrik Larsson 
per-henrik.larsson@lysekil.se 
 
 

Uppföljningsrapport 4, 2020, arbetslivsförvaltningen 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4, 2020, för 
arbetslivsförvaltningen. 

Ärendet 

Arbetslivsförvaltningen har tagit fram uppföljning 4, 2020, för 
arbetslivsförvaltningens verksamheter enligt bilaga.  

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

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 4 omfattar uppföljning av 
ekonomi avseende utfall för perioden, prognos för helåret samt att resultat och 
prognos redovisas per verksamhet.  

Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga 

Uppföljningsrapport 4, 2020, arbetslivsförvaltningen 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Arbetslivsförvaltningen 

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

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

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 4 omfattar uppföljning av ekonomi 
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

2 Ekonomi 

2.1 Resultat och prognos 

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

år 
Prognos utfall 

helår 

Intäkter 19,7 16,4 14,6  18,9 

Personalkostnader -39,9 -33,3 -31,4  -38,2 

Övriga kostnader -24,3 -20,3 -25,1  -32,2 

Kapitalkostnader 0 0 0  0 

Nettokostnader -44,5 -37,2 -41,9  -51,5 

Budget nettokostnader -44,5 -37,2 -37,2  -44,5 

Budgetavvikelse 0,0 0,0 -4,7  -7,0 

2.2 Resultat och prognos verksamhet 

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

prognos 

Förvaltningschef (inkl. särvux) -2 810 -2 345 -1 308 -1 910 900 

Enheten för arbetsliv -11 321 -9 457 -8 479 -11 021 300 

Enheten för vägledning och stöd 
(exkl. utbet ek. bistånd) 

-6 094 -5 098 -5 324 -7 185 -1 091 

Enheten för vuxenutbildning -11 297 -9 431 -10 651 -11 617 -320 

Utbetalt ek.bistånd -13 021 -10 851 -16 102 -19 852 -6 831 

Summa -44 543 -37 182 -41 864 -51 585 -7 042 

2.3 Ekonomisk analys 

Arbetslivsförvaltningen 

Arbetslivsförvaltningen som helhet visar att prognosen för helåret är 51 585 tkr jämfört med 
budgeterade 44 543 tkr. Den prognostiserade avvikelsen per helår är -7 042 tkr (inklusive 
kompensation för sjuklönekostnader med anledning av Covid-19 till och med september). 

Det ekonomiska läget är ansträngt för förvaltningen. Den negativ budgetavvikelsen beror till 
stor del på utbetalt ekonomiskt bistånd. Enheterna tillsammans visar ett prognostiserat 
underskott om -200 tkr, försörjningsstödet borträknat, per oktober. Då är satsning på 
försäkringsmedicinsk samverkan (FMS) medräknad, motsvarande 440 tkr 2020. Den 
försämrade prognosen i jämförelse med föregående månad beror på vissa tillkommande 
kostnader (personal och lokaler) och osäkerhetsfaktorer när det gäller intäkter. I bästa fall 
kan verksamheterna förbättra prognosen något främst beroende på eventuella tillkommande 
intäkter. 

Förvaltningen 

Förvaltningens helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse på 900 tkr för 2020 vilket är 
100 tkr bättre än föregående månad. Det förväntade överskottet beror främst på en lägre 
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bemanning inom särvux verksamhet än budgeterat samt vissa externa bidrag för verksamhet. 
Kompensation för sjuklönekostnader ingår också i prognosen vilket är främsta orsaken till 
den förbättrade prognosen (någon fördelning ut på enheterna är inte gjord i dagsläget). 

Angående ersättning för Covid 19 

- Kompensation för sjuklönekostnad för Covid-19 om 264 tkr med i utfallet på 
förvaltningsnivå och avser tom september. Denna ersättning kommer i november fördelas 
ut på enhetsnivå.  

- Ytterligare 48 tkr i utbetald ersättning för övriga kostnader är med i utfallet på 
enhetsnivå.  

- Kompensation för sjuklönekostnad för resterande månader kan troligtvis tillkomma 
beroende på utvecklingen av sjukfrånvaron och regeringsbeslut avseende ersättningen. 

Enheten för vägledning och stöd 

Enheten för vägledning och stöd håller fast vid sin prognos om drygt - 7900tkr sammanlagt 
för verksamhet och utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Det förbättrade resultatet sedan tidigare del av året är bland annat till följd av minskad andel 
köp av tjänst från annan förvaltning men framför allt till följd av en positivare utveckling av 
utbetalt ekonomiskt bistånd än tidigare befarat. Värt att notera är att utbetalt 
försörjningsstöd var 326 tkr lägre än befarat senast månaden (200 hushåll som fått bifall vs 
250 st som man tagit höjd för). Det ligger en beräkning om 250 st hushåll i prognosen för 
november och december men förhoppningen är att det blir färre sökande även under dess 
månader. Samtidigt som prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd förbättrats, har 
prognosen för intäkter försämrats främst i förhållande till återbetalt försörjningsstöd vilken 
syns inom ramen för verksamhetsmedlen. Sammantaget behåller enheten därmed sin 
prognos från föregående månad. 

  

Enheten för Arbetsliv 

Enheten för arbetsliv försämrar sin prognos från föregående månad med 144 tkr främst på 
grund av ökad personalkostnad i samband med en slutlön. Enheten visar ändå en 
sammanlagd positiv avvikelse jämfört med budget på 300 tkr. Den positiva budgetavvikelsen 
beror framförallt på något bättre intäkter än tidigare prognostiserat, vakanta tjänster, 
uteblivna vikariekostnader, lägre aktivitetskostnader samt att vissa statsbidrag varit något 
högre än vad tidigare förväntats. 

  

Enheten för Vuxenutbildning 

Enheten för vuxenutbildning försämrar sin prognos med -320 tkr i jämförelse med 
föregående månad, där prognosen var ett nollresultat. Främsta orsaken till försämrat resultat 
är fördelade kostnader vad gäller Högskolecentrum Bovik (som delas med gymnasiet). 
Prognosen ligger nu på -700 tkr för dessa kostnader jämfört med -400 tkr tidigare. I de 
fördelade kostnaderna ingår även utbildning och café/restaurangverksamheten i 
Bovikshuset, som befarar ett underskott i år, främst p.g.a. minskad försäljning. Det kvarstår 
en del osäkerheter kring statsbidrag och andra kostnader, utredning pågår. 

Att prognosen inte blivit än sämre beror bland annat på tidigare förbättrat utfall på 
personalsidan i form av föräldraledighet och vakanser. Krav på medfinansiering inom 
Regional yrkesvuxenutbildning har också förändrats under året, vilket bidragit till bättre 
resultat. Genomförandet av viss uppdragsutbildning i samband med Covid-19 har också gett 
viss kostnadstäckning för del av löner under året. 
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2.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

Satsning på kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstöd (FMS) -1 529 -440 

EFV (vakanser, tjänstledighet, föräldraledighet, intäkt utbildning)  546 

EFA (vakanser, vikarietillsättning)  450 

Förvaltning (vakanser)  425 

Summa -1 529 981 

Kommentar till åtgärder 

Satsningen på kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstöd och försäkringsmedicinsk 
samverkan (FMS) påbörjades under september månad och innebär en merkostnad. Det är en 
långsiktig satsning som förväntas ge resultat när ett antal individer som uppburit 
försörjningsstöd under en längre tid kommer i annan varaktig försörjning (exempelvis genom 
anställning, studier eller sjuk/aktivitetsersättning). 

