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Datum 

2020-05-27 

Dnr 

UBN 2020-000217 

Utbildningsförvaltningen  
Jonas Ingevaldsson, 
jonas.ingevaldsson@lysekil.se 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2020 

Sammanfattning 

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

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av årets anslag om bidrag 
till kulturföreningar 2020 enligt redovisat förslag.      

Ärendet 

Varje år under våren bereder utbildningsförvaltningen inkomna ansökningar om 
kommunala bidrag till kulturföreningarna. Till utbildningsförvaltningen har det för 
2020 inkommit ansökningar från 16 föreningar (2019 var antalet ansökningar 19), 
varav flertalet haft verksamhet i kommunen under många år.  Flera föreningar 
bedriver en bred kulturell verksamhet på ideell basis. 

Den totala summan föreningarna ansöker om uppgår till 660 110 kr. 
Utbildningsnämndens ram till kulturföreningarna uppgår till 320 000 kr för år 
2020. 

Förvaltningens synpunkter 

Förslaget grundar sig på analys av föreningarnas behov och ekonomi.  
Utmärkande i denna ansökningsomgång är att flera föreningar är i behov av stöd 
för att täcka upp för inkomstbortfall på grund av Corona.  
Flera av föreningarna uttrycker också i sin ansökan att en del av stödet ansökes för 
renoveringar, underhåll och drift av fastigheter vilket inte kan anses vara 
verksamhetsbidragets huvudsakliga syfte. 
I övrigt lyfts behov av stöd för att på olika sätt verka för utveckling av föreningarna 
samt fortsatt planering och genomförande av aktiviteter och arrangemang.  

Totala summan för bidragsansökningarna under 2020 är mer än dubbelt så mycket 
som den totala summan som är fördelat till verksamhetsbidrag för 
kulturföreningar. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Jonas Ingevaldsson 
Handläggare 

http://www.lysekil.se/
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Datum 

2020-05-14 

Dnr 

UBN 2020-000249 

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

Reviderade regler för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden antog revidering av regler för förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem vid utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-25, § 35. En ny 
revidering av reglerna är nu gjorda och de är skrivna enligt kommunens riktlinjer 
för styrdokument, de följer skollagen och smärre förändringar i innehållet har 
gjorts.      

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderade regler för förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem.      

Ärendet 

Utbildningsnämnden antog reviderade regler för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem 2018-04-25, § 35 dessa behöver på nytt revideras.  

Förvaltningens synpunkter 

En revidering av regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem behöver 
göras och revideringen omfattar en del innehållsmässiga förändringar enligt nedan. 

 barn i behov av särskilt stöd ska också erbjudas förskola, beslutet fattas
av rektor efter utredning

 barn i behov av utökad tid på grund av familjens situation, beslut om
utökad tid fattas av rektor efter utredning

 vårdnadshavare som endast vill nyttja allmän förskola ansöker om plats
på samma sätt som förskola och pedagogisk omsorg.

 borttagning om att kommunen ska erbjuda barnomsorg på önskat
startdatum om ansökan inkom i god tid

 inskolning har bytt namn till introduktion

 ändrat inloggningssätt till skolportalen

 ändrad rubrik till byte mellan förskoleområden och fritidshem

 inkomstuppgift lämnas via kommunens digitala tjänst för barnomsorg

http://www.lysekil.se/
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Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Lysekils kommuns verksamheter för barnomsorg 

Lysekils kommun tillhandahåller tre barnomsorgsalternativ; förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem. 

Förskola 

Förskolan vänder sig till barn i åldrarna 1 till 5 år och är en pedagogisk verksamhet för barn 
till vårdnadshavare som arbetar, studerar eller är arbetssökande.1 Barn som behöver extra 
stöd i sin utveckling och barn till vårdnadshavare som är lediga med annat barn, ett syskon, 
har också, enligt föräldraledighetslagen rätt till förskola. Förskolan är en egen skolform som 
styrs av skollagen. 

Allmän förskola 

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla 3–5 åringar från och med höstterminen det år barnet 
fyller tre år och omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år2. Vistelsetiden följer 
skolans terminstider. På lov och studiedagar är barnen lediga. I Lysekils kommun erbjuds 
den avgiftsfria allmänna förskolan tisdag-torsdag 8:30-13:30. 

Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg innebär att kommunala dagbarnvårdare tar emot barn i mestadels i sina 
egna hem. Kommunen strävar efter att erbjuda pedagogisk omsorg som alternativ till 
förskola och fritidshem om barnets vårdnadshavare så önskar. Pedagogisk omsorg är till 
skillnad från förskola ingen skolform, vilket innebär att det finns skillnader i krav på 
verksamheternas uppdrag och krav på personalens utbildning.  

Fritidshem 

Fritidshemmets verksamhet vänder sig till barn från förskoleklass och till och med i juni det 
år de fyller 13 där vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Fritidshemmet tar emot elever 
under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.  

Lovfritidshem 

Elever som endast är i behov av fritidshem under loven har möjlighet att ansöka om 
lovfritids. Ansökan lämnas till rektor, en månad i förväg, och beviljas i mån av plats. 

Vem har rätt till barnomsorg? 

Barn ska från och med 1 års ålder erbjudas barnomsorg i den omfattning vårdnadshavare har 
behov av det. Barnomsorg kan erbjudas från och med dagen efter barnet fyllt 1 år till och med 
juni månad det år barnet fyller 13 år. Barnen har rätt till förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem (6–13 år) när vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Men inte när 
vårdnadshavaren har semester eller är ledig av andra skäl. 

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med 
hänsyn till vårdnadshavares arbets-, studie- och restid, barnets närvarotid ska motsvara 
vårdnadshavarens arbets-, studie- och restid. Rektor har rätt att begära intyg från 

1 Skollagen kap 8 § 5 
2 Skollagen kap 8 § 5 
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arbetsgivare och utbildningssamordnare för att styrka vårdnadshavares arbets- eller 
studietider. 

Föräldraledig vårdnadshavare - förskola och pedagogisk omsorg 

Från syskonets födelsedatum har man rätt att nyttja sina ordinarie tider, de man hade före 
syskonets födelse, under två veckors tid. Därefter erbjuds 15 h i veckan. 

Föräldraledig vårdnadshavare - fritidshem 

Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med ett annat barn, syskon, har inte rätt till 
fritidshemsplats.  

Arbetssökande vårdnadshavare - förskola och pedagogisk omsorg 

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande ska från och med ett års ålder erbjudas förskola 
15 timmar i veckan.  

Arbetssökande vårdnadshavare - fritidshem 

Barn till arbetssökande kan ha rätt till fritidshemsplats. Barnets närvarotid beslutas av rektor 
utifrån barnets behov. 

Sjukskriven vårdnadshavare 

Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare 
placeringstid och sjukdomens omfattning. Rektor fattar beslut om barnets vistelsetid i 
förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. 

 Asylsökande 

Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. 
Vårdnadshavare och barn som inte har svenskt personnummer ska ansöka om plats på 
ansökningsblankett i pappersform. 

Barn i behov av särskilt stöd 

Barn ska också erbjudas förskola i andra om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 3. Beslut om sådan plats fattas av rektor efter 
utredning. 

Utökad tid på grund av familjens situation 

Barn som på grund av familjens situation behöver utökad tid kan erbjudas detta4. Beslut om 
utökad tid fattas av rektor efter utredning. 

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg, allmän förskola och fritidshem görs via 
webbansökan5 på Lysekils kommuns hemsida. 

3 Skollagen 8 kap 7 §  
4 Skollagen 8 kap 5 § i 
5 Webbansökan http://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg.html 

http://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg.html
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Ansökan via webbtjänsten ska inte göras om någon av vårdnadshavarna eller barnet har 
skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer. Ansökan ska då istället göras på en 
ansökningsblankett i pappersform. Kontakta kommunkontoret för att få en 
ansökningsblankett. Vårdnadshavare är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i ansökan 
är riktiga och aktuella. 

Ansökan till förskola, allmän förskola och pedagogisk omsorg 

Ansökan om plats i barnomsorgen kan göras tidigast 6 månader innan placering önskas. 

Vid ansökan ska vårdnadshavare ange vilket område som önskas för barnet. Vårdnadshavare 
kan också välja pedagogisk omsorg. Fram tills barnet erbjuds en plats kan dessa alternativ 
ändras utan att det påverkar barnets turordning i barnomsorgskön. 

Kommunen ska erbjuda barn plats utifrån önskat startdatum om anmälan har 
kommit in senast fyra månader innan detta datum. Plats ska annars tillhandahållas 
senast fyra månader efter det att anmälan har kommit in. 

När ansökan har inkommit placeras barnet i barnomsorgskön och erbjudande om placering 
skickas ut till vårdnadshavare så snart det är barnets tur i kön och det finns en ledig plats i 
området att erbjuda.  

Vårdnadshavare som endast vill nyttja allmän förskola ansöker om plats på samma sätt som 
ovan. 

Ansökan till fritidshem 

När ansökan om plats i fritidshem inkommit ska plats erbjudas utifrån vårdnadshavares 
behov så snart det framkommit att behovet finns.  Beräknad handläggningstid för en 
fritidsplacering är två veckor. 

Vårdnadshavare eller barn som saknar svenskt personnummer eller har 
skyddade personuppgifter 

Vårdnadshavare eller barn som inte har svenskt personnummer t ex asylsökande kan inte 
ansöka via webbansökan på Lysekils kommuns hemsida utan ska ansöka på en 
ansökningsblankett i pappersform. Ansökningsblanketten tillhandahålls på 
kommunkontoret. Vårdnadshavare eller barn som har skyddad identitet ska informera om 
det i samband med att ansökan om plats.  

Placering i förskola och pedagogisk omsorg enligt turordning 

Anmälningsdatum6 utgör ködatum i kommunens barnomsorg. För vårdnadshavare som 
angett startdatum under helger, röda dagar samt semester- och julhelgen7 ändras startdatum 
till nästkommande vardag. Om flera barn har samma plats i kön går ett äldre barn före ett 
yngre barn. 

Kommunen ska, enligt skollagen, erbjuda barnomsorg inom fyra månader från önskat 
startdatum. Erbjuds ett annat alternativ än det område man önskats i första hand finns 
rätten att stå kvar med ursprungligt ködatum. Vårdnadshavarna ska då meddela detta till 
utbildningsförvaltningen via e-post8.  

Förtur 

Förtur till barnomsorg gäller enligt nedanstående ordning: 

6 Anmälningsdatum är den dag ansökan inkom till utbildningsförvaltningen. 
7 Normalt xx veckor på sommaren och xx veckor i samband med jul- och nyårshelgen. 
8 E-post till: utbildningsforvaltningen@lysekil.se  

mailto:utbildningsforvaltningen@lysekil.se
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1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling9.
2. Barn till ensamstående.
3. Syskon. Syskonförtur gäller endast för syskon som söker barnomsorg på samma enhet

där ett syskon har en placering. Syskonförturen innefattar barn med gemensamma
vårdnadshavare och barn som bor i samma hushåll.

Undantag från köreglerna 

Det kan finnas skäl att göra undantag från köreglerna. Ett sådant exempel kan vara att plats 
kan erbjudas till ett barn i en särskild ålder för att få en bra sammansättning i gruppen eller 
att ledig plats uppstått i en grupp med en viss ålder på barnen.    

Introduktion i förskola och pedagogisk omsorg 

När ett barn börjar i förskola eller pedagogisk omsorg ska vårdnadshavare medverka under 
en introduktionsperiod. Introduktionen ska anpassas utifrån barns olika behov. Avgift tas ut 
under introduktionsperioden. 

Öppethållande 

Öppettiderna på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Lysekils kommun är normalt 
helgfria vardagar mellan kl. 06.30-18.30. Lokala variationer av öppettiderna kan förekomma. 

Reducerat öppethållande; sommar 

I perioder under juni-augusti kan vissa verksamheter hållas stängda på grund av att samtlig 
personal inom barnomsorgen ska kunna ha semester. Om vårdnadshavares semester inte 
sammanfaller med verksamhetens stängning erbjuds barnet plats i annan 
barnomsorgsverksamhet inom kommunen. Ingen reducering av avgiften görs. 

Reducerat öppethållande; för verksamhetsutveckling 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har reducerat öppethållande cirka fyra dagar per 
år för verksamhetsutveckling. Information om vilka dagar det gäller lämnas i god tid till 
vårdnadshavarna. Verksamheten hålls stängd dessa dagar och är endast öppen för de som 
föranmält sitt barn. Ingen reducering av avgiften görs. 

Barnets närvarotid och schema 

Vårdnadshavare ska lämna schema över barnets vistelsetid via kommunens skolportalen10. 
Inloggning till skolportalen sker via bank-id. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas och 
hämtas och ska uppdateras vid förändringar.  

Byte mellan förskoleområden och fritidshem 

Placerade barn som ansöker om flytt mellan områden och pedagogisk omsorg i kommunen 
omplaceras enligt turordning i barnomsorgskön när ledig plats finns.  

Om ett barn byter skola och behöver flytt mellan fritidshem görs en ny ansökan om 
fritidsplats.   

9 Skollagen kap 8 § (7), 14 
10 Skolportal Vklass, www.vklass.se 
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Avgifter 

Lysekils kommun använder sig av maxtaxa, enligt Skolverkets rekommendationer, för att 
beräkna avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Maxtaxa innebär att 
avgiften är anpassad efter hushållets inkomst, antal barn i hushållet och det finns en 
maxgräns för hur mycket en vårdnadshavare betalar i avgift. 
 
 
Maxtaxan grundar sig på: 

 Hushållets gemensamma bruttoinkomst. Med hushåll menas vårdnadshavarna, 
ensamstående vårdnadshavare eller vårdnadshavare och partner som är folkbokförda 
på samma adress. 

 Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg eller 
fritidsverksamhet. 

 
Vårdnadshavare betalar avgift för max tre barn. Yngsta barnet räknas som första barnet och 
har högst avgift i syskonskaran. Andra och tredje barnet får syskonrabatt och för fjärde 
barnet betalas ingen avgift. 
 
Avgift tas ut från första dagen då barnet börjar sin inskolning. Avgiften är fördelad över hela 
året och betalas 12 månader per år, även vid sjukdomar, semester och ledighet. Under 
semester och ledighet godkänns inte schemaändring som påverkar avgiften. 
Information om de aktuella avgiftsnivåerna finns på Lysekils kommuns hemsida11.  
 

Skyldighet att lämna inkomstuppgift samt meddela ändring av inkomst 

Barnets vårdnadshavare (en eller två) ska lämna inkomstuppgift till kommunen innan barnet 
påbörjar en placering i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Om vårdnadshavare 
inte lämnar inkomstuppgift sätts avgiften till högsta avgift.  

 
Inkomstuppgiften lämnas via kommunens digitala tjänst för barnomsorg. 
 
Vårdnadshavare är skyldig att vid förändrad inkomst snarast anmäla det till kommunen 
genom att skicka in en ny inkomstblankett. 
 
Inlämnad inkomstuppgift ska ange den genomsnittliga månadsinkomsten under ett år. 
Kommunen kontrollerar inkomstuppgiften med skattemyndighet, försäkringskassa samt 
med övriga eventuella bidragsgivare i efterhand. Vårdnadshavare kan bli 
återbetalningsskyldig upp till 12 månader för felaktigt inlämnade uppgifter. 

Avgiftsgrundande inkomster 

Alla skattepliktiga inkomster och skattepliktiga ersättningar är avgiftsgrundande. Lön etc. 
ska anges före skatt. 

Utlandstjänst 

Till hushållets inkomst räknas lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man betalar skatt. I 
de fall den ena vårdnadshavaren/partnern arbetar utomlands, och det råder 
hushållsgemenskap ska man räkna med denna inkomst i avgiftsunderlaget. 
 

Företagare utan fast månadsinkomst 

Inkomst för egna företagare beräknas utifrån inlämnade uppgifter till försäkringskassan och 
fastställd sjukpenninggrundande inkomst samt föregående års taxering. Avgift kan också 
fastställas efter särskilt beslut i utbildningsnämnden vid svårigheter att fastställa avgift. 