Övriga åtgärder inom enheten för vägledning och stöd, enheten för arbetsliv och 
förvaltningsledning består främst i kortsiktiga besparingar som uppstår i samband med 
vakanser, tjänstledigheter, minskad vikarietillsättning, minskade aktivitetskostnader inom 
sysselsättning och förbättrade intäkter i form av statsbidrag och försäljning (materiellt och 
tjänster). En långsiktigare åtgärd har gjorts genom minskning av tjänst inom SFI 
verksamheten. 

Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse för utbildningsnämnden och 
arbetlivsförvaltningen om 10 mnkr vilket innebär att nämnden och förvaltningen förväntas 
hålla sig inom accepterad nivå för underskott. 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/3 

Datum 

2020-11-25 
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Arbetslivsförvaltningen 
Per-Henrik Larsson 
per-henrik.larsson@lysekil.se 
 
 

Remissvar på motion om att förbättra utbildningen i SFI 

Sammanfattning 

Motionärerna Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) föreslår att förbättra 
utbildningen i svenska för invandrare SFI. Det som yrkas på i motionen är att 
Lysekils kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid. 

Arbetslivsförvaltningen bedriver kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare (SFI) på dagtid och på distans för förvärvsarbetande elever. 
Utbildningen ska omfatta minst 15 timmar undervisning per vecka och 
huvudmannen ska verka för att utbildningen ges på tider som är anpassade efter 
elevens behov. 

Vuxenutbildningen har genom att under hösten 2020 i ansökningsförfarandet 
undersökt intresset för att studera kvällstid. Endast ett fåtal svar har inkommit (3) 
där personer visar ett sådant intresse. Tidigare erfarenheter av SFI kvällstid visar 
att det finns en svårighet att erbjuda kvällsundervisning som ska bli framgångsrik 
för eleven och verksamheten. I nuvarande situation med Covid -19 har kommunen 
också begränsade möjligheter att ta in alla sökande som står på kö till SFI-studier 
dagtid varför prioriteringar behöver göras. 

Mot bakgrund av behovet, svårigheter med att bedriva SFI-studier kvällstid och 
nuläget med Covid -19 är förvaltningens ställningstagande att inte införa SFI-
studier kvällstid. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Ärendet 

Motionärerna Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) föreslår att förbättra 
utbildningen i svenska för invandrare SFI genom att införa SFI kvällstid. 
Förvaltningen undersöker behovet och utreder förutsättningarna och lämnar svar 
på motionen.  

Förvaltningens utredning 

Motionärerna Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) föreslår att förbättra 
utbildningen i svenska för invandrare SFI. Det som yrkas på i motionen är att 
Lysekils kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid. 

Utgångspunkten i motionen är att många av Lysekils företagare får idag gå utanför 
landets gränser för att hitta den kompetens som behövs för att kunna driva sin 
verksamhet vidare. Gemensamt för många av de som kommer till vår kommun och 
går direkt in i arbete är att de önskar få tillgång till undervisning i svenska. Då det 
saknas SFI-utbildning kvällstid innebär det att många av de som kommer hit och 
arbetar saknar möjlighet att delta då de primärt har kommit hit för att arbeta. 
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Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2020-04-29 och 
beslutade att ge arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare på kvällstid. 
 
Förutsättningar 

Arbetslivsförvaltningen bedriver kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare (SFI) på dagtid och på distans för förvärvsarbetande elever. 
Utbildningen ska omfatta minst 15 timmar undervisning per vecka och 
huvudmannen ska verka för att utbildningen ges på tider som är anpassade efter 
elevens behov. 
 
SFI studierkvällstid antas underlätta kombinationen av arbete och SFI-studier. 
Kommunen har idag en skyldighet att erbjuda SFI-undervisning och i skollagen 
anges att: 

29 §   Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till 
utbildningen och för att motivera dem att delta i utbildningen. Utbildningen ska 
finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt till utbildning i svenska 
för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna 
påbörjas inom tre månader. 

Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen 
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan 
påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till 
utbildning i svenska för invandrare hos kommunen. Lag (2017:595). Rätten att 
delta anges i följande: 

31 §   En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med 
andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon 
   1. är bosatt i landet, och 
   2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen 
syftar till att ge. 

Tidpunkt för att erbjuda SFI-undervisning är dock inte reglerade (dagtid, kvällstid, 
natt, helg) och vanligast förekommande är studier dagtid samt distansutbildningar. 
 
Förvaltningens undersökning och ställningstagande 

Vuxenutbildningen har genom att under hösten 2020 i ansökningsförfarandet 
undersökt intresset för att studera kvällstid. Endast ett fåtal svar har inkommit (3) 
där personer visar ett sådant intresse. 
 
Tidigare erfarenheter av SFI kvällstid visar att det finns en svårighet att erbjuda 
kvällsundervisning som ska bli framgångsrik för eleven och verksamheten, bland 
annat på grund av att: 

 det blir ofta mycket kostsamt då det är få intresserade och blir det liten 
grupp. 

 få elever kan ändock innebära flera olika nivåer i samma grupp vilket ger 
svårigheter att ge undervisning på adekvat nivå för alla. 
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 De som kan vara intresserade av SFI på kvällstid arbetar dagtid. Det är få 
som efter en lång arbetsdag orkar att sätta sig ett antal timmar flera kvällar i 
veckan samt att utöver det bedriva självstudier. Det brukar visa sig efter ett 
tag då den, redan från början, lilla utbildningsgruppen decimeras än mer. 

 De som arbetar har många gånger oregelbundna arbetstider eller jobbar 
kvällar (t.ex. inom restaurangbranschen) vilket också försvårar att ha 
regelbunden undervisning kvällstid. 

Personer som arbetar och har kommit en bit på väg språkligt kan idag söka SFI C-
och D-nivå på distans. Det håller också på att utformas en motsvarande kurs på SFI 
B-nivå vilket är nybörjarnivå för dem som har grundläggande skolbakgrund. 
Distanskurser förutsätter att man får sin muntliga språkträning till stor del på 
arbetsplatsen. Organisering av distansutbildning syftar till att möjliggöra studier 
för elever med varierande arbetstider.  

Ett alternativ för den enskilde och/eller arbetsgivaren är också att ta del av 
eventuella digitala kurser som finns att tillgå utanför den kommunala 
vuxenutbildningen. Ytterligare ett alternativ för den/de företag som vill villkora 
deltagande och förutsättningarna för genomförandet av SFI för sina medarbetare är 
att ge ett uppdrag till en utbildningsinstitution att genomföra SFI-undervisning mot 
en ersättning. 