                                                        
11 Aktuella avgiftsnivåer, http://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/barnomsorg/avgifter-och-
regler.html 

http://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/barnomsorg/avgifter-och-regler.html
http://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/barnomsorg/avgifter-och-regler.html
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Avgift vid icke sammanboende vårdnadshavare 

När vårdnadshavare inte bor tillsammans betalar den vårdnadshavare som har behov av 
barnomsorgen avgiften.  

När båda vårdnadshavare har behov av omsorg kan delad faktura begäras. Varje 
vårdnadshavare får då en faktura utifrån sitt barns omsorgsbehov och sitt nuvarande 
hushålls inkomst. Den sammanlagda avgiften för barnet överstiger dock aldrig maxtaxan. 
Anmälan om att få delad faktura görs skriftligen till utbildningsförvaltningen. Vid anmälan 
om delad faktura ska båda vårdnadshavarna skicka in varsin ny inkomstblankett. Särskild 
inkomstblankett för vårdnadshavare som inte sammanbor finns på kommunens hemsida.12 

Avgift allmän förskola 

Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/skolår, dvs under terminstid, och är avgiftsfri. 
Rektor tar ställning till hur den allmänna förskolan skall organiseras tids- och resursmässigt. 
Lokala skillnader beträffande hur man lägger ut de 15 timmarna per vecka förekommer. 

Reduceringen om 20 % på barnomsorgsavgiften görs automatiskt från och med september 
det år barnet fyller 3 år och behöver inte anmälas. Reduceringen på 20 % görs endast under 
den tid som allmän förskola bedrivs det vill säga under grundskolans läsår. Under semester 
och ledighet godkänns inte schemaändring som påverkar avgiften. 

Vid övergång till eller från allmän förskola ska vårdnadshavare skriftligen meddela detta till 
utbildningsförvaltningen, via e-post13.  

När anmälan om avgiftsfri allmän förskola inkommit till utbildningsförvaltningen gäller 
avgiftsfri placering från och med första dagen i nästkommande månad. Återbetalning tillbaka 
i tiden sker inte. Undantag från regeln görs för barn som fått syskon där återbetalning av för 
hög avgift kan göras för en månad.  

Vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldig upp till 12 månader för felaktigt inlämnade 
uppgifter. 

Avgift för barn i behov av särskilt stöd 

Platsen är avgiftsfri upp till 15 h per vecka. Behöver barnet mer tid reduceras den 
framräknade avgiften med 37,5 procent.  

Avgift för barn i behov av utökad tid på grund av familjens situation 

Avgift tas ut enligt ordinarie taxa. 

Avgift lovfritidshem 

För lovfritidshem debiteras en avgift för varje dag som motsvarar 0,15 % av SCB:s gällande 
prisbasbelopp14. 2020 innebär det att kostnaden för lovfritidshem är 75 kr/dag. 

12 Inkomstblankett för vårdnadshavare som inte sammanbor, 
http://www.lysekil.se/download/18.2328e976160ddeefff26dda1/1518003924296/Inkomstuppgift%2
0v%C3%A5rdnadshavare%20som%20inte%20sammanbor.pdf  
13 utbildningsforvaltningen@lysekil.se 
14 SCB prisbasbelopp, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-
diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/ 

http://www.lysekil.se/download/18.2328e976160ddeefff26dda1/1518003924296/Inkomstuppgift%20v%C3%A5rdnadshavare%20som%20inte%20sammanbor.pdf
http://www.lysekil.se/download/18.2328e976160ddeefff26dda1/1518003924296/Inkomstuppgift%20v%C3%A5rdnadshavare%20som%20inte%20sammanbor.pdf
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Betalningsansvar 

Barn vars vårdnadshavare inte meddelar ökade inkomster som påverkar avgiften kan komma 
att stängas av från barnomsorgen efter beslut i utbildningsnämnden. För att få behålla 
platsen skall vårdnadshavare återbetala skillnaden mellan den avgift som betalats och den 
avgift som skulle betalats utifrån den bruttoinkomst som familjen har haft.  
 
För vårdnadshavare som inte meddelat minskad inkomst återbetalas ingen avgift. 
 
Vårdnadshavare är ansvarig för att betala barnomsorgsavgiften före förfallodatum. 
Påminnelse om obetald avgift skickas ut, därefter överlämnas ärendet till inkasso. 
 

Uppsägning 

Uppsägning sker via kommunens digitala tjänst för barnomsorg. Uppsägningstiden är 30 
dagar.  Rektor kan, efter två månader om en plats inte nyttjas, skriftligen säga upp den. 
 

Övergång från förskola till fritidshem 

Ansökan till fritidshem ska göras på Lysekils kommuns webbansökan. Förskoleplats behöver 
inte sägas upp utan avslutas automatiskt när fritidshemsplaceringen påbörjas.  
 

Barn som är folkbokförd i annan kommun som önskar barnomsorg i Lysekils 
kommun 

Ett barn som är folkbokförd i en annan kommun kan ansöka om plats i Lysekils kommun. 
Ansökan kan beviljas om hemkommunen där barnet är folkbokfört betalar interkommunal 
ersättning för platsen och om lediga platser finns. Ansökan görs på särskild 
ansökningsblankett15  
 

Barn som är folkbokförd i Lysekils kommun som önskar plats i annan kommun 

Vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorgsplats för sitt barn i en annan kommun. 
Vårdnadshavare ska då själv kontakta den kommun där plats önskas och göra en ansökan till 
dem. Om den andra kommunen kan erbjuda plats ska Lysekils kommun meddelas och tar då 
beslut om interkommunal ersättning kan utbetalas för platsen. 
 

Övrigt 

 

Olycksfallsförsäkring 

Barn i Lysekils kommun är olycksfallsförsäkrade dygnet runt när de är placerade inom 
barnomsorgen. Försäkringen gäller inte materiella skador som barnet orsakat på förskolan, 
pedagogisk omsorg eller i fritidshemmet. Vid olyckshändelse ska vårdnadshavaren själv ta 
kontakt med försäkringsbolaget. Information finns på Lysekils kommuns hemsida16. 
 

Anmälningsplikt 

Personal inom barnomsorgsverksamheten som får veta att ett barn far illa är skyldiga att 
anmäla detta till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. 
När en anmälan görs gäller inte längre bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt 
                                                        
15 Ansökan för barn folkbokförd i annan kommun, 

http://www.lysekil.se/download/18.2328e976160ddeefff23ae0d/1516953186822/Ans%C3%
B6kan%20om%20barnomsorg%20i%20Lysekils%20kommun%20f%C3%B6r%20barn%20fo
lkbokf%C3%B6rda%20p%C3%A5%20annan%20ort%20%20.pdf 
16 Olycksfallsförsäkring, http://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/forsakringar.html  

http://www.lysekil.se/download/18.2328e976160ddeefff23ae0d/1516953186822/Ans%C3%B6kan%20om%20barnomsorg%20i%20Lysekils%20kommun%20f%C3%B6r%20barn%20folkbokf%C3%B6rda%20p%C3%A5%20annan%20ort%20%20.pdf
http://www.lysekil.se/download/18.2328e976160ddeefff23ae0d/1516953186822/Ans%C3%B6kan%20om%20barnomsorg%20i%20Lysekils%20kommun%20f%C3%B6r%20barn%20folkbokf%C3%B6rda%20p%C3%A5%20annan%20ort%20%20.pdf
http://www.lysekil.se/download/18.2328e976160ddeefff23ae0d/1516953186822/Ans%C3%B6kan%20om%20barnomsorg%20i%20Lysekils%20kommun%20f%C3%B6r%20barn%20folkbokf%C3%B6rda%20p%C3%A5%20annan%20ort%20%20.pdf
http://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/forsakringar.html
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gentemot socialtjänsten. Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett 
barn kan behöva nämndens skydd finns i socialtjänstlagen17. 

 Behandling av personuppgifter 

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan om barnomsorg samt eventuella uppgifter 
som kommer från annan myndighet förs in i en databas och används av kommunen vid 
placering och avgiftsdebitering. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen GDPR. GDPR är en lagstiftning från EU som from 180525 ersätter 
den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL). 

17 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
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Postadress: 453 80 LYSEKIL  
Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44 

Tel: 0523-61 30 00 
E-post registrator@lysekil.se

Webbplats: lysekil.se 

Tänk på miljön innan du skriver ut 
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Datum 

2020-05-27 

Dnr 

UBN 2020-000245 

Utbildningsförvaltningen 
Lennart Olsson, 0523 – 61 32 90 
lennart.olsson@lysekil.se 

Verksamhetsbehov av undervisningslokaler 

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.     

Förslag till 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. 

Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
lokalbehovet gällande grundskola F-7 i centrala Lysekils skolområde. Uppdraget 
ska redovisas vid nämndsmötet i mars 2021.     

Ärendet 

Lokaler för grund- och förskola i Lysekils kommun har ett behov av underhåll. 
Befolkningsprognoser för kommunens invånarantal upprättas årligen. Läroplaner 
och andra styrande dokument förändras över tid. I enlighet med hur 
lokalförsörjningsarbetet är tänkt att bedrivas i kommunen ska varje nämnd 
upprätta en behovsanalys för sina verksamheter. Dessa behov ska grunda sig på 
befolkningsprognos och styrande dokument och ha ett långsiktigt hållbart 
perspektiv. 

För att nämnden ska kunna fatta beslut om vilken organisation och därmed vilket 
behov av verksamhetslokaler som föreligger behöver två utredningar göras. 
Förvaltningen utreder lokalbehovet av förskola och grundskola F-3 i Brodalen samt 
ger alternativa förslag på hur verksamheterna kan organiseras. 
Förvaltningen utreder lokalbehovet av grundskola F-7 i centrala Lysekil samt ger 
alternativa förslag på hur verksamheten kan organiseras. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till  

Utbildningsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Datum 

2020-05-27 

Dnr 

UBN 2020-000016 

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

Uppföljningsrapport 2 2020 för utbildningsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2, 2020, för 
utbildningsförvaltningen 

Ärendet 

Rapporten omfattar årets första fyra månader och utbildningsnämndens 
verksamheter. I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning 
sammanställas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista april 
(uppföljningsrapport 2). Denna rapportering innehåller budget med prognos. 

Förvaltningens synpunkter 

Utbildningsförvaltningen uppvisade ett negativt resultat 2019 vilket innebär att 
åtgärder för budget i balans ska vidtas under 2020. Under årets första tertial 
konstateras att antalet årsarbetare har minskat. Det har skett genom att inte 
nyanställa avslutade anställningar, antalet arbetade vikariattimmar i form av tim- 
och visstidsanställningar har minskat.  

En ökning av sjukfrånvaron har synts under årets första fyra månader, 
huvudsakligen en effekt av Corona.  

Utbildningsförvaltningen har en försiktigt positiv prognos per sista april på +0,7 
mnkr vilket är en klar förbättring jämfört med uppföljningsrapport 1 per februari 
månad.  

Resursenheten prognostiserar en negativ avvikelse främst beroende på 
lönekostnader.  

Grundskolan har haft lägre personalkostnader, främst vikariekostnader vilket 
förbättrat verksamhetens prognos.  

Förskolan ser en lägre nyttjandegrad under vårens pandemi vilket minskat 
vikariebehovet. Prognosen är därför avsevärt bättre än prognosen per februari. 

Verksamheterna musikskola, kultur och fritid prognostiserar ett nollresultat. 

Ett antal osäkerhetsfaktorer bör belysas och det är att gymnasiet har en stor 
osäkerhet gällande sin prognos. En oro finns i hur sökbilden inför årets antakning 
slutligen kommer att bli. Gymnasiet arbetar idag med en beredskap för att kunna 
vidta åtgärder för en försämrad ansökning.  

En annan osäkerhetsfaktor är inkommande statsbidrag, förvaltningen kan anta att 
intäkterna för statsbidrag kan bli 0 till 2 mnkr utöver prognosen.  

http://www.lysekil.se/
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Även effekterna av pandemin är en osäkerhetsfaktor som kan innebära ändrat 
resultat som rimligen innebär lägre rese-, mat-, assistent- och vikariekostnader, 
inte heller detta räknas in i prognosen.  

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 

Uppföljningsrapport 2, 2020, utbildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

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 2 omfattar uppföljning av medarbetare 
(endast på nämndsnivå) och ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

2 Medarbetare 
2.1 Antal anställda 

  2020-04-30 2019-12-31 2019-04-30 
Antal anställda totalt 714 719 781 
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda 495 506 495 
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda 61 70 102 
Varav antal timavlönade 158 143 184 
Årsarbetare totalt (arbetad tid) 501 582  
Varav årsarbetare timavlönade 21 26  
Varav årsarbetare månadsavlönade 480 556  
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 96 97 96 

Kommentar 

Utbildningsförvaltningen uppvisade negativt resultat 2019 vilket innebär att åtgärder för 
budget i balans ska vidtas 2020. De stora personalanpassningarna för att nå budgetbalans 
inom skolan sker i samband med att en ny läsårsplanering träder i kraft inför höstterminen. 

Under årets första tertial konstateras ändå att antalet årsarbetare har minskat. Det har skett 
genom att inte nyanställa avslutade anställningar. Antalet arbetade vikariattimmar form av 
tim- och visstidsanställningar har minskat även om de fördelats på fler personer. 

2.2 Arbetsmiljö och hälsa 
Andel i procent 2020-04-30 2019-12-31 2019-04-30 
Sjukfrånvaro total 8,9 5,8 5,3 
Varav korttid <15 dagar 4,7 46,0 43,7 
Varav långtid >60 dagar 34,7 38,6 43,3 
Sjukfrånvaro kvinnor 9,4 6,0 5,5 
Sjukfrånvaro män 8,3 4,8 4,6 
Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 
0 -29 år 10,3 5,3 4,7 
30 -49 år 6,9 3,9 3,9 
50 -år 10,3 7,6 6,9 
Långtidsfriska* 26,4 27,8 33,0 
Upprepad korttidssjukfrånvaro** 8,5 8,1  

* Andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna 
** Andel månadsavlönade med 6 eller fler sjuktillfällen under de senaste 12 månaderna 

Kommentar 

En ökning av sjukfrånvaron har synts under perioden. Huvudsakligen en effekt av Corona 
och de försiktighetsåtgärder som rekommenderas av folkhälsomyndigheten. 
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Sjukfrånvaro mäts under perioden 1 jan-30 april. Långtidsfriska och upprepad 
korttidssjukfrånvaro mäts över en 12-månadersperiod; 1 maj 2019-30 april 2020 

3 Ekonomi 
3.1 Resultat och prognos 

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

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 76,5 27,5 28,4 32,2 83,5 
Personalkostnader -264,5 -87,8 -89,8 -91,3 -266,9
Övriga kostnader -164,0 -56,6 -54,9 -57,9 -167,9
Kapitalkostnader -3,5 -1,2 -1,1 -0,9 -3,5
Nettokostnader -355,5 -118,1 -117,4 -117,9 -354,8
Budget nettokostnader -355,5 -118,1 -118,1 -115,8 -355,5
Budgetavvikelse 0,0 0,0 0,7 -2,1 0,7

3.2 Resultat och prognos verksamhet 

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

Nämndverksamhet -788 -263 -270 -788 0 
Förvaltning gemensamt -25 140 -8 299 -6 363 -22 542 2 598 
Musikskolan -2 630 -864 -664 -2 565 65 
Resursenheten -15 998 -5 540 -5 852 -16 568 -570
Grundskolan -146 264 -48 318 -47 980 -146 264 0
Förskolan/Pedagogisk omsorg -72 455 -23 950 -24 362 -72 953 -498
Enskild förskola -4 131 -1 377 -1 239 -4 131 0
Kultur/Fritid -26 094 -8 547 -8 129 -26 094 0 
Gymnasiet -61 998 -20 959 -22 532 -62 855 -857
Summa -355 498 -118 117 -117 391 -354 760 738

3.3 Ekonomisk analys 
Utbildningsförvaltningen har en försiktigt positiv prognos per sista april på +0,7 mnkr. 

Resursenheten prognostiserar en negativ avvikelse främst beroende av lönekostnader. En 
osäkerhet råder gällande placering av elever inom eller utom kommunen. 

Grundskolan har haft lägre personalkostnader, främst vikariekostnader vilket förbättrat 
verksamhetens prognos. Tillsammans med höstens organisation beräknas ett nollresultat 
2020. 