I nuvarande situation med Covid -19 har kommunen också begränsade möjligheter 
att ta in alla sökande som står på kö till SFI studier dagtid. Det vill säga de som inte 
har någon sysselsättning alls och som ska göras redo för arbetsmarknaden. 
Prioriteringarna i nuläget bör således vara att försöka hitta former för att i första 
hand erbjuda dessa personer möjlighet till SFI. 

Förvaltningen har i nuläget inte uppfattat att det föreligger ett stort behov av 
kvällsundervisning och ser att resurserna används på ett effektivt sätt genom att 
erbjuda utbildning dagtid och på distans. Mot bakgrund av behovet, ovan beskrivna 
svårigheter med att bedriva SFI-studier kvällstid och nuläget med Covid -19 är 
förvaltningens ställningstagande att motionen om att erbjuda SFI-studier kvällstid 
ska avslås.  
 

Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef 

Bo-Göran Dahlberg 
Tf. rektor enheten för vuxenutbildning 

 

Bilaga 

Motion – förbättra utbildningen i SFI 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Arbetslivsförvaltningen 
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Motion till kommunfullmäktige i Lysekil 

 

FÖRBÄTTRA UTBILDNINGEN I SFI 

 

Många av Lysekils företagare får idag gå utanför landets gränser för att hitta den kompetens som 

behövs för att kunna driva sin verksamhet vidare. 

Gemensamt för många av de som kommer till vår kommun och går direkt in i arbete är att de önskar 

få tillgång till undervisning i svenska. 

I dag, så vitt motionärerna vet saknas SFI utbildning på kvällstid vilket gör att många av de som 

kommer hit och arbetar saknar möjlighet att delta då de primärt har kommit hit för att arbeta. 

 

Med hänsyn till ovanstående yrkas 

Att Lysekils kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid. 

 

Lysekil dag som ovan 

 

Ulf Hanstål 

Moderaterna i Lysekil 

 

Ronald Rombrant 

Lysekilspartiet 

 

 

 





































 

 

 
 
 

Anmälningsärende  
 

 
 

Dnr 2020-000147 
 Utskriftsdatum: 

2020-12-09 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden 2020-12-16 
 
Försörjningsstödstatistik oktober 2020 
Arbetslivsförvaltningen 
 
Försörjningsstödstatistik november 2020 
Arbetslivsförvaltningen 
 
Information om beslut om kommuntal 2021 
Arbetslivsförvaltningen 
 
Underlag för utbetalning av medel till kommuner för preliminär kostnad för sommarjobb och jobb för unga 
under 2020 
Arbetsförmedlingen 
 
Svar från Utbildningsdepartementet om Nödrop från Norra Bohuslän 
Utbildningsdepartementet 
 
Samordningsförbundet Väst verksamhetsplan med budget 2021 - 2023 
Samordningsförbundet Väst 
 
LKF 2020-10-21, § 132 - Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 
Kommunfullmäktige 
  
Synpunkt/klagomål - missnöje över arbetslivsförvaltningens hantering av ansökan om arbete - 
Sekretessprövning enl. OSL 
 

Privatperson 
 
Svar till IVO, inskickat 2020-11-25 
 

Arbetslivsförvaltningen 
 
Överenskommelse om utvecklingsanställningar i kommunala bolag 
 

LysekilsBostäder AB 
 
 

 
 



Jämförelsetal Aktuell 

månad

Föregående  

månad

Skillnad

Antal inlämnade rader   200   191   9

Antal hushåll   200   191   9

Antal sammanförda dubbletthushåll   0   0   0

Antal hushåll per hushållstyp 1 = sökande (utan medsökande) under 18 år.   0   0   0

Antal hushåll per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan barn.   84   79   5

Antal hushåll per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med barn.   7   6   1

Antal hushåll per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan barn.   41   44 -  3

Antal hushåll per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med barn.   33   31   2

Antal hushåll per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan barn.   9   10 -  1

Antal hushåll per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med barn.   26   21   5

Antal hushåll per hushållstyp 9 = okänd hushållstyp.   0   0   0

Antal biståndsmottagare(samtliga personer i hushållet inklusive barn)   406   378   28

Antal barn under 18 år   152   134   18

Antal sökande   200   191   9

Antal medsökande   35   31   4

Antal hemmavarande ungdomar 18-20 år   15   18 -  3

Antal personer med försörjningshinder -  111 - Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd   56   37   19

Antal personer med försörjningshinder -  112 - Arbetslös, väntar på ersättning/stöd   5   5   0

Antal personer med försörjningshinder -  113 - Arbetslös, ingen ersättning/stöd   106   105   1

Antal personer med försörjningshinder -  114 - Otillräcklig etableringsersättning   3   3   0

Antal personer med försörjningshinder -  115 - Väntar på etableringsersättning   1   0   1

Antal personer med försörjningshinder -  021 - Sjukskriven med läkarintyg, 

otillräcklig sjukpenning

  4   2   2

Antal personer med försörjningshinder -  022 - Sjukskriven med läkarintyg, väntar 

på sjukpenning

  0   1 -  1

Antal personer med försörjningshinder -  023 - Sjukskriven med läkarintyg, ingen 

sjukpenning

  23   21   2

Antal personer med försörjningshinder -  031 - Sjuk- eller aktivitetsersättning, 

otillräcklig ersättning

  4   11 -  7

Antal personer med försörjningshinder -  032 - Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar 

på ersättning

  1   1   0

Antal personer med försörjningshinder -  033 - Ingen etableringsersättning 

(prestationsförmåga Â25)

  0   0   0

Antal personer med försörjningshinder -  035 - Otillräcklig 

pension/äldreförsörjningsstöd

  3   2   1

Antal personer med försörjningshinder -  036 - Väntar på 

pension/äldreförsörjningsstöd

  1   1   0

Antal personer med försörjningshinder -  040 - Arbetshinder, sociala skäl   15   18 -  3

Antal personer med försörjningshinder -  041 - Ensamkommande ungdom1 (18(20 

år, gymnasiestuderande)

  2   2   0

Antal personer med försörjningshinder -  051 - Föräldraledig, otillräcklig 

föräldrapenning

  6   9 -  3

Antal personer med försörjningshinder -  052 - Föräldraledig, väntar på 

föräldrapenning

  0   0   0

Antal personer med försörjningshinder -  053 - Saknar barnomsorg   0   0   0

Antal personer med försörjningshinder -  061 - Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig 

inkomst

  3   2   1

Antal personer med försörjningshinder -  062 - Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på 

inkomst

  0   0   0

Antal personer med försörjningshinder -  071 - Arbetar heltid, otillräcklig inkomst   1   2 -  1

Antal personer med försörjningshinder -  072 - Arbetar heltid, väntar på inkomst   1   0   1

Antal personer med försörjningshinder -  090 - Utan försörjningshinder   0   0   0

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Arbetsförberedande insatser   82   69   13



Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Arbetspraktik   16   20 -  4

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Jobbsökaraktivitet   0   0   0

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Kurs   0   0   0

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Studie- och yrkesvägledning   0   0   0

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Övriga kommunala 

arbetsmarknadsinsatser

  1   1   0

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Ej aktuellt med kommunala 

arbetsmarknadsinsatser

  132   127   5

Ekonomiskt biståndsbelopp för kommunen 1 425 056 1 339 341  85 715

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 1 = sökande (utan medsökande) 

under 18 år.