Förskolan ser en lägre nyttjandegrad under vårens pandemi. Vårdnadshavare som är 
permitterade har sina barn hemma i större grad. Det innebär att vikariebehovet minskat 
vilket lett till lägre personalkostnad. Prognosen är därför avsevärt bättre än prognosen per 
februari. 

Verksamheterna musikskola, kultur och fritid prognostiserar ett nollresultat. 

Ett antal osäkerhetsfaktorer bör belysas. 

Den första är att gymnasiet har en stor osäkerhet gällande sin prognos. En oro finns i hur 
sökbilden inför årets antagning slutligen kommer att bli. Det är först den 25/6 som 
antagningen är klar. Förhoppningen är att sökbilden ökar något då den direkt påverkar 
nettot för den interkommunala ersättningen. Gymnasiet arbetar idag med en beredskap för 
att kunna vidta åtgärder för en försämrad ansökning. Om verksamheten når ett resultat för 
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2020 på -0,9 mnkr kommer verksamheten ha en anpassad organisation som innebär att det 
underskottet tas igen under vårterminen 2021. 

Prognos för inkommande statsbidrag är osäker. Försiktighet råder, fövaltningen kan anta att 
intäkterna för statsbidrag kan bli 0 till 2 mnkr utöver prognosen ovan. 

Effekterna av pandemin kan innebära ändrat resultat som rimligen innebär lägre rese-, mat-, 
assistent- och vikariekostnader. Inte heller detta räknas inte in i prognosen. 

Den ackumulerade avvikelsen till och med april, som framgår av tabell 3.1, är +0,7 mnkr 
vilket är en klar förbättring jämfört med uppföljningsrapport 1 per februari månad. Om 
denna avvikelse fortsätter linjärt pekar resultatet på +2,1 mnkr vilket skulle innebära att 
förvaltningens ambition om att återföra 2,4 mnkr i enlighet med balanskravet från 2019 års 
negativa resultat kan nås. 

3.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 
Tjänsteorganisation grundskolan 3 400 1 900 
Tjänsteorganisation förskolan 800 400 
Tjänsteorganisation gymnasiet 5 100 2 600 
Interkommunal ersättning särskola 800 400 
Summa 10 100 5 300 

Inga åtgärder förutom de som prognosen grundar sig på är vidtagna. 

Kommentar till åtgärder 

4 Investeringsuppföljning 
Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 
Inventarier 2 000 2 000 

Summa 2 000 2 000 

Kommentar 

Reinvesteringarna är fördelade i enlighet med förvaltningens behovsplan. Det handlar om 
inventarier i form av möbler och utrustning för verksamheterna. 
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Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger

Värdet av flaggning 
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i 
internationellt samarbete är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de 
demokratiska värden som förenar oss, fred, frihet och respekt för mänskliga 
rättigheter.  

Flaggan ska vara hel och ren med färgerna i behåll. Uttjänt flagga ska brännas. 

Administrativa chefen ansvara för dokumentet riktlinjer för flaggning. 

Riktlinjerna för flaggning i Lysekils kommun utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS 
1982:269 Förordning om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar 
SFS 2018:1608 

Flaggans tidtabell 
− Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00.

− Från 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan kl. 09.00.

− Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast kl. 21.00.
Undantag om flaggan är belyst då kan den sitta uppe hela dygnet.

− Lysekils kommunflagga får vara hissad hela dygnet.

− Flaggning med svenska flaggan ska ske enligt de allmänna flaggreglerna.

Flaggningstillfällen vid kommunens officiella flaggstänger 
Allmän flaggning ska ske på kommunens åtta officiella flaggstänger de dagar som 
regeringen har bestämt. Flaggning på dessa flaggstänger sköts av fastighetsenheten. 

Utöver de officiella flaggstängerna finns också flaggstänger vid förskolor, skolor och 
äldreboenden. Dessa omfattas inte av riktlinjernas ska-krav vad gäller 
flaggningstillfällen då den svenska flaggan ska hissa.  

Kommunhuset: Två flaggstänger som används för kommunflagga 
och svenska flaggan vid allmänna flaggdagar. 

Rosvikstorg: Fyra flaggstänger med flaggning på allmänna flaggdagar. 
Vimplar hissade från april t.o.m. oktober beroende på 
väder. 

Åkerbräckan: Två flaggstänger som används för kommunflagga och 
svenska flaggan vid allmänna flaggdagar. Flaggning med 
kommunflagga från april till oktober. 
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Övriga flaggstänger 

Flaggstänger finns även placerade på följande platser, men faller inte inom 
kommunens ansvar för flaggning: 

Parksnäckan Används av Svensk Handel vid till exempel Sveriges 
nationaldag eller andra event. 

Havsbadet Används vid olika event. 

Kungstorget Används vid olika event. 

Av regeringen beslutade flaggdagar 
Nyårsdagen  1 januari 
Konungens namnsdag  28 januari 
Kronprinsessans namnsdag  12 mars 
Påskdagen 
Konungens födelsedag  30 april 
Första maj  1 maj 
Veterandagen  29 maj 
Pingstdagen 
Sveriges Nationaldag  6 juni 
Midsommardagen 
Kronprinsessans födelsedag 14 juli 
Drottningens namnsdag 8 augusti 
Dag för val till riksdagen 
FN-dagen  24 oktober 
Gustaf Adolfsdagen  6 november 
Nobeldagen  10 december 
Drottningens födelsedag  23 december 
Juldagen  25 december 

Flaggning vid dödsfall och begravning 
Vid dödsfall sker flaggning vid kommunhuset för: 

• Samtliga kommunanställda, även medarbetare som varit sjukskrivna eller
uppburit tidsbegränsad sjukersättning vid bortgången omfattas. Regeln omfattar
inte medarbetare som avgått med hel pension.

• Politiker med pågående förtroendemannauppdrag.

• Barn och ungdomar inom barnomsorg och skola.

Vid flaggning på halv stång ska ansvarig chef meddela kontaktcenter vem som berörs så 
att eventuella frågor kan besvaras. 

Brukare vid något av socialförvaltningens boenden eller boende på äldreboende avlider, 
står det verksamheten fritt att själva besluta om flaggning på halv stång. 



Sida 6 av 7 

Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas så att 
mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd. 

Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde. 

Vid begravning 
Sedvanlig flaggning under förutsättning att ansvarig chef meddelar begravningsdag och 
tidpunkt för begravning till den som utför flaggning, samt meddelar kontaktcenter. 
Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen omedelbart halas 
ned eller förbli hissad i topp och sedan halas ned på vanlig tid. 

Skolavslutning 
På skolavslutningsdagar för Lysekils kommuns skolor hissas svenska flaggan vid 
kommunhuset. 

Val 
Vid val i Sverige hissas svenska flaggan på kommunens samtliga officiella flaggstänger. 

Då val hålls i Sverige till Europaparlamentet hissas EU-flaggan och svenska flaggan till 
lika antal på kommunens officiella flaggstänger. 

Flaggning vid annat tillfälle 
Flaggning vid annat tillfälle kan ske efter avstämning med administrativa chefen. 

Exempel på sådana tillfällen är: 

• statsbegravning eller liknande nationella händelser

• utländskt besök

• evenemang i kommunen

Tillåtna flaggor 
Följande flaggor är tillåtna på kommunens flaggstänger: 

• Svenska flaggan

• Nationsflagga vid besök

• FN-flaggan

• EU-flaggan

• Kommunflaggan

• Pride-flaggan
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 62 Dnr 2020-000104  

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 91 om regler för flaggning på 
kommunala flaggstänger i Lysekils kommun. Reglerna skulle ha reviderats senast 
2019-12-31.   

Förutom en allmän översyn av dokumentet så föreslår förvaltningen att i stycket om 
flaggning vid dödsfall lägga till följande: ”Vid flaggning på halv stång ska ansvarig 
chef meddela Kontaktcenter vem som berörs, så att eventuella frågor kan besvaras”.  

Förvaltningen föreslår också att vid flaggning vid andra tillfällen än de som står 
nämnda i styrdokumentet, så ska det ske en avstämning med administrativa chefen. 
I nuvarande styrdokument är det kommunstyrelsens ordförande som ska besluta i 
frågan om en förvaltning får flagga för ett specifikt tillfälle.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 80 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-20 
Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S): En redaktionell ändring på sidan 6 under rubriken ”tillåtna 
flaggor”, att ta bort ordet rangordnat. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala 
flaggstänger med redaktionell ändring på sidan 6, att ta bort ordet ”rangordnat”.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kontaktcenter 
 
 
 



Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2020-04-16
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2020:0009561

Statsbidrag för undervisning under skollov för 2020

Beslut om ansökan

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

Ni beviljas 102 000 kronori statsbidrag. Bidraget avser 2020.

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

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

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av David
Westerholm. Handläggare var Hanako Sato.

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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Viktig information om statsbidrag för undervisning under
skollov 2020

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under skollov fördelas som ett schablonbelopp
per elevdag för undervisning under sportlovet, påsklovet, sommarlovet och
höstlovet.

För 2020 är beviljat belopp per elevdag 300 kronor.

Regler gällande lovskola för årskurs 8 och årskurs 9

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att, under vissa förutsättningar,
erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Statsbidrag
lämnas inte för sådan lovskola som huvudmannen är skyldig att anordna
enligt skollagen. Ni kan bara beviljas bidrag för lovskola som anordnas
utöver den tid som ni är skyldiga att anordna enligt 10 kap 23 a § och 23 b §.

Utbetalningsplan/rekvisition av bidraget

Ingen utbetalning sker efter beslut om ansökan. För att få bidraget måste ni
rekvirera/begära ut bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Rekvisition sker i två omgångar:

– för lovskola under sportlovet, påsklovet och sommarlovet under perioden
15 augusti - 15 september 2020

– för lovskola under höstlovet under perioden 15 oktober – 16 november
2020

Inför kommande rekvisition

När ni under hösten begär ut bidraget ska ni redovisa genomförda elevdagar
för respektive lov.

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller.

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.
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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.lovskola@skolverket.se samt till
skolverket.statsbidrag@skolverket.se

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning
under skollov. Ni är bland annat skyldiga att lämna de uppgifter som
Skolverket begär, annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet vänligen e-posta: statsbidrag.lovskola@skolverket.se



Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2020-05-19
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2020:0014392

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram
för 2020

Beslut om ansökan

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

Ni beviljas 1 697 500 kronor i statsbidrag (varav 205 000 kronor för
utvecklingskostnader, 1 332 500 kronor för ersättning till arbetsgivare, 160
000 kronor för ersättning till utbildad handledare samt 0 kronor för anställd
lärling). Ni har sökt 1 697 500 kronor. Bidraget avser VT 2020. Bidraget
betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.

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

Skälen för beslutet

Skolverket beviljar hela ert sökta belopp. Det totalt sökta beloppet vid
summering av alla huvudmäns ansökningar är lägre än anslaget för bidraget
och Skolverket har därför beviljat samtliga huvudmän sitt sökta belopp.

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

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Nils-Henrik
Jansson. Handläggare var Nils-Henrik Jansson.

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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Viktig information om statsbidraget för gymnasial lärling och
lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram VT 2020

Det är viktigt att ni läser igenom texten nedan den innehåller viktig
information om statsbidraget och de villkor som ni som huvudman är
ansvarig att följa.

Utbetalningsplan

Bidraget betalas ut under vecka 22.

Villkor för statsbidraget

Alla elever ska ha ett giltigt utbildningskontrakt

De elever som ingår i ansökan ska delta i gymnasial lärlingsutbildning eller
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram.

Alla elever ska ha ett utbildningskontrakt upprättat senast den 15 februari
2020. Kraven på innehåll anges i Skollagen (2010:800) 16 kap § 11a, 19 kap §
10a samt § 3a i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärling
och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

Statsbidraget ska betalas till arbetsgivarna inom tre månader

Bidrag till arbetsgivaren, bidrag för utbildad handledare samt bidrag
för elev med gymnasial lärlingsanställning ska betalas ut till respektive
arbetsgivare inom tre månader från det att Skolverket betalat ut bidraget till
er. Fördelningen av de olika beloppen framgår av beslutet.

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

Utbildade handledare ska ha gått en godkänd handledarutbildning

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

Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget senast 15 april 2021

Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget. Redovisningen för det
statsbidrag ni beviljats för 2020 ska lämnas in under perioden 15 mars - 15
april 2021.
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I redovisningen ska ni ange hur mycket av statsbidraget ni betalat ut till
arbetsgivare och uppge vad ni använt bidragsdelen utvecklingskostnader till.

Ni kan bli återbetalningsskyldiga

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

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

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

– Inte inkommer med den redovisning som Skolverket begär

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

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om
det sker förändringar i er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om
att ni fusioneras med en annan huvudman eller att ni är under
rekonstruktion. Även förändringar som innebär att ni köper eller
säljer skolenheter ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att
skicka ett meddelande till skolverket.statsbidrag@skolverket.se.
statsbidrag.administration@skolverket.se. / statsbidrag.e-
tjanst@skolverket.se
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Statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram för 2020

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram.

Ni beviljas  544 696 kronor  i statsbidrag. Ni har rekvirerat 544 696 kronor.
Bidraget avser 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2017:622) inte överklagas.

Skälen för beslutet

I ansökan för statsbidraget angav ni antalet elever som går på ert eller era
introduktionsprogram.

Skolverket har fördelat medel enligt de principer som framgår i § 4a i
förordningen (2017:622). Det innebär att medlen fördelas baserat på er andel
av det totala antalet elever på gymnasieskolans introduktionsprogram bland
de huvudmän som begärt ut mer medel i rekvisitionen.

Beslutet fattas med stöd av förordning (2017:622) om statsbidrag för
gymnasieskolans introduktionsprogram.

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

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Nada Jabali.
Handläggare var Nils-Henrik Jansson.

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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Rekvisition 2020

Villkor och information om statsbidraget

Det är viktigt att ni läser igenom texten nedan. Om ni inte uppfyller de
villkor som finns för statsbidraget kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Villkor för statsbidraget

Bidrag lämnas för insatser som syftar till att stärka utbildningen på
gymnasieskolans introduktionsprogram.

Statsbidraget får lämnas till en huvudman som har minst 15 elever på
ett introduktionsprogram i gymnasieskolan under perioden 1 januari – 3
februari 2020. I ansökan angav ni det antal elever ni hade på utbildningen
vid ansökningstillfället. I och med detta har ni intygat att ni hade minst 15
elever på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Statsbidraget lämnas för bidragsåret 1 januari 2020 till 31 december 2020.

Statsbidrag lämnas inte för

1. insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt, eller

2. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om
uppdragsutbildning inom skolväsendet.

3. kostnader för marknadsföring.

Det är ni som huvudman som ansvarar för att bidraget används i enlighet
med bestämmelserna i förordningen och att de villkor som finns i detta
beslut följs. Om ni planerar att genomföra ändringar i insatser som avviker
från de som lämnades i rekvisitionen ska ni skriftligen meddela Skolverket
dessa ändringar och invänta besked.

Eventuell återbetalning av medel sker efter Skolverkets beslut om
redovisning.

Utbetalningsplan
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Bidraget betalas ut vid två tillfällen. Den första utbetalningen sker inom en
vecka från att ni fått beslut om rekvisitionen. Den andra utbetalningen sker i
september 2020.

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

Ni som tagit emot statsbidrag ska hösten 2021 redovisa hur ni har använt
bidraget. Redovisning görs via e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket kommer att begära in uppgifter om:

• de insatser ni har genomfört

• de kostnader ni har haft

Vi kan också komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker era kostnader och visar att de riktat sig
mot gymnasieskolans introduktionsprogram.

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i 10 § i förordning (2017:622) om:

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
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2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det
ändamål det har lämnats för,

3. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller

4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

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

Överklagande.

Skolverkets beslut får enligt 14 § i nämnda förordning (2017:622) inte
överklagas.
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Tillsynsrapport: lokaler för Kvarnens förskola /561101  
Tillsynsdatum 

2020-04-20 

Närvarande vid inspektionen 

Theresa Claesson Andreasson, Rektor 

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Kvarnens förskola /561101  

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

TUNTORP 11:119 

Fastighetsägare 

Lysekils kommun 

 

   Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

 Återkommande tillsyn, Digital 

 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brister 

Brist 1: Dokumenterad egenkontroll, solskydd 

 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och sommar, 

verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt solstrålning 

som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det exempelvis 

skulle saknas solhatt etc. för barnen. Det fanns även skuggigare platser, eller 

platser som kunde göras skuggigare. Dock saknades dokumenterad 

arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning med avseende på 

solskydd.  

 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 

att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 

ska dokumenteras.   

Uppföljning 
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Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Bristen kommer följas upp vid nästa ordinarie 

inspektion.  

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. 

Diskussioner som fördes vid inspektion 

• Besöket genomfördes via Microsoft teams. Det genomfördes dock inte något besök i fält.

För att beskriva solskyddet på olika delar av förskolan användes en fastighetskarta. I

samband med att man tar fram en skriftlig egenkontroll kan det också vara en idé att se

över vilka fasta installationer som skulle kunna förbättra arbetet med solskydd.

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

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha.

Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.

• 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 

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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Tillsynsrapport: lokaler för Ängens förskola /21510100 
Tillsynsdatum 

2020-04-15 

Närvarande vid inspektionen 

Theresa Claesson Andreasson  

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Ängens förskola /21510100 

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

TUNTORP 13:125 

Fastighetsägare 

Lysekils kommun 

 

   Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

 Återkommande tillsyn, Digital.    

 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brister 

Brist 1: Dokumenterad egenkontroll, solskydd 

 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och sommar, 

verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt solstrålning 

som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det exempelvis 

skulle saknas solhatt etc. för barnen. Det fanns även skuggigare platser, eller 

platser som kunde göras skuggigare. Dock saknades dokumenterad 

arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning.  

 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 

att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 

ska dokumenteras.   

Brist 2: Unken lukt under diskbänk, avd. Lärkan 

 
Brist: Vid inspektion 2018 och 2019 framkom det att det fanns en unken lukt 

på avdelning Lärkan, vid diskbänken. Delar av personalen hade angett att man 



 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Tillsynsrapport | 2020-04-20 | Dnr MIMB-2020-512 | Sida 2 av 3 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

blivit snuviga och fått kliande ögon vid arbete i lokalen. Vid inspektion 2020 

framkom det att man renoverat avdelningen, men att det fortfarande fanns 

lukt under diskhon. Vid mailväxling med kommunens fastighetschef framkom 

att man bland annat tätat avloppet som var otätt, men att man inte fått 

information om att problemet delvis kvarstod. Fastighetschefen presenterade 

ett förslag på åtgärd i samband med mailväxlingen.   

 

Lagkrav: Ägare eller nyttjanderättshavare till lokaler för allmänna ändamål 

ska enligt miljöbalken 9 kap 9 § vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för 

att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.  

 

Uppföljning 

 

Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Om ni har åtgärdat bristen 2 och redovisat detta 

senast 25 maj 2020, så kommer resterande brister att kontrolleras i samband 

med nästa ordinarie tillsyn. Om ni inte åtgärdat bristerna kan miljönämnden 

besluta om ett föreläggande. 

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. 

Diskussioner som fördes vid inspektion 

• Besöket genomfördes via Microsoft teams. Det genomfördes dock inte något besök i fält. 

För att beskriva solskyddet på olika delar av förskolan användes en fastighetskarta. I 

samband med att man tar fram en skriftlig egenkontroll kan det också vara en idé att se 

över vilka fasta installationer som skulle kunna förbättra arbetet med solskydd.   

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 

miljömålet God bebyggd miljö 

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya 

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. 

Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig 

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat 

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.  
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• 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 

Fredrik Johansson 

miljöhandläggare 

Fredrik.Johansson@sotenas.se 

0523-664026 

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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Tillsynsrapport: lokaler för Domarekens förskola /562101 
Tillsynsdatum 

2020-04-15 

Närvarande vid inspektionen 

Theresa Claesson Andreasson 

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Domarekens förskola /562101 

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

BRO PRÄSTGÅRD 1:55 

Fastighetsägare 

 

 

   Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

 Återkommande tillsyn, Digital 

 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brister 

 

Brist 1: Egenkontroll, Solskydd 

 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och sommar, 

verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt solstrålning 

som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det exempelvis 

skulle saknas solhatt etc. för barnen. Det fanns även skuggigare platser, eller 

platser som kunde göras skuggigare. Dock saknades dokumenterad 

arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning.  

 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 

att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 

ska dokumenteras. 

Brist 2: Höghöjdstäd 
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Brist: Höghöjdstädning hade inte genomförts. Det finns nu i rutinerna att det 

ska beställas, men det uppgavs att det inte varit möjligt av kostnadsskäl. 

Bristen uppmärksammades även 2018 och 2019.  

 

Lagkrav: Skolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordningen (SFS 

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och omfattas därmed av 

kraven i egenkontrollförordningen. Där bestämmelserna om storstäd och 

höghöjdsstäd är en del. Folkhälsomyndigheten rekommenderar i sina allmänna råd 

om städning (FoHMFS 2014:19) att storstädning bör ske återkommande under året 

och omfatta högt belägna ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning 

m.m. 

Brist 3: Ytskikt 

 

Brist: Vid inspektionen framkom att ytskikt låg i plan att renoveras, men att 

det inte skett. I mailväxling med Lysekils kommuns fastighetschef framkom 

det att något ytskiktsbyte inte planerats, men att frågan om Bro skola, som 

även påverkar domarekens förskola, ligger uppe för politiskt beslut. Slitna, 

trasiga eller ojämna ytskikt försvårar rengöring. Bristen slitna ytskikt 

framkom även 2018 och 2019.   

 

Lagkrav: Ägare eller nyttjanderättshavare till lokaler för allmänna ändamål ska 

enligt miljöbalken 9 kap 9 § vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra 

uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Enligt 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) så bör lokaler 

och inredning vara utformade så att ansamling av damm motverkas och städning 

underlättas. 

Uppföljning 

 

Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Om ni har åtgärdat eller redovisat en plan för hur 

åtgärderna för bristerna 2-3 och redovisat detta senast 10 juni 2020, så 

kommer resterande brister att kontrolleras i samband med nästa ordinarie 

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

föreläggande. 

Övrig information från tillsynsbesöket  

Diskussioner som fördes vid inspektion 

• Besöket genomfördes via Microsoft teams. Det genomfördes dock inte något besök i fält. 

För att beskriva solskyddet på olika delar av förskolan användes en fastighetskarta. I 

samband med att man tar fram en skriftlig egenkontroll kan det också vara en idé att se 

över vilka fasta installationer som skulle kunna förbättra arbetet med solskydd.  
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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. 

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya 

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. 

Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig 

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat 

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.  

• 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 

 

Fredrik Johansson 

miljöhandläggare 

Fredrik.Johansson@sotenas.se 

0523-664026 

 

 

 

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: lokaler för Kronbergets förskola /542101 
Tillsynsdatum 

2020-04-15 

Närvarande vid inspektionen 

Louise Melkersson Administratör 

Peter Josefsson, tekniska förvaltningen. 

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Kronbergets förskola /542101 

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

KRONBERGET 1:82 

Fastighetsägare 

 Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

 Återkommande tillsyn 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brister 

Egenkontroll, Solskydd 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och sommar, 

verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt solstrålning 

som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det exempelvis 

skulle saknas solhatt etc. för barnen. Det fanns även skuggigare platser, eller 

platser som kunde göras skuggigare. Dock saknades dokumenterad 

arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning.  

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 

att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 

ska dokumenteras. 

Uppföljning 
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Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Bristen kommer följas upp vid nästa ordinarie 

tillsynsbesök.  

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. 

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

miljömålet God bebyggd miljö.

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha.

Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.

• 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 

Fredrik Johansson 

miljöhandläggare 

Fredrik.Johansson@sotenas.se 

0523-664026 

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: lokaler för Badhusbergets förskola /542101 
Tillsynsdatum 

2020-04-22 

Närvarande vid inspektionen 

Louise Melkersson, Administratör 

Peter Josefson, Tekniska förvaltningen, 

fastighet 

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Badhusbergets förskola /542101 

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

KRONBERGET 1:1 

Fastighetsägare 

 Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

 Återkommande tillsyn 

Senast godkänd 

OVK: 

Typ av 

ventilation: 

Senast gjorda 

radonmätning: 

Vinter 2019-2020 

Under gränsvärde 

(200 bq/m3)? 

NEJ 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brister 

Brist 1: Egenkontroll Solskydd 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och sommar, 

verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt solstrålning 

som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det exempelvis 

skulle saknas solhatt etc. för barnen. Dock saknades dokumenterad 

arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning. 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 

att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 
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ska dokumenteras. 

Brist 2: Solskydd 

Brist: Verksamhetens representant uppgav att man inte hade något fast 

solskydd i förskolans utemiljö, eller något som kunde sättas upp vid behov. 

Detta bekräftades i ett epost efter inspektionen.  

Lagkrav: Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap 19§ ska verksamheten 

planeras och drivas så att risker för olägenhet undanröjs. Enligt 2 kap 

miljöbalken ska man ha den kunskap som krävs för att driva verksamheten på 

ett säkert sätt, och redan vid risk för olägenhet ska åtgärder vidtas.  

Brist 3: Radon 

Brist: Verksamheten hade genomfört en radonmätning under vintern 2019-

2020. Den visade på halter av radon över 200 bq/m3. Åtgärder har 

genomförts i byggnadens grund, och ny mätning ska genomföras.  

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor, fortlöpande 

och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från 

hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar 

skall dokumenteras. Enligt Strålskyddslagen (2018:396) ska radonhalten i 

inomhusluft hållas så låg som det är rimligt och möjligt. 

Uppföljning 

Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Om ni har åtgärdat eller redovisat plan för åtgärd 

av bristerna 2-3 och redovisat detta senast 25 maj 2020, så kommer resterande 

brister att kontrolleras i samband med nästa ordinarie tillsyn. Om ni inte 

åtgärdat bristerna kan miljönämnden besluta om ett föreläggande. 

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. 

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.

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha.
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Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig 

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat 

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.  

• 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 

Fredrik Johansson 

miljöhandläggare 

Fredrik.Johansson@sotenas.se 

0523-664026 

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: lokaler för Grundsunds förskola /572101 
Tillsynsdatum 

2020-04-29 

Närvarande vid inspektionen 

Märta Kvarnberg, förskolerektor/rektor 

Peter Josefson, fastighetschef/fastighetsenheten 

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Grundsunds förskola /572101 

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

LÖNNDAL 1:7 

Fastighetsägare 

Lysekils Kommun. 

 Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

 Återkommande tillsyn 

Senast godkänd 

OVK: 

2019 

Typ av 

ventilation: 

Senast gjorda 

radonmätning: 

2019 

Under gränsvärde 

(200 bq/m3)? 

Nej 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brister 

Brist 1: Egenkontroll solskydd 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och sommar, 

verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt solstrålning 

som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det exempelvis 

skulle saknas solhatt etc. för barnen. Dock saknades dokumenterad 

arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning. 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 

att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 
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Brist 2: Höghöjdstäd och storstädning 

Brist: Någon höghöjdstädning har inte utförts i lokalerna. Verksamheten bör 

se över rutiner för höghöjdsstädning. Denna brist fanns även med vid 

tillsynsbesöken 2018 och 2019.  

Lagkrav: Skolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § 

förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 

omfattas därmed av kraven i egenkontrollförordningen. Där bestämmelserna 

om storstäd och höghöjdsstäd är en del. Folkhälsomyndigheten 

rekommenderar i sina allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) att 

storstädning bör ske återkommande under året och omfatta högt belägna ytor, 

belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning m.m 

Brist 3: Vinylhandskar 

Brist: Vid tillsynsbesöket 2019 framkom att förskolan använder 

engångshandskar av vinyl. Engångshandskar av vinyl kan avge 

hormonstörande ftalater. Engångshandskarna kan innebära en exponeringsrisk 

då ftalaterna vandrar över till barnets samt bärarens hud vid användning. Vid 

2020 var det osäkert om dessa bytts ut.  

Lagkrav: Enligt miljöbalken (1998:808) 2 kap 4§ framkommer att alla som 

bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 

undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 

organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, 

om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara 

mindre farliga. 

Brist 4 Rengöring av leksaker. 

Brist: I förskolans egenkontroll 2019 finns bl.a. rutin för rengöring av 

leksaker. Där beskrivs att kontaminerade leksaker byts ut och låts ligga i tre 

månader. Vid tillsynen framkommer även att rutinen efterlevs då de har 

mycket leksaker. Miljönämndens bedömning är dock att samtliga leksaker bör 

rengöras återkommande under ett år då smittämnen kan överleva från några 

timmar till flera månader på olika typer av ytor. Det var osäkert om detta 

åtgärdats.  

Lagkrav: Här citeras delar ur lagstiftningen, så kort och precist som möjligt. 

Det går bra att ändra ett ord här och där för begriplighets skull, om 

innebörden inte ändras. Citatet ska återge de delar av lagkravet som är 
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relevanta.// 

Uppföljning 

Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Om ni har åtgärdat bristerna 2-4 och redovisat 

detta senast 15 juni 2020, så kommer resterande brister att kontrolleras i 

samband med nästa ordinarie tillsyn. Om ni inte åtgärdat bristerna kan 

miljönämnden besluta om ett föreläggande. 

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. 

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.

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha.

Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.

• 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/

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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För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Fredrik Johansson 

miljöhandläggare 

Fredrik.Johansson@sotenas.se 

0523-664026 
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 Lysekils kommun. 

Kungsgatan 44 

45380 LYSEKIL 

 

 

 

Tillsynsrapport: lokaler för Bergs förskola /554101  
Tillsynsdatum 

2020-04-28 

Närvarande vid inspektionen 

Märta Kvarnberg, rektor 

Peter Josefsson, fastighetsenheten 

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Bergs förskola /554101  

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

STORA BERG 3:1 

Fastighetsägare 

 

 

   Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

 Återkommande tillsyn   

 

Senast godkänd 

OVK: 

Mars 2020 

Typ av 

ventilation: 

 

Senast gjorda 

radonmätning: 

2014 

Under gränsvärde 

(200 bq/m3)? 

JA 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brist 1: Egenkontroll solskydd 

 

 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och sommar, 

verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt solstrålning 

som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det exempelvis 

skulle saknas solhatt etc. för barnen. Dock saknades dokumenterad 

arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning. 

 

 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 

att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 
 

 

Brist 2: Höghöjdstäd och storstädning 
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Brist: Någon höghöjdstädning har inte utförts i lokalerna. Verksamheten bör 

se över rutiner för höghöjdsstädning. Denna brist fanns även med vid 

tillsynsbesöken 2018 och 2019.  

 

Lagkrav: Skolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § 

förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 

omfattas därmed av kraven i egenkontrollförordningen. Där bestämmelserna 

om storstäd och höghöjdsstäd är en del. Folkhälsomyndigheten 

rekommenderar i sina allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) att 

storstädning bör ske återkommande under året och omfatta högt belägna ytor, 

belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning m.m 

Brist 3: Vinylhandskar 

 

Brist: Vid tillsynsbesöket 2019 framkom att förskolan använder 

engångshandskar av vinyl. Engångshandskar av vinyl kan avge 

hormonstörande ftalater. Engångshandskarna kan innebära en exponeringsrisk 

då ftalaterna vandrar över till barnets samt bärarens hud vid användning. Vid 

2020 var det osäkert om dessa bytts ut.  

 

Lagkrav: Enligt miljöbalken (1998:808) 2 kap 4§ framkommer att alla som 

bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 

undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 

organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, 

om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara 

mindre farliga. 

Brist 4 Rengöring av leksaker.  

 

Brist: I förskolans egenkontroll 2019 finns bl.a. rutin för rengöring av 

leksaker. Där beskrivs att kontaminerade leksaker byts ut och låts ligga i tre 

månader. Vid tillsynen framkommer även att rutinen efterlevs då de har 

mycket leksaker. Miljönämndens bedömning är dock att samtliga leksaker bör 

rengöras återkommande under ett år då smittämnen kan överleva från några 

timmar till flera månader på olika typer av ytor. Det var osäkert om detta 

åtgärdats.  