  0   0   0

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan 

barn.

 533 471  494 882  38 589

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med 

barn.

 62 344  46 105  16 239

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan 

barn.

 318 372  346 043 - 27 671

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med 

barn.

 222 652  201 771  20 881

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan 

barn.

 97 680  108 228 - 10 548

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med 

barn.

 190 537  142 312  48 225

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 9 = okänd hushållstyp.   0   0   0

Försörjningsstöd för kommunen 1 420 509 1 336 943  83 566

Därav tillfälligt boendebelopp   0   0   0

Livsföringen i övrigt - Hälso- och sjukvård, kr   0   0   0

Livsföringen i övrigt - Tandvård, kr  2 728   0  2 728

Livsföringen i övrigt - Elskulder, kr  1 592   0  1 592

Livsföringen i övrigt - Hyresskulder, kr   0   0   0

Livsföringen i övrigt - Övriga skulder, kr   0   0   0

Livsföringen i övrigt - Annat, kr   227  2 398 - 2 171



Jämförelsetal Aktuell 

månad

Föregående  

månad

Skillnad

Antal inlämnade rader   218   200   18

Antal hushåll   218   200   18

Antal sammanförda dubbletthushåll   0   0   0

Antal hushåll per hushållstyp 1 = sökande (utan medsökande) under 18 år.   1   0   1

Antal hushåll per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan barn.   89   84   5

Antal hushåll per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med barn.   8   7   1

Antal hushåll per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan barn.   51   41   10

Antal hushåll per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med barn.   35   33   2

Antal hushåll per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan barn.   9   9   0

Antal hushåll per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med barn.   25   26 -  1

Antal hushåll per hushållstyp 9 = okänd hushållstyp.   0   0   0

Antal biståndsmottagare(samtliga personer i hushållet inklusive barn)   422   406   16

Antal barn under 18 år   152   152   0

Antal sökande   218   200   18

Antal medsökande   34   35 -  1

Antal hemmavarande ungdomar 18-20 år   13   15 -  2

Antal personer med försörjningshinder -  111 - Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd   56   56   0

Antal personer med försörjningshinder -  112 - Arbetslös, väntar på ersättning/stöd   1   5 -  4

Antal personer med försörjningshinder -  113 - Arbetslös, ingen ersättning/stöd   116   106   10

Antal personer med försörjningshinder -  114 - Otillräcklig etableringsersättning   4   3   1

Antal personer med försörjningshinder -  115 - Väntar på etableringsersättning   6   1   5

Antal personer med försörjningshinder -  021 - Sjukskriven med läkarintyg, otillräcklig 

sjukpenning

  1   4 -  3

Antal personer med försörjningshinder -  022 - Sjukskriven med läkarintyg, väntar på 

sjukpenning

  0   0   0

Antal personer med försörjningshinder -  023 - Sjukskriven med läkarintyg, ingen 

sjukpenning

  28   23   5

Antal personer med försörjningshinder -  031 - Sjuk- eller aktivitetsersättning, 

otillräcklig ersättning

  6   4   2

Antal personer med försörjningshinder -  032 - Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar 

på ersättning

  0   1 -  1

Antal personer med försörjningshinder -  033 - Ingen etableringsersättning 

(prestationsförmåga Â25)

  0   0   0

Antal personer med försörjningshinder -  035 - Otillräcklig 

pension/äldreförsörjningsstöd

  2   3 -  1

Antal personer med försörjningshinder -  036 - Väntar på 

pension/äldreförsörjningsstöd

  1   1   0

Antal personer med försörjningshinder -  040 - Arbetshinder, sociala skäl   17   15   2

Antal personer med försörjningshinder -  041 - Ensamkommande ungdom1 (18(20 år, 

gymnasiestuderande)

  1   2 -  1

Antal personer med försörjningshinder -  051 - Föräldraledig, otillräcklig 

föräldrapenning

  3   6 -  3

Antal personer med försörjningshinder -  052 - Föräldraledig, väntar på 

föräldrapenning

  0   0   0

Antal personer med försörjningshinder -  053 - Saknar barnomsorg   0   0   0



Antal personer med försörjningshinder -  061 - Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig 

inkomst

  6   3   3

Antal personer med försörjningshinder -  062 - Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på 

inkomst

  0   0   0

Antal personer med försörjningshinder -  071 - Arbetar heltid, otillräcklig inkomst   1   1   0

Antal personer med försörjningshinder -  072 - Arbetar heltid, väntar på inkomst   1   1   0

Antal personer med försörjningshinder -  090 - Utan försörjningshinder   1   0   1

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Arbetsförberedande insatser   94   82   12

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Arbetspraktik   20   16   4

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Jobbsökaraktivitet   0   0   0

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Kurs   0   0   0

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Studie- och yrkesvägledning   0   0   0

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Övriga kommunala 

arbetsmarknadsinsatser

  1   1   0

Antal registreringar med arbetsmaknadsinsats - Ej aktuellt med kommunala 

arbetsmarknadsinsatser

  131   132 -  1

Ekonomiskt biståndsbelopp för kommunen 1 481 199 1 425 056  56 143

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 1 = sökande (utan medsökande) under 

18 år.

 7 000   0  7 000

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan barn.  560 458  533 471  26 987

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med barn.  62 440  62 344   96

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan 

barn.

 350 440  318 372  32 068

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med 

barn.

 207 851  222 652 - 14 801

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan 

barn.

 88 176  97 680 - 9 504

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med 

barn.

 204 834  190 537  14 297

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 9 = okänd hushållstyp.   0   0   0

Försörjningsstöd för kommunen 1 473 550 1 420 509  53 041

Därav tillfälligt boendebelopp  4 432   0  4 432

Livsföringen i övrigt - Hälso- och sjukvård, kr   294   0   294

Livsföringen i övrigt - Tandvård, kr  1 130  2 728 - 1 598

Livsföringen i övrigt - Elskulder, kr   0  1 592 - 1 592

Livsföringen i övrigt - Hyresskulder, kr  1 525   0  1 525

Livsföringen i övrigt - Övriga skulder, kr   0   0   0

Livsföringen i övrigt - Annat, kr  4 700   227  4 473
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Länets kommuners kommunbrevlådor.

Migrationsverket, e-post:
migrationsverket@migrationsverket.se 
bosattningsenheten@migrationsverket.se

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Beslut om fördelning av anvisningar 
år 2021 till kommuner i Västra 
Götalands län

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar att fördelning av mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Västra 
Götalands län (kommuntal) för kalenderåret 2021 ska ske enligt Bilaga 1 till detta 
beslut. 

Redogörelse för ärendet

Regeringen har beslutat att 7 500 nyanlända ska omfattas av anvisning till 
landets kommuner år 2021. I förordning (2016:40) om fördelning av 
anvisningar till kommuner framgår det vidare att 1 307 nyanlända ska 
anvisas till Västra Götalands län år 2021. 

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), 
besluta om kommuntal. En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) 
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen), att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i 
kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.