 

Lagkrav: Här citeras delar ur lagstiftningen, så kort och precist som möjligt. 

Det går bra att ändra ett ord här och där för begriplighets skull, om 

innebörden inte ändras. Citatet ska återge de delar av lagkravet som är 

relevanta.//  

 

Uppföljning 
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Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Om ni har åtgärdat bristerna 2-4 och redovisat 

detta senast 15 juni 2020, så kommer resterande brister att kontrolleras i 

samband med nästa ordinarie tillsyn. Om ni inte åtgärdat bristerna kan 

miljönämnden besluta om ett föreläggande. 

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. 

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.

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha.

Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.

• 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/

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: lokaler för Färgaregatans Förskola 
Tillsynsdatum 

2020-04-22 

Närvarande vid inspektionen 

Louise Melkersson, administratör 

Peter Josefsson, fastighetsenheten 

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Färgaregatans Förskola 

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

KRONBERGET 1:128 

Fastighetsägare 

Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

Återkommande tillsyn  

Senast godkänd 

OVK: 

Typ av 

ventilation: 

Senast gjorda 

radonmätning: 

Under gränsvärde 

(200 bq/m3)? 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brister 

Brist 1: Kort benämning på bristen 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga 

arbetet. Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och 

sommar, verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt 

solstrålning som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det 

exempelvis skulle saknas solhatt etc. för barnen. Det fanns även skuggigare 

platser, eller platser som kunde göras skuggigare. Dock saknades 

dokumenterad arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning. 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 

att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 
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ska dokumenteras. 

Brist 2: Solskydd 

Brist: Verksamhetens representant uppgav att man inte hade något fast 

solskydd i förskolans utemiljö, eller något som kunde sättas upp vid behov. 

Lagkrav: Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap 19§ ska verksamheten 

planeras och drivas så att risker för olägenhet undanröjs. Enligt 2 kap 

miljöbalken ska man ha den kunskap som krävs för att driva verksamheten på 

ett säkert sätt, och redan vid risk för olägenhet ska åtgärder vidtas.  

Uppföljning 

Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Om ni har åtgärdat eller upprättat en plan för att 

åtgärda brist 2 och redovisat detta senast 25 maj 2020, så kommer resterande 

brister att kontrolleras i samband med nästa ordinarie tillsyn. Om ni inte 

åtgärdat bristerna kan miljönämnden besluta om ett föreläggande. 

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. 

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

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha.

Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.

• 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.  

mailto:miljoenheten@sotenas.se
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Bilagor 

• Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/egenkontroll-av-

inomhusmiljon-i-skolan/

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Fredrik Johansson 

miljöhandläggare 

Fredrik.Johansson@sotenas.se 

0523-664026 

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: lokaler för Almens förskola /552201 
Tillsynsdatum 

2020-04-30 

Närvarande vid inspektionen 

Petra Eggert, rektor 

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Almens förskola /552201 

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

MARIEDAL 10:1 

Fastighetsägare 

Lysekilsbostäder AB 

 

   Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

 Återkommande tillsyn  

 

Senast godkänd 

OVK: 

 

Typ av 

ventilation: 

 

Senast gjorda 

radonmätning: 

 

Under gränsvärde 

(200 bq/m3)? 

 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brister 

Brist 1: Egenkontroll solskydd 

 

 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga 

arbetet. Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och 

sommar, verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt 

solstrålning som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det 

exempelvis skulle saknas solhatt etc. för barnen. Det fanns även skuggigare 

platser, eller platser som kunde göras skuggigare. Dock saknades 

dokumenterad arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning.  
 

 

 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 

att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 

ska dokumenteras. 
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Brist 2: Solskydd 

Brist: Solskydd fanns i utemiljön, men var enligt rektor felkonstruerade och 

gav därför inget egentligt skydd. Enligt uppgift hade man börjat titta på hur 

detta kan åtgärdas  

Lagkrav: Enligt Miljöbalken (1998:808) 26 kap 19§ ska en verksamhet 

planeras och utföras på ett sådant sätt att olägenheter för miljön eller 

människors hälsa inte uppstår. Enligt 2 kap 2-3§§ ska verksamheten innan 

man genomför en åtgärd skaffa sig den kunskap som krävs samt utföra 

åtgärder för att olägenheter inte ska uppstå. Detta ska göras redan vid 

misstanke om att en risk för olägenhet föreligger.   

Brist 3: Ojämnt innertak 

Brist: Vid inspektion 2019 framkom det att taket i flera rum var av 

heraklitliknande material. Enligt uppgift samlade taket damm och partiklar 

föll även ner på golvet. Vid inspektion 2020 var det inte åtgärdat.  

Lagkrav: Lagkrav: Ägare eller nyttjanderättshavare till lokaler för allmänna 

ändamål ska enligt miljöbalken 9 kap 9 § vidta de åtgärder som skäligen kan 

krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för 

människors hälsa.  

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) 

så bör lokaler och inredning vara utformade så att städning underlättas.   

Brist 4: Luftfuktare/torr luft 

Brist: I verksamheten användes luftfuktare då luften upplevdes som torr. 

Luftfuktare bör inte användas dels pga. risk för tillväxt av legionellabakterier 

som sprids i luften, och dels på grund av risk för smittspridning i allmänhet. 

Om luften upplevs som torr bör omfattningen, hur ofta och orsaken till den 

upplevda torra luften utredas.   

Lagkrav: Enligt Miljöbalken (1998:808) 26 kap 19§ ska en verksamhet 

planeras och utföras på ett sådant sätt att olägenheter för miljön eller 

människors hälsa inte uppstår. Enligt 2 kap 2-3§§ ska verksamheten innan 

man genomför en åtgärd skaffa sig den kunskap som krävs samt utföra 

åtgärder för att olägenheter inte ska uppstå. Detta ska göras redan vid 

misstanke om att en risk för olägenhet föreligger.   
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Brist 5: Buller 

Brist: Man hade bytt ventilation i byggnaden under 2019. I samband med 

detta uppstod det bullerproblem. Ventilationsaggregatet är placerat i ett rum 

invid ett samlingsrum. Enligt uppgift från rektorn har personal upplevt 

stresspåslag och barn höjer rösterna, vilket bidrar till ännu högre bullernivåer 

i lokalerna. Bullret beskrivs ha en tydlig ton, och beskrivs som tydligt 

märkbart speciellt då ventilationen stängs av.  

I epost från Lysekilsbostäder redogjordes för att åtgärder har påbörjats och en 

akustiker är inkopplad för att utreda problemet, och upprätta ett förslag till 

åtgärd. Lysekilsbostäder AB uppger också att Miljönämnden får information 

då utredning är genomförd.  

Till dess att åtgärd är genomförd bör verksamheten planeras så att 

olägenheten för människors hälsa blir så låg som möjligt.  

Lagkrav: Enligt Miljöbalken (1998:808) 26 kap 19§ ska en verksamhet 

planeras och utföras på ett sådant sätt att olägenheter för miljön eller 

människors hälsa inte uppstår. Enligt 2 kap 2-3§§ ska verksamheten innan 

man genomför en åtgärd skaffa sig den kunskap som krävs samt utföra 

åtgärder för att olägenheter inte ska uppstå. Detta ska göras redan vid 

misstanke om att en risk för olägenhet föreligger.   

Brist 6: Buller 

Brist: Radonmätning hade inte genomförts då man precis bytt 

ventilationssystem. Det planeras under eldningssäsong 2020-2021. 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor, fortlöpande 

och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från 

hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar 

skall dokumenteras. Enligt Strålskyddslagen (2018:396) ska radonhalten i 

inomhusluft hållas så låg som det är rimligt och möjligt.   

Uppföljning 

Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Om ni har åtgärdat eller lämnat en tidsplan för 

åtgärd av bristerna 2-5 och redovisat detta senast 15 juni 2020, så kommer 
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resterande brister att kontrolleras i samband med nästa ordinarie tillsyn. Om 

ni inte åtgärdat bristerna kan miljönämnden besluta om ett föreläggande. 

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. 

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.

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha.

Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.

• 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 

Fredrik Johansson 

miljöhandläggare 

Fredrik.Johansson@sotenas.se 

0523-664026 

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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Tillsynsrapport: lokaler för Trötens förskola /553201 
Tillsynsdatum 

2020-04-30 

Närvarande vid inspektionen 

Petra Eggert, rektor 

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Trötens förskola /553201 

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

MARIEDAL 14:1 

Fastighetsägare 

Lysekilsbostäder AB 

 

   Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

 Återkommande tillsyn   

  

 

Senast godkänd 

OVK: 

 

Typ av 

ventilation: 

 

Senast gjorda 

radonmätning: 

2019 

Under gränsvärde 

(200 bq/m3)? 

Ja 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brister 

Brist 1: Temperatur 

 

Brist: Under inspektion 2019 framkom det att temperaturen i vissa utrymmen 

var ojämn. Både för låg och för hög temperatur upplevdes. Under 

inspektionen 2020 upplevdes problemet vara kvar. Enligt fastighetsägaren 

hade man ett ventilerat golv som ibland krånglar och kan bidra. Inga 

utredningar hade gjorts för att komma till rätta med problemet.  

 

Lagkrav: Enligt miljöbalken 9 kap 9§ ska lokaler för allmänna ändamål 

brukas på ett sådant sätt att olägenheter inte uppstår. Fastighetsägare eller 

nyttjanderättshavare är skyldiga för att vidta åtgärder för att undanröja 

olägenheter. Enligt folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur 

inomhus bör temperaturen inte understiga 20 grader C, eller överstiga 26 

grader C mer än tillfälligt.     

Brist 2: Slitet skötbord 
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Brist: Vid inspektionen 2019 uppmärksammades att ett skötbord var slitet och 

rengöring försvårades. Vid inspektionen 2020 fanns bristen fortfarande kvar. 

Man väntade enligt uppgift på besked om renovering, där den bristen ändå 

avhjälptes.  

 

Lagkrav: Lagkrav: Ägare eller nyttjanderättshavare till lokaler för allmänna 

ändamål ska enligt miljöbalken 9 kap 9 § vidta de åtgärder som skäligen kan 

krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för 

människors hälsa.  

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) 

så bör lokaler och inredning vara utformade så att städning underlättas.   

Brist 3: Luftfuktare/torr luft 

 

Brist: I verksamheten användes luftfuktare då luften upplevdes som torr. 

Luftfuktare bör inte användas dels pga. risk för tillväxt av legionellabakterier 

som sprids i luften, och dels på grund av risk för smittspridning i allmänhet. 

Om luften upplevs som torr bör omfattningen, hur ofta och orsaken till den 

upplevda torra luften utredas.   

 

Lagkrav: Enligt Miljöbalken (1998:808) 26 kap 19§ ska en verksamhet 

planeras och utföras på ett sådant sätt att olägenheter för miljön eller 

människors hälsa inte uppstår. Enligt 2 kap 2-3§§ ska verksamheten innan 

man genomför en åtgärd skaffa sig den kunskap som krävs samt utföra 

åtgärder för att olägenheter inte ska uppstå. Detta ska göras redan vid 

misstanke om att en risk för olägenhet föreligger.   

Brist 4: Egenkontroll solskydd 

 

 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga 

arbetet. Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och 

sommar, verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt 

solstrålning som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det 

exempelvis skulle saknas solhatt etc. för barnen. Det fanns även skuggigare 

platser, eller platser som kunde göras skuggigare. Dock saknades 

dokumenterad arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning.  
 

 

 

 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 
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att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 

ska dokumenteras. 

 

Uppföljning 

 

Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Om ni har åtgärdat bristerna 1-3 och redovisat 

detta senast 2020-06-19, så kommer resterande brister att kontrolleras i 

samband med nästa ordinarie tillsyn. Om ni inte åtgärdat bristerna kan 

miljönämnden besluta om ett föreläggande. 

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade. 

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.  

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya 

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. 

Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig 

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat 

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.  

• 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 

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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Tillsynsrapport: lokaler för Mariedals förskola /552101 
Tillsynsdatum 

2020-04-30 

Närvarande vid inspektionen 

Petra Eggert, rektor 

Fredrik Johansson, miljöhandläggare 

Verksamhetens namn 

Mariedals förskola /552101 

Verksamhetsutövare 

Lysekils kommun. 

Fastighetsbeteckning 

MARIEDAL 1:80 

Fastighetsägare 

 

 

   Anmälningspliktig verksamhet 

     (C-anläggning) 

Anledning till inspektion 

 Återkommande tillsyn   

 

Senast godkänd 

OVK: 

 

Typ av 

ventilation: 

 

Senast gjorda 

radonmätning: 

 

Under gränsvärde 

(200 bq/m3)? 

 

Inspektionen gjordes med stöd av: Checklista – Rutiner för solskydd och smittskydd 

Brister 

Brist 1: Luftfuktare/torr luft 

 

 

Brist: I verksamheten användes luftfuktare då luften upplevdes som torr. 

Luftfuktare bör inte användas dels pga. risk för tillväxt av legionellabakterier 

som sprids i luften, och dels på grund av risk för smittspridning i allmänhet. 

Om luften upplevs som torr bör omfattningen, hur ofta och orsaken till den 

upplevda torra luften utredas.   

 

Lagkrav: Enligt Miljöbalken (1998:808) 26 kap 19§ ska en verksamhet planeras 

och utföras på ett sådant sätt att olägenheter för miljön eller människors hälsa 

inte uppstår. Enligt 2 kap 2-3§§ ska verksamheten innan man genomför en åtgärd 

skaffa sig den kunskap som krävs samt utföra åtgärder för att olägenheter inte ska 

uppstå. Detta ska göras redan vid misstanke om att en risk för olägenhet 

föreligger.  
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Brist 2: Egenkontroll solskydd 

 

 

 

 

Brist: Verksamheten hade rutiner som var en naturlig del i det dagliga 

arbetet. Bland annat togs solskydd upp i personalgruppen under vår och 

sommar, verksamheten planerades så att barnen utsattes för så lite direkt 

solstrålning som möjligt. Man pratade även med vårdnadshavare om det 

exempelvis skulle saknas solhatt etc. för barnen. Det fanns även skuggigare 

platser, eller platser som kunde göras skuggigare. Dock saknades 

dokumenterad arbetsfördelning, dokumenterade rutiner och riskbedömning.  
 

 

 

 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp 

att olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner 

ska dokumenteras. 
  

 

Brist 3: solskydd 

 

 

 

Brist: Visst solskydd fanns i utemiljön, men saknades vid exempelvis 

sandlådan där man identifierat att barnen blir mer stilla.   
 

 

 

Lagkrav: Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll ska anmälningspliktiga verksamheter, såsom skolor ha en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten. Det ska fortlöpande göras 

riskbedömningar, och det ska finnas rutiner för att kontrollera och följa upp att 

olägenheter inte uppstår. Ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner ska 

dokumenteras. 

 

 
Uppföljning 

 

Miljöenheten anser att ovan beskrivna brister behöver åtgärdas för att 

uppfylla miljöbalkens krav. Om ni har åtgärdat alternativt upprättat 

åtgärdsprogram för bristerna 1-2 och redovisat detta senast 19 uuni 2020, så 

kommer resterande brister att kontrolleras i samband med nästa ordinarie 

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

Övrig information från tillsynsbesöket  

Resterande brister från tidigare tillsynsbesök är åtgärdade.  

Under 2018 och 2019 har det konstaterats läckage från taket och konstaterade 

fukt/påväxtproblem i delar av byggnaden. Fastighetsägaren har åtgärdat detta under 2019, och 

undersöker undan för undan resten av byggnaden. Om det påträffas pågående eller uttorkade 

fuktskador och/eller mögel är det viktigt att de åtgärdas, och att både rektor och 

miljönämnden blir informerade.  

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. 

• Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område i Lysekils kommun (KF 2019-12-11, § 244). Den nya 

taxan är behovsbaserad utifrån det behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. 

Detta medför att miljönämnden kommer att göra en prövning om klassning samt årlig 

tillsynstid som påbörjas från och med 2020. Ni kommer att få ett förslag till beslut skickat 

till er där ni kan inkomma med synpunkter innan beslut fattas.  

• 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 

 

Fredrik Johansson 

miljöhandläggare 

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/


 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-22 

 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Dnr 2020-000130  

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi 

Sammanfattning 

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi har upprättats som ett led i 
arbetet utifrån Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt 
försvar 2019 – 2023 (LKS 2019–416).  

Pandemiplanen är ett komplement till Lysekils kommuns krisledningsplan 
(LKS 2019–469) och nödvändig för att så bra som möjligt hantera en ofta komplex 
pandemihändelse. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 76 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-19 
Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi     

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi.  

 

Beslutet skickas till 

Säkerhetsstrateg  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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Figur 1 – WHO:s fasindelning 

1 Inledning 
En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i 
stora delar av världen. Eftersom influensan är helt ny saknar många ett skydd mot den, 
är mottagliga för att smittas och kan sprida influensan vidare. En influensapandemi 
kan innebära att alla i samhället påverkas. 
 

Beroende på influensans karaktär kan så många bli sjuka att det allvarligt påverkar 
hälso- och sjukvården, omsorgen och andra viktiga samhällsfunktioner. I värsta fall kan 
det innebära många dödsfall. 
 

Vid en pandemi kan 
• händelseförloppet vara komplext och långdraget med successiva vågor 
• belastningen inom sjukvården bli mycket hög 
• flera samhällssektorer påverkas samtidigt och samhällsviktiga 
• verksamheter drabbas av en omfattande sjukfrånvaro. 

1.1 WHO:s indelning av en pandemis olika faser 
Världshälsoorganisationen (WHO) spelar en central roll under en pandemi eftersom 
organisationen kommer att deklarera pandemins olika globala faser och därmed, till 
viss del, påverka de olika åtgärder som vidtas. WHO:s roll kommer också vara 
avgörande för att förmedla kunskap om pandemins epidemiologi och effekter, vilket är 
grunden för arbetet med pandemin. 
 

WHO:s faser är grundläggande, eftersom de påverkar hur hela världen agerar när ett 
nytt virus dyker upp. WHO:s fasindelning tar ingen hänsyn till lokala variationer i 
pandemins spridning. Sedan pandemin 2009 har WHO ersatt sin tidigare 
trappstegsliknande modell över pandemins faser 
med ett mer sammanflätat förlopp som sätter fokus på en kontinuerlig riskbedömning 
på såväl global som nationell nivå. WHO:s bedömning är baserad på virologiska, 
epidemiologiska och kliniska data på global nivå. 
 

Interpandemisk fas: Den interpandemiska fasen är tiden mellan pandemier. 
Aktiveringsfas: Aktiveringsfasen inleds när spridningen av ett virus med 
pandemisk potential har identifierats bland människor. 
Pandemisk fas: Om det nya viruset får en global spridning övergår det till en 
pandemisk fas. 
Övergångsfas: Övergångsfasen inleds när globala eller regionala 
riskbedömningar fastställer att åtgärderna mot den pandemiska influensan kan 
börja trappas ner. 

 

Olika kontinenter, regioner, länder och geografiska områden inom länder kan vid en 
given tidpunkt befinna sig i olika faser. Därför behöver Folkhälsomyndigheten i 
samverkan med andra aktörer kontinuerligt göra egna riskbedömningar. 
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1.2 Syftet med dokumentet 
Denna handlingsplan är framtagen för att beskriva hur Lysekils kommun ska kunna 
upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet på en acceptabel nivå under en pandemi. 
Den tydliggör ansvar och roller, beskriver arbetet som ska bedrivas inför, under och 
efter en inträffad pandemi samt anger målsättningen med arbetet. 
Planeringsdokumentet ska ses som ett komplement till styrdokumenten Lysekils 
kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar (LKS 2019–416) samt Lysekils 
kommuns krisledningsplan (LKS 2019–469). Handlingsplanen gäller för Lysekils 
kommun och dess bolag. 

1.3 Samhällets mål vid pandemi 
De övergripande målen1 med pandemiarbetet är att: 

• minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen
• minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället.

Dessa mål nås genom att medicinska, icke-medicinska och kommunikativa åtgärder 
vidtas vid pandemi. Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja 
pandemins förlopp finns möjlighet att spridningskurvans topp förskjuts och planas ut. 
Det skulle innebära minskad belastning på sjukvård och samhälle. 

1.4 Lysekils kommun målsättning vid pandemi 
Lysekils kommuns målsättning vid pandemi är att: 

• verka i enlighet med de övergripande målen för Sveriges pandemiarbete (stycke 1.2)
• säkerställa kontinuiteten i samhällsviktig verksamhet.

1 Sid 4, ”Pandemiberedskap // Hur vi förbereder oss – Ett kunskapsunderlag” (Folkhälsomyndigheten) 

Figur 2 – Pandemins förlopp med och utan intervention 
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2 Aktörer och deras uppdrag 
En pandemi berör många aktörer i samhället. I Sverige ansvarar flera av dessa 
gemensamt för att förebygga och hantera spridningen av smittsamma sjukdomar. 
Rollerna är desamma vid en pandemi, men formerna för samverkan är då desto 
viktigare för att lyckas kommunicera effektivt och samordnat. Det svenska 
krishanteringssystemet bygger på tre grundläggande principer, som gäller även 
kommunikationsarbetet i samband med en pandemi. 

Ansvarsprincipen – den som ansvarar för en verksamhet under normala 
förhållanden har motsvarande ansvar under en kris.  

Likhetsprincipen – verksamheten vid en kris ska likna den normala i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Närhetsprincipen – en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är 
närmast berörda och ansvariga. 

2.1 Lysekils kommun 
2.1.1 Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet 
Lysekils kommun ska kunna bedriva samhällsviktig verksamhet under störda 
förhållanden vilket säkerställs genom kontinuitetshantering. Hälso- och sjukvård, 
omsorg om barn och äldre samt dricksvattenproduktion är exempel på samhällsviktig 
verksamhet i Lysekils kommun. Vid pandemi förväntas hög personalfrånvaro samt 
brist på nödvändig medicinsk skyddsutrustning och läkemedel kunna uppstå och 
kontinuitetsplanering för dessa konsekvenser ska finnas upprättade och vara kända i 
berörda verksamheter.  

2.1.2 Samverkan 
Lysekils kommun är en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer och 
rutiner för samverkan ska finnas upprättade.  

2.1.3 Krisledning 
Kommunen ska ha förmåga att hantera extraordinära händelser. Lysekils kommuns 
centrala krisledningsorganisation aktiveras i det fall en oönskad händelse eller 
samhällsstörning inträffat och som inte enbart kan hanteras av den drabbade 
förvaltningen eller bolaget. Samma grund gäller vid pandemi. (Se Lysekils kommuns 
krisledningsplan LKS 2019–469 för detaljer). Lysekils kommun har även ett uppdrag 
att verka för att information till allmänheten samordnas. Det egna budskapet och 
samordningen av övriga ansvariga aktörers budskap är en grundläggande uppgift i 
pandemiarbetet. 

Vid en extraordinär händelse ska kommunen även kunna stå värd för en inriktnings- 
och samordningsfunktion (ISF) och ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram.  

2.1.4 Pandemiteam 
Vid situationer som inte tydligt innebär anledning att aktivera 
krisledningsorganisationen, ska pandemiteam sammankallas. Pandemiteamet består 
av kommundirektör, socialchef, utbildningschef, samhällsbyggnadschef, 
säkerhetsstrateg, kommunikationschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
avdelningschef för hållbar utveckling samt HR-chef. Pandemiteamet ansvarar för att 
bedöma situationen och dess behov av åtgärder på kort och lång sikt. 
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2.2 Folkhälsomyndigheten 
Folkhälsomyndigheten ansvarar för en rad uppgifter som exempelvis samordning av 
pandemiberedskapen på nationell nivå, stödja planeringen på regional och lokal nivå, 
där det operativa arbetet bedrivs. 

Folkhälsomyndigheten samordnar även framtagandet av en vaccinationsstrategi, 
avropar och distribuerar vaccin och beredskapsläkemedel. Ytterligare ansvarar de för 
de nationella beredskapslagren av beredskapsläkemedel och framtagandet av 
rekommendationer för användning av 
beredskapsläkemedel. 

Folkhälsomyndigheten utgör internationell kontaktpunkt och övervakar pandemins 
utveckling. 
De bedriver och utvecklar även laboratoriediagnostik för detektion, typning och 
resistensbestämning av pandemisk influensa och samordnar smittskyddet i Sverige. 

2.3 Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är nationell kunskapsmyndighet för hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. De samordnar regionernas och kommunernas krisberedskap inom hälso- 
och sjukvård och socialtjänst inför allvarliga händelser. Socialstyrelsen utfärdar även 
föreskrifter om ordination och praktisk hantering av läkemedel inom hälso- och 
sjukvården, inklusive vaccinationsverksamhet. 

2.4 Västra Götalandsregionen (VGR) 
Regionen är ytterst ansvariga för hälso- och sjukvården och smittskyddsarbetet inom 
sitt geografiska område och kommunicerar med befolkningen där. De tar fram 
regionala planer för att hantera de effekter en influensapandemi kommer att ha på 
verksamheten. Regionen har en smittskyddsläkare, som ansvarar för att planera, 
organisera och leda smittskyddsarbetet. Regionen samordnar sina insatser när det 
gäller hälso- och sjukvårdsinformation, exempelvis via webbplatsen www.1177.se och 
telefontjänsten 1177. 

2.5 Länsstyrelsen Västra Götaland 
Länsstyrelsen har ett stort ansvar för krishanteringen på regional nivå, även i samband 
med en pandemi. Vid en samhällsstörning, till exempel en pandemi, ska länsstyrelsen 
verka för att informationen till allmänheten och massmedia samordnas, stödja 
kommunerna i deras krishanteringsarbete och hålla sig underrättad om 
händelseutvecklingen. 

3 Utgångspunkter vid kontinuitetsplanering och 
riskbedömning inom kommunens verksamheter 

3.1 Kontinuitetsplanering 
Vid kontinuitetsplanering inom kommunala verksamheter ska det stödmaterial som 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram användas. Materialet 
nås via deras webbplats www.msb.se/kontinuitetshantering.  

MSB arbetar med anledning av Covid119 med antagandet att: 
– 20 procent av ordinarie personal är borta från arbetsplatsen under sex veckor,

från och med vecka 16 till och med vecka 21, år 2020.
– Under två av dessa sex veckor (vecka 18 och 19 år 2020) är 40 procent av

ordinarie personal borta från arbetsplatsen.

Vid framtida pandemier kan andra planeringsförutsättningar råda. 
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3.2 Riskbedömning 
Verksamhetsansvariga ska i egenskap av arbetsgivare planera för hur verksamheten ska 
hantera ett utbrott av den smittsamma sjukdomen på arbetsplatsen, identifiera vilka 
arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför 
arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt.  Riskbedömningen 
ska ske i samverkan med skyddsombud och ligger som grund ifall nödvändiga 
skyddsåtgärder behöver vidtas för att ingen ska bli smittad i arbetet. 
 
Vid smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att: 

� Utreda vilken smittrisk som finns och bedöma den risk det kan utgöra för 
arbetstagarna. – tänk på att elever och studenter även omfattas av 
Arbetsmiljölagen, AML – tänk även på att riskbedömningen ska ske i 
samverkan med skyddsombud 

� Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs. 
� Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att 

utföra arbetet på ett säkert sätt och säkerställa att arbetstagaren kan 
tillgodogöra sig informationen. 

� Påminna om att god hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos 
arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. 

� Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs. 
� Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud (om de sker på arbetet) till 

Arbetsmiljöverket. (se AML 3.3a) 
 

HR-avdelningen tillhandahåller mallar för riskbedömning. 

4 Prioriterade verksamheter inom Lysekils kommun 
4.1 Prio 1 
Följande funktioner måste fungera och upprätthållas vid en pandemi: 

4.1.1 VA 
Dricksvattenförsörjning är livsnödvändig verksamhet samt en stödfunktion till många 
andra viktiga verksamheter. Avloppsverksamheten är nödvändig för miljön. 
Säkerställ jour- och beredskap. 

4.1.2 Räddningstjänst 
Verksamheten är nödvändig och väsentlig för såväl individens liv och hälsa som för 
skyddet av egendom och miljö. 

4.1.3 Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg 
Störning eller bortfall av verksamheten inom äldreomsorgen, hemsjukvården eller 
trygghetslarmsorganisationen kan utgöra hot mot individens liv och hälsa. Inom all 
omsorgsverksamhet är det viktigt att planera för stödfunktioner så som exempelvis 
kosthållning, tvätt, hygien och transporter. 
 
Bistånd, individ- och familjeomsorg. Störning eller bortfall av verksamheten kan utgöra 
hot mot individens liv och hälsa.  

4.1.4 Kommunal ledning 
Utan fungerande ledning och administration kommer inte kommunens verksamhet att 
kunna upprätthållas. I detta uppdrag ingår även krisledning, kriskommunikation och 
kontaktcentrets verksamhet. 
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4.1.5 Livsmedel 
Störning eller bortfall av verksamheten inom måltidsproduktion, distribution och 
kontroll av livsmedel kan utgöra hot mot individens liv och hälsa. 

4.1.6 IT 
Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla samverkan och ledning även 
under karantänsliknande situationer samt för att möta kommunikationsbehov både 
internt och externt. 

4.1.7 Fastighetsjour 
Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla fastighetsdrift för övriga 
prioriterade verksamheter. 

4.1.8 Lokalvård 
Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla god hygien inom övriga 
prioriterade verksamheter. 

4.2 Prio 2 
4.2.1 Skola och förskola 
Verksamheten bör upprätthållas så långt som möjligt för att möjliggöra för föräldrar till 
friska barn att gå till sina arbeten. 

4.2.2 Renhållning 
Utebliven renhållning och sophantering kan leda till ökad smittspridning och kan också 
orsaka skador på den yttre miljön. Verksamheten är särskilt viktig under den varma 
årstiden. 

4.2.3 Energi/ elnät och värme 
Verksamheten är viktig för samhällets funktionalitet. Bortfall eller störningar av 
verksamheten kan vintertid utgöra ett hot mot individens liv och hälsa. 

4.2.4 Gatu- och väghållning 
Verksamheten är särskilt viktig vintertid då snöröjning måste fungera för att möjliggöra 
viktiga transporter. 

5 Inriktningsbeslut 
Vid en skarp pandemi i Sverige och närområdet ska kommunens verksamheter arbeta 
utifrån följande inriktningsbeslut: 

Säkerställ säkerheten för egen personal, planera för uthållighet i din 
prioriterade verksamhet, vidta åtgärder för att bryta smittspridning och 
håll dig uppdaterad på intern information. 

Säkerheten för egen personal ska alltid prioriteras. Säkerhet och försiktighet går alltid 
före verkan. I möjligaste mån bör därför följande taktik användas: 

� Undvik fysiska möten, försök att ersätta dem med andra former av möten 
såsom telefonmöten. 

� Om möjligt, låt personalen arbeta hemifrån. Förbered tekniska och praktiska 
arrangemang för detta. 

� För den personal som måste vara på plats, ordna så att de olika skiftens 
personal inte möter varandra i lokalerna. 

� Se till att hygienen hålls god i pentryn och toaletter. 
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Planeringen för uthålligheten i den prioriterade verksamheten innebär att 
verksamhetsansvarig utgår från verksamhetens kontinuitetsplaneringen. För just 
pandemi handlar det om att säkra bemanningen vid hög personalfrånvaro och andra 
för verksamheten kritiska beroenden som exempelvis medicinsk utrustning eller 
hygienartiklar. 

Åtgärder för att bryta smittspridning handlar i grunden om att öka medvetenheten 
kring vikten av god handhygien och att man hostar/nyser i armvecket och stannar 
hemma från arbetet om man är sjuk. Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas men 
meddelas i så fall genom interna direktiv. 

Genom att hålla sig uppdaterad på intern information, som förmedlas via intranätet 
och mail, säkerställs att viktig information sprids i organisationen. 

6 Åtgärder under pandemins olika nivåer 
Nedan beskrivs de åtgärder som ”Pandemiteamet” och kommunens 
krisledningsorganisation ska vidta under pandemins olika faser.  