Skälen för länsstyrelsens beslut

Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Vid 
fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket 
i bosättningslagen, hänsyn tas till kommunens 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna 

mailto:migrationsverket@migrationsverket.se
mailto:bosattningsenheten@migrationsverket.se
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mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av 
asylsökande som vistas i kommunen. När kommuntalen beslutas får, enligt 
6 § bosättningsförordningen, kommunernas förutsättningar att tillhandahålla 
bostäder beaktas utöver dessa kriterier.

Överklagan

Enligt 9 § i bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas.

Upplysningar

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår får, enligt 7 § 
bosättningsförordningen, även kommuntalen revideras. Enligt samma 
paragraf får kommuntalen också revideras under innevarande kalenderår 
efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande 
kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre 
än länstalet. 

Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt 
bosättningslagen. Därutöver kommer även nyanlända personer med 
uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommunen samt 
direktinresta anhöriga till nyanlända personer att bosätta sig i kommunerna 
på egen hand, genom så kallad självbosättning. 

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av Landshövding Anders Danielsson med 
integrationsutvecklare Love Lundin som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också enhetschef Pia Falck medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Anders Danielsson
Landshövding 

Bilaga

Bilaga 1.  Kommuntal år 2021 för kommuner i Västra Götalands län 
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Bilaga 1
Kommuntal år 2021 för kommuner i Västra Götalands län 

Kommun Förslag till 
kommuntal

Ale 42
Alingsås 52
Bengtsfors 0
Bollebygd 17
Borås 48
Dals-Ed 6
Essunga 6
Falköping 1
Färgelanda 4
Grästorp 7
Gullspång 0
Göteborg 294
Götene 12
Herrljunga 8
Hjo 14
Härryda 72
Karlsborg 2
Kungälv 79
Lerum 69
Lidköping 42
Lilla Edet 16
Lysekil 11
Mariestad 27
Mark 35
Mellerud 0
Munkedal 5
Mölndal 85
Orust 29
Partille 35
Skara 9
Skövde 43
Sotenäs 10
Stenungsund 42
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Strömstad 11
Svenljunga 7
Tanum 12
Tibro 1
Tidaholm 5
Tjörn 25
Tranemo 8
Trollhättan 13
Töreboda 1
Uddevalla 25
Ulricehamn 20
Vara 22
Vårgårda 11
Vänersborg 0
Åmål 0
Öckerö 24





Detta underlag lämnas av kommunen till den lokala arbetsförmedlingsenheten på USB-sticka tillsammans med betalningsunderlaget

Arbetsförmedlingsenheten mailar detta underlag till mailadress sommarjobbssatsningen@arbetsformedlingen.se  (Ange kommunens namn i ämnesraden)
Arbetsförmedlingsenheten diarieför detta underlag lokalt på enheten tillsammans med betalningsunderlaget under akttyp 5.2, sökord Extrasatsning på sommarjobb 2020. 
Vid diarieföring av detta dokument (deltagarlistan) väljs dokumenttyp Deltagarlista . 

Redovisningen av statligt finansierade sommarjobbs/ferieplatser för 2020
Deltagarlista och eventuella administrativa kostnader

Summering kostnader som överförs till formulär 
Bilaga 3A AF underlag för utbetalning av ersättning feriejobb 2020
Summa lönekostnader deltagare 743 674 kr

Summa administrativa kostnader 0 kr
Totalkostnad i kronor 743 674 kr

* Uppgifter kopieras från flik Län Kommun Kommunnr Kategori Uppifter om deltagare sommarjobbs/ferieplatser Administrativa  kostnader
* Exempel nedan - Stockholms kommun          Födelsenummer (8 siffror)

Län Kommun
Kommun 
nummer

Kategori (Administrativa  kostnader 
/ Deltagare) Förnamn Efternamn År Månad Dag Kön (flicka / pojke) Lön Administrativa  kostnader
Administrativa  kostnader

Västra Götalands län Lysekil Deltagare Farah Saleh 2003 01 01 pojke 167 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Kazel Abonbot 2003 01 10 flicka 6 929 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Rasmus Gillberg 2003 01 07 pojke 167 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Da Silva  Åström 2003 01 30 flicka 167 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Carl Ivarsson 2003 01 31 pojke 7 448 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Viktoria Harrysson 2003 02 11 flicka 8 512 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Jamal Sheegou 2003 03 20 pojke 7 543 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Kevin Castro 2003 03 27 pojke 7 296 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Linnéa Born Svensson 2003 05 05 flicka 6 095 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Simon Ross 2003 06 14 pojke 8 512 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Abir Abdi 2003 06 15 flicka 8 816 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Mohamad Hussein 2003 06 22 pojke 7 904 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Felicia Nielsen 2003 07 03 flicka 6 925 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Shami Nasar 2003 07 06 pojke 7 435 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Linus Karlsson 2003 07 26 pojke 143 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Malte Krång 2003 05 17 pojke 9 120 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Oliver Jonasson 2003 08 20 pojke 116 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Klara Malm 2003 08 20 flicka 167 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Smilla Hansen 2003 08 20 flicka 167 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Tiffanie Hemansson 2003 08 21 flicka 6 890 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Joline Skoglund 2003 09 14 flicka 143 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Vincent Andréasson 2003 10 05 pojke 6 223 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Kaeleigh Larsson 2003 10 09 pojke 167 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Lisa Mellqvist 2003 10 22 flicka 6 916 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Denise Carlsson 2003 11 09 flicka 6 916 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Per Sydholen 2003 12 17 pojke 6 802 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Alice Wester 2003 12 20 flicka 7 296 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Ellinore Carlberg 2003 12 28 flicka 157 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Lisa Mattsson 2004 01 03 flicka 8 512 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Sebastian Turesson 2004 01 15 pojke 8 512 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Ionut Roman 2004 01 29 pojke 6 840 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Viggo Kyhlén 2004 03 12 pojke 8 512 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Hanna Åberg 2004 04 20 flicka 7 296 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Hanna Hedén 2004 06 16 flicka 6 593 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Muntaso Hussein 2004 07 03 flicka 7 092 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Shukri Abdi 2004 08 28 flicka 9 120 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Ludwig Mattsson 2004 09 02 pojke 7 296 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Jacob Mattiasson 2004 09 12 pojke 8 512 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Tei Thomee 2004 09 29 flicka 9 120 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Tilda Jagefeldt 2004 09 30 flicka 7 600 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Elsa Halmsjö 2004 10 18 flicka 5 472 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Matilda Govik 2004 10 28 flicka 9 120 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Filippa Gylling 2004 12 02 flicka 2 033 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Viktor Rödström 2004 12 12 pojke 8 512 kr
Västra Götalands län Lysekil Deltagare Liam Espeland 2004 12 19 pojke 5 903 kr

Lysekil Deltagare Anton Karlsson 2002 05 13 pojke 55 326 kr anst 201101-201231 
Lysekil Deltagare Lenina Ternebring 2001 05 06 flicka 55 326 kr anst 201101-201231 
Lysekil Deltagare Enam Omidi 2001 05 23 flicka 55 326 kr anst 201101-201231 
Lysekil Deltagare Albert Karlsson 2002 02 03 pojke 55 326 kr anst 201101-201231 

743 674 kr
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Utbildningsdepartementet 
Utbildningsministern  
 

Till riksdagen  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se 

 

Svar på fråga 2020/21:371 av Johan Hultberg (M) Ett nödrop 

från norra Bohuslän 

Johan Hultberg har frågat mig om en vädjan från norra Bohuslän om en 

ändrad fördelning av statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 

(regionalt yrkesvux) kommer att besvaras med ökade anslag till 

vuxenutbildningen i Tanum, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Lysekil. 