6.1 Aktiveringsfasen 
Pandemi är bekräftat någonstans i världen. Sverige har drabbats av sina första fall. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kommunens säkerhetsstrateg får 
information om pandemin av Smittskydd Västra Götaland genom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. 

Avdelningen för verksamhetsstöd samt Avdelningen för hållbar utveckling ombesörjer 
resurser för att aktivt kunna arbeta med: 

� Omvärldsbevakning 
� Uppdatering av kommunens pandemiplan 
� Samverkan med myndigheter och andra kommuner 

Utöver de nämnda arbetsuppgifterna ska avdelningarna även stödja 
kommundirektören i sammankallandet av kommunens ”Pandemiteam” och den 
interna informationsdelningen till politisk ledning, kommunalförbund 
(räddningstjänsten) och bolag. 

Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen inventerar förråd och lager. 
Hygienartiklar och nödvändig sjukvårdsutrustning med mera anskaffas efter behov. 

Avdelningen för verksamhetsstöd ska tillsammans med HR-avdelningen: 
� Förbereda informationsmaterial och tips och råd till anställda och allmänheten. 
� Säkerställ informationskanaler och kontaktvägar är korrekta och uppdaterade 

(webbplats, intranät, eventuell telefonrådgivning med mera.) 

6.2 Pandemisk fas 
6.2.1 Bedömning av händelseutvecklingen 
För bestämmande av pandemiläge och gradering av insatsbehov tas regelbunden 
kontakt med Smittskydd Västra Götaland genom samverkanskonferenser med 
Länsstyrelsen. I kommunen förs statistik avseende nya insjuknade bland patienter och 
personal. 

Pandemiteamet bedömer händelseutvecklingen och beslutar om adekvata åtgärder. Vid 
aktivering av den centrala krisledningsstaben övergår arbetet att bedrivas i enlighet 
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med Lysekils kommuns krisledningsplan (LKS 2019–469) och förvaltningarna utgår 
från sina krisledningsplaner. 

6.2.2 Facklig förhandling 
Förhandla med fackliga organisationer om möjlighet för arbetsgivaren att utkräva 
nödfallsövertid av arbetstagare i den utsträckning som förhållanden kräver.  
 

Informera om eventuella behov av omfördelning av personal mellan 
förvaltningar/bolag utifrån de behov som uppstår. Beakta möjligheten att aktivera 
krislägesavtal. 

6.2.3 Höj hygiennivån 
Ge ut rekommendationer och rutiner för hygien, särskilt i gemensamma 
hygienutrymmen som pentryn och toaletter och publika utrymmen. Lokalvården städar 
enligt rutinen för smitta. 
 

För handhygien tillhandahålls om möjligt alkoholbaserat handdesinfektionsmedel t ex 
85- procentig alcogel, alternativt flytande tvål och engångshanddukar. Respektive 
verksamhetsansvarig ansvarar för att all personal får information om regler för hygien. 
 

Kommunicera kring pandemi till allmänhet, kommunanställda och näringsliv (i 
samverkan med Smittskydd VGR, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västra 
Götaland). 
 

6.2.4 Löpande aktiviteter under hela skeendet 
� Följ information från Folkhälsomyndigheten, VGR, Länsstyrelsen Västra 

Götaland, www.1177.se, och utför annan omvärldsbevakning. 
� Informera politisk ledning, förvaltningar och bolag. 
� Regelbundna avstämningar med förvaltningar/bolag avseende strategier, 

riktlinjer och kontakter med externa aktörer för att klara ut samordning och 
samverkan under kommande månader. 

� Se över och säkerställ bemanning av verksamheternas beredskap och jourer. 
� Fordon, transporter och leveranser av materiel, livsmedel, etc. 
� Uppdatera planen för kostförsörjning. 
� Påbörja uppföljning av sjukskrivningar i kommunala verksamheter och 

vårdtagare. Jämför med nyckeltal motsvarande period 2 år tillbaka.  
� Påbörja komplettering/anskaffning av hygienartiklar och annan tänkbar 

skyddsutrustning.  
� Översyn av tillgången på vårdplatser och vilka resurser i form av korttidsplatser 

som finns tillgängliga eller är möjliga att skapa. Inventera tillgång till 
trygghetslarm.  

� Säkerställ informationskanaler och kontaktvägar.  
� Aktivera och kontinuerligt uppdatera information på kommunens hemsida.  
� Producera informationsmaterial/ tips och råd till anställda och allmänheten.  
� Informera allmänhet, kommunanställda och näringsliv (i samverkan med 

regionen och länsstyrelsen).  
� Bedriv tät samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och närliggande 

kommuner. 
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� Förbered bemanningsåtgärder, planering och beslutsunderlag för strategi och 
riktlinjer för att omfördela personal till förvaltningar/bolag utifrån de behov 
som uppstår.  

� Kontakta frivilligorganisationer, pensionsavgångna med mera. Omfördelning av 
personal ska i första hand ske till verksamheter/uppgifter som inte medför 
någon ytterligare smittrisk. 

� Förbered aktivering av kommunens krisledningsnämnd. 

6.3 Övergångsfas 
När verksamheterna börjar återgår till normala förhållanden ska 
krisledningsorganisationen successivt avvecklas. Planering för utvärdering av denna 
händelse ska påbörjas och genomföras så nära inpå händelsens avslut som möjligt. 
Utvärderingen ska genomföras i enligt med MSB:s vägledning för utvärderingar. 

Ekonomiska kostnader för hanteringen ska sammanställas och möjligheter för 
ekonomisk ersättning från staten ska beaktas. 

7 Vaccination 
Vid en pandemi kommer rekommendationer att utarbetas av Folkhälsomyndigheten, i 
samverkan med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, för att hälso- och sjukvården 
ska kunna erbjuda vacciner för att förebygga svår sjukdom, dödsfall och för att minska 
smittspridningen.  

Syftet med att erbjuda vaccin vid en pandemisk influensa är att: 
• minska smittspridningen
• förhindra spridning av influensa till medicinska riskgrupper
• minska risken för att medicinska riskgrupper drabbas av allvarliga

komplikationer eller dör till följd av den pandemiska influensan
• upprätthålla en god hälso- och sjukvård genom att vaccinera sjukvårdspersonal
• skydda de grupper i befolkningen som löper störst risk för att smittas.

Utifrån dessa rekommendationer måste en prioriteringsordning fastställas. Den kan 
behöva revideras beroende på pandemins epidemiologi och utveckling i tiden samt 
tillgången på vaccin vid varje givet tillfälle.  

Prioriteringsordning för pandemivaccinering av anställd personal inom Lysekils 
kommun ska, vid behov vid varje pandemihändelse, tas fram utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunens kontinuitetsplanering. 
Prioriteringsordningen för kommunala verksamheter följer prioriteringen under 
avsnitt 4 Prioriterade verksamheter inom Lysekils kommun och detaljerad förteckning 
fastställs av kommundirektör. 
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8 Bilaga 1 – Lagstiftning 
De lagar och regler som reglerar verksamheten under normala förhållanden är 
huvudsakligen också de som gäller vid en extraordinär händelse. Nedan följer några av 
de 
lagar och förordningar som gäller under en pandemi. 

8.1 Lagar 
 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid

extraordinära
 händelser i fredstid och höjd beredskap
 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 Lag (2017:30) hälso- och sjukvårdslagen
 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
 Smittskyddslagen (2004:168)
 Arbetstidslagen (1982:673)
 Socialtjänstlagen (2001:453)
 Ordningslagen (1993:1617)
 Arbetsmiljölagen (1977:1160)

8.2 Förordningar 
 Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
 extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
 Smittskyddsförordningen (2004:255)
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9 Bilaga 2 – Tips och råd 
Vad kan jag göra för att skydda mig mot den nya influensan? 

All influensa, även den nya influensan, smittar via droppar från saliv, nysningar eller 
hosta med mera. 
Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det 
krävs 
nära kontakt med den smittade för att själv drabbas. Om du vill skydda dig från att 
smittas 
med influensa eller från att smitta andra, bör du tänka på det här: 

� Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka 
� Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de 

smittas 
� Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra 

andra ärenden. 
� Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ner på 

toaletten eller slänger i en soppåse 
� Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser. 
� Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Det kan också vara 

effektivt. 
� Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i 

något föremål som influensavirus nyligen fastnat på. 

Hygien på och utanför arbetsplatsen 

� Tvätta händerna ofta, använd gärna handsprit. 
� Nys och hosta i armvecket. 
� Undvik platser med stora folksamlingar såsom bio, teater, restauranger, bussar 

och tåg. 
� Se till så att kall mat serveras kall och varm mat serveras varm. 
� Handdukar i hemmet bör tvättas ofta och i minst 60 grader. 
� Att torktumla minskar mängden sporbildande bakterier som finns i textiler. 
� Familjemedlemmar som är smittade eller känner symptom bör, om möjlighet 

finns, använda en egen toalett och sova i separat sovrum. 
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Datum 

2020-05-13 

Dnr 

UBN 2020-000244 

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

Lokalförsörjning arbetslivsförvaltningen 2020 

Sammanfattning 

I kommunens lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd behandla nämndens 
verksamheters lokalförsörjning. I dokumentet Lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2020 redogörs för behovet av lokaler för 
arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter enhetsvis efter förvaltningens 
organisation.      

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna underlaget Lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2020.      

Ärendet 

Arbetslivsförvaltningens lokalförsörjningsbehov behandlas enligt redovisat förslag. 

Förvaltningens synpunkter 

I kommunens lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd behandla nämndens 
verksamheters lokalförsörjning. I dokumentet PM Lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2020 redogörs för behovet av lokaler för 
arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter, se bilaga.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 § 55 ärende LKS 
2019–000180 om bildandet av en ny arbetslivsförvaltning från och med 1 januari 
2020. Arbetslivsförvaltningen omfattar i huvudsak verksamheterna 
arbetsmarknad, vuxenutbildning inklusive särvux samt individ- och 
familjeomsorgens verksamhet ekonomiskt bistånd. Dokumentet om 
lokalförsörjning redogör för verksamheternas behov enhetsvis. 

Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 

PM lokalförsörjning arbetslivsförvaltningen 2020 

Beslutet skickas till  

Arbetslivsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Lokalförsörjning – Arbetslivsförvaltningen 2020 

1. Inledning

I dokumentet redogörs för behovet av lokaler inom för Arbetslivsförvaltningens (ALF)

verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 § 55

ärende LKS 2019-000180 om bildandet av en ny arbetslivsförvaltning från och med 1

januari 2020. Arbetslivsförvaltningen omfattar i huvudsak verksamheterna

arbetsmarknad, vuxenutbildning inklusive särvux samt individ- och familjeomsorgens

verksamhet ekonomiskt bistånd.

2. Ny organisation

Med utgångspunkt i beslutet i fullmäktige och uppdraget har ALF bildat en ny intern

organisation i ALF. Organisationen delas in i olika enheter med delvis olika inriktningar

enligt följande;

 en enhet för vägledning och stöd

 en enhet för arbetsliv

 en enhet för vuxenutbildning

 förvaltningsledning

Enheten för Vägledning och stöd 

Enheten vägleder till arbete, utbildning och egen försörjning alternativt föreslår andra 

verksamhetskontakter för andra behov av stöd. Vägledning och stöd förväntas ges i 

olika former av insatser så väl individuellt som i grupp. Inom enheten samlas funktioner 

som har huvudsakligt fokus på vägledning och stöd till enskilda personer. Enheten 

ansvarar därmed för arbetet med: 

 ekonomiskt bistånd

 budget- och skuldrådgivning

 dödsboanmälan

 förmedlingsmedel

 arbetsmarknadsstöd med fokus på individer/sökande

 studie- och yrkesvägledning

 samhällsorientering

 samhällguidning

 kommunala aktivitetsansvaret
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Enheten omfattar också internt stöd och administration varför flera administrativa 

funktioner samlas inom enheten.  Till enheten för vägledning och stöd knyts också 

användning av resurser som tillhandahålls av Samordningsförbundet Väst, (t.ex. 

rehabvägledare, kurser och utredning) vilka enheten förväntas vägleda till.  

Enheten behöver plats för sammanlagt 19 medarbetare i kontor i HC Boviks lokaler. Av 

dessa 19 är 13 tillkommande och 6 redan befintliga i Bovikshuset. Socialsekreterare, 

AM konsulenter, SYV, BUS rådgivare (tillsammans 14st) behöver enskilda kontor med 

utrymningsvägar. Av dessa är 2 st kontor för ambulerande personal från övriga 

verksamheter AF/FK/SoF. Där socialsekreterare/myndighetsutövare arbetar behövs ett 

säkerhetstänk och en sluss för mottag av personer som besöker verksamheten. Det är 

önskvärt att dessa besökare inte ska behöva gå vidare in eller upp i huset där det redan 

finns ett stort flöde av övriga besökare, elever och medarbetare. Detta då det ibland kan 

uppstå hotfulla situationer och aggressivitet riktad mot beslutsfattare. Det innebär också 

att dessa medarbetare behöver tillgång till en bakväg eller alternativ utgång för att 

undvika risk för konfrontationer. Säkerhetsamordnare bör engageras för att se över 

lokalerna med behovet av skydd och larm i olika rum och lokaler. Väl ljudisolerade rum 

är också viktig förutsättning. Samhällsguide och administratörer/reception behöver 

också kontorsarbetsplatser (4st) i egna alternativt delade kontor. Enhetschefen bör 

placeras i kontor i närheten av övriga chefer. En reception eller informationsdisk för 

hela huset behövs vilken bör ligga i anslutning till huvudingången.  

Enheten behöver tillgång till ett större mötesrum samt ett par mindre grupp- eller 

samtalsrum för besök och samverkansmöten i olika former. Enheten behöver också en 

öppnare lokal för infotorgsverksamhet dit man kan anvisas men även till viss del 

uppsöka vid behov av vägledning och stöd i arbetsmarknadsfrågor. Utöver detta 

tillkommer behov av ett arkiv för förvaring av arkiverat sekretessmaterial. I framtiden 

kommer ett e-arkiv att införas i kommunen men det lär dröja innan hela akterna är i 

digital form. Kommunens arkivansvarig bör konsulteras för att bedöma behovet 

framöver. 

Enheten för Arbetsliv 

Enheten för arbetsliv ansvarar för arbetet med olika arbetsplatser och placeringar inom 

dessa. Enheten ansvarar därmed för arbetet med såväl interna som externa 

verksamheter. Enhetens interna verksamheter för sysselsättning, daglig verksamhet, 

arbetsträning, arbetsprövning (inkl. bedömning) och praktik vilka omfattas är i 

dagsläget följande; 

 Skeppargatan

 Blåstället

 Hamnreturen

 Ankaret

 Verkstad/transporten



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

Sid 3/4 

 Naturvårdslaget

 Café Saltö

Enheten ansvarar också för arbetet med alla externa platser vilket avser platser inom; 

 kommunala förvaltningar och enheter

 kommunala bolag

 andra offentliga verksamheter

 privata företag

 stiftelser

 föreningar

Enheten behöver plats för fem medarbetare i kontor i HC Bovik alternativt i 

angränsande lokaler. Enheten behöver också tillgång till ett sammanträdesrum. 

Enhetschef placeras lämpligen med övriga chefer. Enhetens övriga verksamheter är 

särskilda praktiska verksamheter vilka finns i andra befintliga lokaler där merparten är 

ändamålsenliga.  

En utveckling planeras för utökat återbruk i samarbete med RAMBO. Ett sannolikt 

område för ökat återbruk är byggmaterial. För Hamnreturens verksamhet finns därmed 

ett utökat behov av lagerlokaler för att kunna öka försäljning av skrymmande material. 

Likaså finns ett behov av lokaler för sortering av material vid RAMBOs 

avfallsanläggning. Frågan om utökat återbruk behöver utredas i särskild ordning så att 

ändamålsenliga faciliteter för verksamheten kan preciseras ytterligare. 

Enheten för Vuxenutbildning 

Enheten för Vuxenutbildning ansvarar för förvaltningens utbildningsverksamheter. 

Lysekils enhet vuxenutbildning omfattar: 

 kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

 kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå

 kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå

 Uppdragsutbildning

 Lärcentra

 Yrkeshögskola

 Särskild utbildning för vuxna
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Vuxenutbildningens verksamhet har idag tillgång till 12 lärosalar. Omfattningen av 

lärosalar motsvarar idag nästan behovet. Övriga salar är specialsalar (industri, 

programmering, kemi, fysik, biologi, metodsalar vård och omsorg och restaurang). 