Utbrottet av sjukdomen covid-19 har kraftigt påverkat den svenska 

arbetsmarknaden. Behovet av och efterfrågan på utbildning har som en följd 

av det ökat markant. Det kraftigt ökade intresset och behovet av fler 

utbildningsplatser föranledde riksdagen att på förslag av regeringen redan för 

2020 utöka medlen för regionalt yrkesvux med 724 miljoner kronor.  

Syftet med att utöka budgeten för 2020 var att ge kommunerna så bra 

förutsättningar som möjligt att snabbt bygga ut antalet platser och erbjuda 

gymnasial yrkesutbildning till vuxna som varslats till följd av covid-19- 

pandemin. Detta innebär att staten för 2020 finansierar samtliga platser i 

regionalt yrkesvux och 1 500 nya platser. Riksdagen har på regeringens 

förslag också beslutat om en riktad satsning inom regionalt yrkesvux på 

vård- och omsorgsutbildningar som ger närmare 10 000 individer möjlighet 

att studera på deltid under sista kvartalet 2020. 

Statsbidraget för regionalt yrkesvux har funnits sedan 2017. Fram till 2020 

kunde alla kommuner i princip få allt de ansökte om. I ansökningsomgången 

inför 2021 översteg dock sökta medel de medel som fanns tillgängliga. 

Statens skolverk fördelade då statsbidraget med hjälp av den 

fördelningsnyckel som verket har tagit fram och som tar hänsyn till 

situationen i de olika kommunerna. Budgeten för 2021 var inte mindre än 
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för tidigare år, däremot har kommunerna ansökt om betydligt högre belopp 

än tidigare. Totalt ansökte landets kommuner om ca 3,9 miljarder kronor i 

ansökningsomgången för 2021, medan den tillgängliga budgeten var 

2,27 miljarder kronor.  

I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) har regeringen därför 

föreslagit att statsbidraget för regionalt yrkesvux utökas med över en miljard 

kronor. Med den kraftiga utbyggnaden av budgeten för regionalt yrkesvux 

som regeringen föreslår kommer kommunerna ges betydligt bättre 

förutsättningar att erbjuda utbildningsplatser i nivå med den efterfrågan som 

finns. Tillsammans med tidigare aviserade satsningar uppgår föreslagna 

medel för 2021 till totalt 3,539 miljarder kronor. 

Regeringen ser regionalt yrkesvux som ett viktigt verktyg för att möta de 

behov som finns i gruppen arbetslösa och för att förbättra 

kompetensförsörjningen till såväl välfärden som industrin. Att regeringen 

under lång tid har byggt ut kunskapslyftet, den stora statliga satsningen på 

utbildningsplatser där bl.a. utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux ingår, 

kommer att visa sig vara viktigt för att ta Sverige ur den kris som covid-19- 

pandemin har skapat på arbetsmarknaden. Det är glädjande att se att 

kommunerna nu planerar för en kraftig utökning av antalet 

utbildningsplatser. 

 

Stockholm den 18 november 2020 

 

Anna Ekström  

 

 





























 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-10-21 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 132 Dnr 2020-000356  

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 

Sammanfattning 

Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten. 
Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start. Ersättningen har 
minskat kraftigt de senaste åren. Prognos för 2021 är ca 2,5 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2021 fördelas 
procentuellt med 10 procent till kommunstyrelsen, 60 procent till 
arbetslivsförvaltningen och 30 procent till utbildningsförvaltningen. 

En välfungerande etablering prioriteras och hjälp till egenförsörjning bör 
eftersträvas. Arbetslivsförvaltningen har kommunens uppdrag att stötta individer 
till etablering på arbetsmarknaden och schablonersättningen är den del av 
finansieringen av verksamheten. Att ha ett arbete gynnar etableringen i samhället, 
både språkmässigt och upplevelsen av inkludering.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 168 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-10 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att schablonersättningen som utbetalas enligt 10§ i 
Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar under 2021 ska fördelas 
med: 

 10 procent till kommunstyrelsen 

 60 procent till arbetslivsförvaltningen 

 30 procent till utbildningsförvaltningen 

Kommunfullmäktige beslutar att uppmana respektive förvaltning och 
kommunstyrelse till anpassning till minskade ersättningar och hantera förändringen 
i budget 2021.      

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Avdelningen för hållbar utveckling  
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen  
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Datum 

2020-09-10 

Dnr 

LKS 2020-000356 
 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavd. 
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 

Sammanfattning 

Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från 
staten. Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start. Ersättningen har 
minskat kraftigt de senaste åren. Prognos för 2021 är ca 2,5 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2021 fördelas 
procentuellt med 10 procent till kommunstyrelsen, 60 procent till 
arbetslivsförvaltningen och 30 procent till utbildningsförvaltningen. 

En välfungerande etablering prioriteras och hjälp till egenförsörjning bör 
eftersträvas. Arbetslivsförvaltningen har kommunens uppdrag att stötta individer 
till etablering på arbetsmarknaden och schablonersättningen är den del av 
finansieringen av verksamheten. Att ha ett arbete gynnar etableringen i samhället, 
både språkmässigt och upplevelsen av inkludering.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att schablonersättningen 
som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar 
under 2021 ska fördelas med: 

• 10 procent till kommunstyrelsen 

• 60 procent till arbetslivsförvaltningen 

• 30 procent till utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana respektive 
förvaltning och kommunstyrelse till anpassning till minskade ersättningar och 
hantera förändringen i budget 2021.      

Ärendet 

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

En översyn av fördelningen ska ske inför varje nytt budgetår. Tidigare beslut i KF 
2019-12-44 § 245 inför 2020 innebar att schablonen fördelades så att tre tjänster 
(integrationsstrateg, arbetskonsulten och samhällsguide) finansierades via 
schablonen och resterande ersättning med 60 procent till utbildningsförvaltningen 
och 40 procent till arbetslivsförvaltningen.  

I samband med bildandet av arbetslivsförvaltningen förändrades 
tjänstetillhörigheter för arbetskonsulent och samhällsguide, vilka övergick till 
arbetslivsförvaltningen. 

http://www.lysekil.se/
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Arbetslivsförvaltningen har i uppdrag att stötta individer på väg mot arbete, 
utbildning och egenförsörjning. Schablonersättning bör därför kopplas till 
verksamhet inom arbetslivsförvaltningen. 

Schablonersättningen har de senaste åren minskat kraftigt, kommunen erhöll 2018 
18,3 mnkr, 2019 var ersättningen 12,3 mnkr och för 2020 är prognosen ca 6,5 
mnkr. Total beräknas schablonersättningen 2021 uppgå till cirka 2,5 mnkr. Det är 
avhängigt vilka som flyttar till eller från kommunen eftersom schablonen är knuten 
till respektive individ. Prognosen bygger på de antal personer som finns i 
kommunen idag, samt mindre inflyttning av personer. 

För att ha en dialog kring ett förslag på fördelning har kommundirektör, 
förvaltningschefer inom utbildningsnämnden, ekonomichef samt ekonomer 
diskuterat och kommit fram till ett förslag på fördelning. Förslaget bygger på en 
procentuell fördelning i enlighet med utbetalning under 2020 januari-juli, vilket 
ger en fördelning med 10 procent till kommunstyrelsen, 60 procent till 
arbetslivsförvaltningen och 30 procent till utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningens synpunkter  

Enligt tidigare beslut ska fördelningen av schablonersättningen revideras årligen. 
Från och med 1 januari 2020 inrättas en arbetslivsförvaltning vilket påverkar 
fördelningen av schablonersättningen. De medel som tidigare tillfallit 
socialnämnden tillfördes arbetslivsförvaltningen. 

Av de tre tjänsterna som specifikt finansieras av schablonersättningen övergick två 
(arbetskonsulent och samhällsguide) till arbetslivsförvaltningen. 
Integrationsstrategen kommer även fortsättningsvis att ha sin hemvist i 
avdelningen för hållbar utveckling inom kommunstyrelsen. 

Under 2021 är prognosen att kommunen kommer att erhålla cirka 2,5 mnkr i 
schablonersättning, vilket alltså är en kraftig minskning i förhållande till tidigare år.  

Förslaget innebär att kommunstyrelsen, arbetslivsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen måste anpassa sig till minskade ersättningar och hantera 
förändringen i budget 2021 inom respektive förvaltning och kommunstyrelse. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef  

 

Beslutet skickas till  

Ekonomiavdelningen 
Avdelningen för Hållbar utveckling  
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetlivsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


2020-11-26 Tillsyn av verkställighet av socialtjänstinsatser - Avd Sydväst 

n\ 7,\ 
Inspektionen för vård och omsorg 

Begäran om UP-P-Qifter 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför, med anledning av utbrottet av covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats med underlag av kommunernas inrapporterade ej 
verkställda beslut. Syftet med tillsynen är att granska hur kommunen, under utbrottet av covid-19, tillgodoser behoven hos enskilda personer med socialtjänstinsatser. 

IVO kommer i tillsynen att granska hur kommunen säkerställer kvalitet och säkerhet vid förändringar i insatser, för att tillgodose enskildas behov. Med förändringar i insatser 
avser IVO alla typer av förändringar som kommunen har genomfört och som rör verkställighet av socialtjänstinsatser för enskilda. Förändringar kan exempelvis handla om 
minskning av insatsers omfattning i antalet timmar/dagar/tillfällen, omställning till mer digitalt utförda insatser, ändrat innehåll i insatser eller helt inställda insatser. 

Som ett led i tillsynen begär IVO uppgifter från de nämnder/motsvarande i er kommun som är skyldiga att rapportera ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001 :453), Sol 
samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till lVO. Samtliga ansvariga nämnder/motsvarande i kommunen ska lämna de begärda uppgifterna. 
Det innebär att vissa kommuner kan behöva lämna fler än ett svar till IVO. De uppgifter som nämnden ska lämna är till största delen uppdelade utifrån nedanstående fyra 
områden. 

Sol/ÄO (äldreomsorg) 

Sol/lFO (individ- och familjeomsorg) 

Sol/OF (omsorg om funktionshindrade) 

LSS 

NOTERA: Om nämnden ansvarar för minst en insats inom ett område måste det området väljas. Nämnden kan välja ett, flera eller samtliga områden. Frågorna kommer att riktas 
mot hela området men nämnden har, för varje fråga, möjlighet att ang� vilka insatser inom området som nämnden inte ansvarar för. 

Avslutningsvis ska nämnden lämna övergripande uppgifter som är gemensamma för samtliga ansvarsområden. Om inget annat framkommer av frågeställningen i formuläret rör 
de uppgifter som nämnden ska lämna perioden 1 januari till 31 oktober 2020. 

IVO vill uppmärksamma nämnden på att formuläret inte går att spara och gå tillbaka till, utan måste besvaras i sin helhet. Om ni stänger ner formuläret utan att skicka in det 
försvinner de uppgifter som ni har lagt in. 

Innan formuläret skickas till IVO kan nämnden skriva ut uppgifterna di,ekt eller spara dem genom att skriva ut dem som pdf och därefter spara pdf-dokumentet. Detta kan inte 
göras efter att uppgifterna har skickats in. För att samtliga uppgifter sl<a komma med i det utskrivna formuläret måste ni skriva ut det i liggande format. 

IVO:s behandling av personuppgifter i tillsynen 

Om du som besvarar vår begäran lämnar dina egna personuppgifter i samband med begäran kommer IVO att behandla uppgifterna enligt nedan. Om du lämnar personuppgifter 
till någon annan person kommer IVO att behandla personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Mer information om IVO:s behandling av personuppgifter 
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finns på ivo.se, samt nedan. 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen 

Personuppgifterna samlas in för att IVO ska kunna ta en kontakt med dig som representant för nämnden i den fortsatta tillsynen. Vi behöver behandla dina personuppgifter som 
ett led i vår tillsynsverksamhet och myndighetsutövning. Vi har därmed en rättslig grund för att behandla uppgifterna. 

Kategorier av personuppgifter 

De personuppgifter det rör sig om är ditt för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress. 

Lagring av dina personuppgifter 

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att vi ska bevara allmänna handlingar. Vi följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i 
enlighet med gällande gallringsregler och beslut. 

Mottagare av dina personuppgifter 

Våra medarbetare som tar del av personuppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. 

I vissa fall använder vi oss av personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har 
lämnat för behandlingen. 

Om vi lämnar över ett ärende för prövning i domstol kan den handling i vilken dina personuppgifter framkommer komma att lämnas över till domstolen. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, �örutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Det kan till exempel bli aktuellt när vi får begäran om 
utlämnande av en allmän handling. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter. Då kontaktar du oss och begär ett registerutdrag. Om det finns fel i dina personuppgifter har du rätt att 

• begära rättelse eller komplettering av dina uppgifter
• begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter
• göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter.

Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter. Du kan klaga till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. 

IVO är personuppgiftsansvarig 

IVO är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifterna till oss finns nedar. Har du frågor och synpunkter kring hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt 
dataskyddsombud på e-postadressen: dataskyddsombud@ivo.se. 

För mer information, se IVO:s behandling av personuppgifter på ivo.se, klicka på Om lVO, lVO:s behandling av personuppgifter. 

Inspektionen för vård och omsorg 

Box 45184 

104 30 Stockholm 

https:l/sr.artologik.net/ivo/Survey/423 2/10 



2020-11-26 

Telefonnummer växeln: 010-788 50 00 

E-post: registrator.vss@ivo.se

Org.nr. 202100-6537 

Tillsyn av verkställighet av socialtjänstinsatser - Avd Sydväst 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO} hanterar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, 2016/676 (GDPR). Jag har tagit del av IVO:s information 
om hantering av personuppgifter på föregående sida. 

@ Ja 

0 Nej. Jag fortsätter inte att besvara formuläret. 

Ange kommun: 

Lysekils kommun 

Välj nämnd eller motsvarande: 

Utbildningsnämnden V 

Inom vilka av fyra följande områden ansvarar nämnden för en eller flera insatser? Nämnden kan välja ett, flera eller samtliga områden. 

0 Sol/ÄO (äldreomsorg) 

0 Sol/lFO (individ- och familjeomsorg) 

0 Sol/OF (omsorg om funktionshindrade) 

� LSS 
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Vilka insatser ansvarar nämnden för inom området LSS? 

0 9.1 § LSS Rådgivning och annat personligt stöd 

O 9.2 § LSS Biträde av personlig assistans 

0 9.3 § LSS Ledsagarservice 

0 9.4 § LSS Biträde av kontaktperson 

0 9.5 § LSS Avlösarservice i hemmet 

0 9.6 § LSS Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

Tillsyn av verkställighet av socialtjänstinsatser - Avd Sydväst 

0 9.7 § LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 

0 9.8 § LSS Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 

0 9.9 § LSS Bostad för särskild service för vuxna eller annan sä-skilt anpassad bostad 

r'.i 9.10 § LSS Daglig verksamhet 
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Hur många enskilda har haft beslutade insatser inom området LSS under perioden 200101- 201031? Ange antal i siffror. Om nämnden inte ansvarar för 
insatsen, ange fem 9:or för att indikera detta (dvs. skriv siffrorna "99999") 

9.1 § LSS Rådgivning och annat 
personligt stöd 

9.2 § LSS Biträde av personlig 
assistans 

9.3 § LSS Ledsagarservice 

9.4 § LSS Biträde av kontaktperson 

9.5 § LSS Avlösarservice i hemmet 

9.6 § LSS Korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 

9.7 § LSS Korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov 

9.8 § LSS Boende i familjehem eller 
bostad med särskild service för barn 
och ungdomar 

9.9 § LSS Bostad för särskild service för 
vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad 

9.10 § LSS Daglig verksamhet 

99999 

99999 

99999 

99999 

99999 

99999 

99999 

99999 

99999 

99999 

Har nämnden genomfört riskanalys och konsekvensbedömningar för hur ni tillgodoser behoven hos enskilda med insatser inom området LSS under utbrottet 
av covid-19? 

@ Ja 

Q Nej 
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För vilka insatser har nämnden genomfört riskanalys och konsekvensbedömningar för _enskilda inom området LSS under utbrottet av covid-19? Flera val är 
möjliga. 

O 9.1 § LSS Rådgivning och annat personligt stöd 

0 9.2 § LSS Biträde av personlig assistans 

0 9.3 § LSS Ledsagarservice 

0 9.4 § LSS Biträde av kontaktperson 

0 9.5 § LSS Avlösarservice i hemmet 

O 9.6 § LSS Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

O 9.7 § LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför de: egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 

0 9.8 § LSS Boende i familjehem eller bostad med särskild serv ce för barn och ungdomar 

0 9.9 § LSS Bostad för särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 

� 9.10 § LSS Daglig verksamhet 

Har ni dokumenterat de riskanalyser och konsekvensbedömningar för enskilda som ni har genomfört inom området LSS? 

@ Ja

Q Nej 

Har nämnden genomfört förändringar i insatser inom området LSS under utbrottet av covid-19? 

Med förändringar avses exempelvis minskning av insatsers omfattning i antalet timmar/dagar/tillfällen, omställning till mer digitalt utförda insatser, ändrat 
innehåll i insatser, eller helt inställda insatser. 

0 Ja

@ Nej 
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Bedömer nämnden att ni IDAG, under pågående utbrott av cavid-19, kan SÄKERSTÄLLA KVALITET OCH SÄKERHET i beviljade insatser utifrån enskildas 
behov? I nästa fråga motiverar ni er bedömning. 

0 Ja 
Q Nej 

@ Vet ej 

Motivera nämndens bedömning av om ni IDAG, under pågående utbrott av covid-19, kan SÄKERSTÄLLA KVALITET OCH SÄKERHET i beviljade insatser 
utifrån enskildas behov. 

Utbildningsnämnden har haft en öppen verksamhet hela perioden. Socialnämnden i vår kommun ansvarar för Lss/Sol boende. Den 
nämnden beslutade om besöksförbud för äldreomsorgen. Det resulterade i att Lss/Sol boende valde att stanna hemma. Övriga 
som deltagit i daglig verksamhet/sysselsättning har kunnat omfattas av kvalitet och säkerhet. 

Hade kommunen, vid utbrottet av covid-19, en framtagen risk- och sårbarhetsanalys enligt MSBFS 2015:5, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuners risk- och särbarhetsanalyser? 

0 Ja 
Q Nej 

@ Vet ej 
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Bedömer nämnden att ni har BEHOV AV YTTERLIGARE FÖRÄNDRINGAR som behöver genomföras inför eventuella framtida större sjukdomsutbrott eller 
pandemier? I nästa fråga motiverar ni er bedömning. 

0 Ja 

Q Nej 

@ Vet ej 

Motivera nämndens bedömning av om ni har BEHOV AV YTTERLIGARE FÖRÄNDRINGAR som behöver genomföras inför eventuella framtida större 
sjukdomsutbrott eller pandemier. 

Vet ej. 

Har nämnden kunskaper och lärdomar som ni vill dela med er av från ert arbete under utbrottet av covid-19? I nästa fråga kan ni redogöra för era kunskaper 
och lärdomar. 

@ Ja 

Q Nej 

Kunskaper och lärdomar som ni vill dela med er av från ert arbete under utbrottet av covid-19. 

Vikten av avstånd och handhygien, vilket är svårt att uppnå när deltagare har en funktionsnedsättning. Det går trots allt 
att lära deltagare nya rutiner. 
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Vilka av följande aktörer har ni fått stöd av i ert arbete med att säkerställa kvalitet och säkerhet i beviljade insatser under pågående utbrott av covid-19? Flera 
val möjliga. Vid Annan, ange vilken under övriga upplysningar i slutet av formuläret. 

0 Vi har inte fått stöd av någon annan aktör 

r..J Regionen 

r..J Andra kommuner 

0 Socialstyrelsen (SoS) 

0 Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

0 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

0 Folkhälsomyndigheten {FHM) 

0 Länsstyrelsen (LST) 

0 Försäkringskassan (FK) 

� Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

0 Privata vård- och omsorgsgivare 

0 Annan 

Övriga upplysningar. 

Ange namn, befattning, telefonnummer och e-post till chef med övergripande ansvar för beslutade insatser enligt Sol och LSS. För de kommuner som, efter 
riskanalys, väljs ut för fortsatt tillsyn kommer IVO att kontakta namngiven chef för ett telefon- eller videosamtal. 

Börje Hedlund tf enhetschef för enheten för arbetsliv inom Arbetslivsförvaltningen. 079 063 05 85 borje.hedlund@lysekil.se 
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