Utöver lärosalar behövs tillgång till lärarrum för 21 lärare med 21 arbetsplatser. Rektor 

och två samordnare/utvecklare är i behov av var sina kontorsutrymmen. 

Rektor/enhetschef placeras i kontor i anslutning till övriga chefer. Verksamheten 

behöver också tillgång till ett konferensrum. 

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledning består av förvaltningschef och eventuellt tillkommer övriga 

tjänster. Förvaltningen behöver säkerställa tillgång till kontor för eventuella 

förändringar varför förvaltningsledning ska ha tillgång till 3 kontor. Förvaltningsledning 

bör placeras i Bovikshuset tillsamman med övriga chefer. Förvaltningsledningen 

behöver också tillgång till ett sammanträdesrum.  

Övrigt 

För förvaltningen som helhet, tidigare nämnda enheter inkluderade, finns behov av 

minst fem sammanträdesrum i Bovikshuset. Det förutsätts också ett personalrum som 

rymmer flertalet av personalen vid raster etc. Viktiga förutsättningar för övrigt är 

parkeringsplatser. Det finns redan i dagsläget begränsat antal parkeringsplatser för 

personer som arbetar i verksamheten, besökare, elever och övriga som kommer till 

området. 

Framtid 

Utvecklingen både inom arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningspolitiken är i 

stark förändring. I dagsläget är det oklart i vilken omfattning kommunernas 

engagemang kommer påverkas när det gäller arbetsmarknadspolitik. Eventuellt kan 

uppdrag komma att utökas med tiden. Troligtvis ökar engagemanget inom 

vuxenutbildningen med hänvisning till nationell utredning. Det gör att lokalfrågan inom 

Arbetslivsförvaltningens verksamheter måste hållas aktuell löpande och vi måste kunna 

göras snabba anpassningar till föränderliga behov. Långsiktigt är det också önskvärt att 

tänka sig större och mer ändamålsenliga lokaler utifrån Arbetslivsförvaltningens 

samlade verksamheter. I samband med långsiktiga lokalförsörjningsplanen bör detta 

beaktas. 

Per-Henrik Larsson 

Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen 
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Datum 

2020-05-26 

Dnr 

UBN 2020-000152 

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

Uppföljningsrapport 2 2020 för arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

Uppföljningsrapport 2 omfattar medarbetare (endast på nämndsnivå) och ekonomi
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. Utbildningsnämndens 
arbetslivsförvaltning har en förhållandevis hög sysselsättningsgrad 94% och 
förhållandevis låg sjukfrånvaro 5,2%. Arbetslivsförvaltning visar en negativ 
avvikelse med 2,5 miljoner kronor efter april månad. Förvaltningen har justerat 
prognosen från föregående uppföljning där prognosen nu är -10 miljoner kronor.     

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2 2020 för 
arbetslivsförvaltningen.    

Ärendet 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljningsrapport 2 sammanställas 
till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per 30 april. Denna rapport omfattar 
uppföljning av medarbetare (endast på nämndsnivå) och ekonomi avseende utfall 
för perioden samt prognos för helåret. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen har 73 anställda totalt varav 58 tillsvidareanställda 
sysselsättningsgraden är hög 94% inom förvaltningen vilket är förhållandevis 
positivt sett till ambitionen om heltidsresan. Sjukfrånvaron är sammanlagt  
5,2 % vilket är förhållandevis lågt. Ett genomsnitt för kommunen på årsbasis är ca 
9 - 10 %. Fördelningen i olika åldersgrupper är relativt lik medan sjukfrånvaro 
mellan kvinnor och män skiljer sig åt. 

Utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning visar en negativ avvikelse med 2,5 
miljoner kronor efter april månad. Avvikelse är till större del inom utbetalt 
ekonomiskt bistånd men även övriga enheter visar en negativ prognos. 
Förvaltningen har justerat prognosen från föregående uppföljning där prognosen 
nu är -10 miljoner kronor.  

Utfallet för förvaltningen och enheterna med medarbetare, ekonomisk analys och 
åtgärder presenteras i bilaga. 

Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef 

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 2 omfattar uppföljning av medarbetare 
(endast på nämndsnivå) och ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

2 Medarbetare 
2.1 Antal anställda 

  2020-04-30 2019-12-31 2019-04-30 
Antal anställda totalt 73   
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda 58   
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda 6   
Varav antal timavlönade 9   
Årsarbetare totalt (arbetad tid) 63   
Varav årsarbetare timavlönade 1   
Varav årsarbetare månadsavlönade 62   
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 94   

Kommentar 

Förvaltningen har 73 anställda totalt varav 58 tillsvidareanställda, 6 visstidsanställda och 9 
timavlönade. Genomsnittliga sysselsättningsgraden är hög inom förvaltningen vilket är 
förhållandevis positivt sett till ambitionen om heltidsresan. 

2.2 Arbetsmiljö och hälsa 
Andel i procent 2020-04-30 2019-12-31 2019-04-30 
Sjukfrånvaro total 5,2   
Varav korttid <15 dagar 3,2   
Varav långtid >60 dagar 10,3   
Sjukfrånvaro kvinnor 6,1   
Sjukfrånvaro män 3,4   
Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 
0 -29 år 5,0   
30 -49 år 5,4   
50 -år 5,1   
Långtidsfriska* 31,6   
Upprepad korttidssjukfrånvaro** 6,6   

* Andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna 
** Andel månadsavlönade med 6 eller fler sjuktillfällen under de senaste 12 månaderna 

Kommentar 

Sjukfrånvaron är sammanlagt 5,2 % vilket är förhållandevis lågt. Ett genomsnitt för 
kommunen på årsbasis är ca 9 - 10 %. Fördelningen i olika åldersgrupper är relativt lik 
medan sjukfrånvaro mellan kvinnor och män skiljer sig åt. 

Något som kan inverka på statistiken mellan könen är att antalet män är betydligt färre i 
verksamheterna än antalet kvinnor. Antalet män inverkar därmed mer på statistiken och får 
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större genomslag i procentandelar vid närvaro och/eller sjukfrånvaro. 

3 Ekonomi 
3.1 Resultat och prognos 

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

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 19,7 6,5 4,9 18,9 
Personalkostnader -39,6 -13,0 -12,8 -39,9
Övriga kostnader -24,3 -8,1 -10,2 -33,1
Kapitalkostnader 0 0 0 0 
Nettokostnader -44,2 -14,6 -18,1 -54,1
Budget nettokostnader -44,2 -14,6 -14,6 -44,2
Budgetavvikelse 0,0 0,0 -3,5 -9,9

3.2 Resultat och prognos verksamhet 

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

Förvaltningschef (inkl. särvux) -2 758 -906 -902 -2 379 379 
Enheten för arbetsliv -11 312 -3 724 -3 637 -11 417 -105
Enheten för vägledning och stöd 
(exkl. utbet ek.bistånd) -6 094 -1 993 -1 847 -7 410 -1 316

Enheten för vuxenutbildning -11 060 -3 625 -4 810 -11 629 -569
Utbetalt ek. bistånd -13 021 -4 340 -6 857 -21 408 -8 387
Summa -44 245 -14 588 -18 053 -54 243 -9 998

3.3 Ekonomisk analys 
Arbetslivsförvaltningen 

Arbetslivsförvaltningen som helhet visar ett utfall om 18053tkr jämfört med budgeterat 
14588tkr. Prognosen för helåret är 54243tkr jämfört med budgeterade 44245tkr. Den 
prognostiserade avvikelsen per helår är -9998tkr. 

Förvaltningen 

Förvaltningens prognos är en avvikelsen är ca 379tkr för 2020. Det förväntade överskottet 
beror främst på en lägre bemanning inom särvux verksamhet än budgeterat samt ett mindre 
externt bidrag för verksamhet (utbildningsinsatser). 

Enheten för vägledning och stöd 

Enheten för vägledning och stöd visar en negativ prognos. Den prognostiserade avvikelsen är 
-1316tkr för verksamheten och -8387tkr för utbetalt ekonomiskt bistånd för 2020.

I huvudsak beror den negativa budgetavvikelsen per april på att utbetalningarna av 
ekonomiskt bistånd under årets början legat högre än budgeterat samt förvaltningen tagit 
höjd för en ökning i och med Corona-pandemins sannolika följder under resen av året. SKRs 
ekonomiska rapport ger stöd för att det kommer ske ökningar av försörjningsstöd i landet 
(alla kommuner). SKR uppger en genomsnittlig ökning om ca 15% både inom utbetalt 
ekonomiskt bistånd och handläggning. 

Även övriga kostnader överskrider budget vilket delvis beror på att det inte budgeterats för 
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exempelvis, tolkkostnader, handledning, utbildning samt kostnader kopplade till detta 
(kursavgifter, resor, boende). 

Intäkterna från Migrationsverket är osäkra då det är svårt att förutse hur många nyanlända 
som kommer att finnas kvar inom etableringen under resterande del av 2020. I prognosen 
beräknas i snitt att en ny person påbörjar etablering per månad mellan april och december, 
vilket är en minskning i förhållande till tidigare uppskattningar. Prognostiserat utfall för 
intäkter från Migrationsverket till EVS är 2949tkr i jämförelse med budget på 3519tkr en 
differens om -570tkr. 

Satsningen med kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödsverksamheten som nu görs 
för att få de som står längst från arbetsmarknaden i varaktig försörjning, genom antingen 
anställning eller sjukersättning, måste ses långsiktigt. Under 2020 kommer en sådan 
satsning medföra en ökad nettokostnad om 660 tkr (stärkta personalresurser andra halvåret) 
men på längre sikt efter 2021 beräknas satsningen ge resultat och fortlöpande ge positiv 
effekt i takt med att personer kommer i annan försörjning. Den positiva effekten i pengar 
kommer att visa sig först efter att satsningen varit igång drygt ett år. Satsningen ger med 
största sannolikhet då också andra samhällseffekter i form av minskad ohälsa, stress och 
social oro hos de personer som blir föremål för insatser. Ett antal barns uppväxtvillkor 
kommer också att förbättras vilket ger mycket långsiktiga samhällsvinster. 

I prognosen för EVS ingår även en tidigare beslutad åtgärd för att minska det utbetalda 
ekonomiska biståndet genom att få 10 personer i arbete under andra halvåret (t ex via 
extratjänster), motsvarande en besparing på 450 tkr. 

I förhållande till uppföljningen av föregående månad (mars) har prognosen försämrats med 
1079 tkr. Förklaringar till denna differens är att utbetalat ekonomiskt bistånd för april var 
211 tkr lägre, att övriga kostnader ökat med 60 tkr per helår samt en nettokostnadsökning på 
660 tkr till följd av satsningen på försäkringsmedicinsk samverkan, FMS. Dessutom 
tillkommer justeringen i minskade ersättningar i form av etableringsschablon från 
Migrationsverket med 570 tkr. 

Enheten för Arbetsliv 

Enheten för arbetsliv visar en prognos där avvikelsen är -105tkr för 2020. 

Den försämrade prognosen från föregående uppföljningstillfälle är framför allt beroende på 
förväntat intäktsbortfall i till följd av Corona. Verksamheten har också större osäkerheter i 
dag till följd av Corona där eventuella vikariekostnader kan komma att tillkomma. Samtidigt 
fortlöper vissa fasta kostnader i verksamheten som t.ex. kost utan att deltagare i daglig 
verksamhet och sysselsättning äter måltider vilket då medför ett intäktsbortfall på 
kostavgifter från brukare. 

Enheten för Vuxenutbildning 

Enheten för vuxenutbildning visar en prognostiserad avvikelsen är -569tkr för 2020. 

Samtidigt som verksamheten arbetat för att balansera kostnader har förändrade 
förutsättningar påverkat. Bland annat har kostnader för städ, el, VA och i viss mån även 
hyror visat sig vara underbudgeterade för Högskolecentrum i Boviks huset. Det är 
underbudgeterade kostnader om ca 418tkr. Minskade schablonersättningar förväntas också 
påverka. 

Prognosen om  -569 tkr jämfört med -313 föregående period. Att utfallet inte blir än sämre 
trots tillkommande icke budgeterade kostnader beror på förbättrat ekonomiskt utfall på 
personalsidan i form av föräldraledighet och vakanser etc. Krav på medfinansiering inom 
Regional yrkesvuxutbildning tas också bort från och med hösten vilket bidrar positivt till 
prognosen. Uppdragsutbildning med insatser riktade till socialförvaltningen i samband med 
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Covid-19 ger också kostnadstäckning för viss del av löner under året. 

Att den negativa avvikelsen per april är förhållandevis stor för vuxenutbildningen beror på att 
alla statsbidrag inte är med i utfallet och att det är större förväntade intäkter under 
höstterminen. 

3.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 
Minskad personal SFI 240 
Vakanta tjänster, tjänstledigheter, föräldraledigheter VUX 196 
Uppdragsutbildning 20 
Vakanta tjänster förvaltning (särvux) 379 
Kompensation - Intäktsbortfall Corona (kostavgifter, försäljning) 0 
Utvecklingstjänster 450 
Summa 1 285 

Kommentar till åtgärder 

De åtgärder som vidtas på kort sikt handlar om att hålla igen med kostnader där tillfälle ges 
för att förbättra resultatet Det handlar t.ex. om minskning i verksamhet, vakanser, ledigheter 
m.m. bland personal.

De åtgärder som vidtas på lång sikt innebär att intensivt arbeta för att så många individer 
som möjligt kommer i annan försörjning, i första hand i anställning eller studier men även ett 
antal till sjukersättning. Ett hushåll som beviljas bistånd får i genomsnitt en utbetalning per 
månad på drygt 7 tkr. Ger man istället en person i hushållet en subventionerad anställning så 
kan delen som kommunen betalar för anställningen varje månad i 1-2 år komma att motsvara 
månadskostnaden för det ekonomiska biståndet. Den ekonomiska vinsten för kommunen 
uppstår då individen därefter kommer vidare i varaktig/reguljär anställning hos annan 
arbetsgivare än Arbetslivsförvaltningen. Därför är det av stor vikt med god och tät 
uppföljning av individen under anställningstiden så att denne inte återgår i arbetslöshet och 
åter blir beroende av ekonomiskt bistånd. Insatser ger dock inte effekter på kort sikt 
(innevarande år) En långsiktig åtgärd som görs är anställning av socialsekreterare vilket 
också påverkar ekonomiska utfallet. 

Förvaltningen ska undersöka förutsättning att ta del kompensation genom statliga bidrag där 
det finns en tydlig effekt av Corona som t.ex. vissa intäktsbortfall. 

4 Investeringsuppföljning 
Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Summa 

Kommentar 

Arbetslivsförvaltningen förfogar inte över någon investeringsbudget för 2020. 



2020-04-01 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 967.00 EKON

2020-04-01 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,500.00 EKON

2020-04-01 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 579.00 EKON

2020-04-01 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,660.00 EKON

2020-04-01 Olga Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-01 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,800.00 EKON

2020-04-01 Ingrid Arnholm Bifall ek bist återkrav 4:1 & 9:2 § SoL 8,715.00 EKON

2020-04-01 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-01 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,209.00 EKON

2020-04-01 Eva Lundgren Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-01 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 121.00 EKON

2020-04-01 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 468.00 EKON

2020-04-01 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 400.00 EKON

2020-04-01 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 171.00 EKON

2020-04-01 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,933.00 EKON

2020-04-02 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-02 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,877.50 EKON

2020-04-02 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-02 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-02 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,123.00 EKON

2020-04-02 Eva Lundgren Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-02 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 900.00 EKON

2020-04-02 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,780.00 EKON

2020-04-03 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,283.00 EKON

2020-04-03 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 428.00 EKON

2020-04-03 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-03 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-03 Förvaltningsrätten Domstols avslag överklagande från klient 0.00 EKON

2020-04-03 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,151.00 EKON

2020-04-03 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-03 Anna Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-03 Anna Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-03 Anna Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-03 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 432.00 EKON

2020-04-03 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-03 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,547.00 EKON

2020-04-03 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,487.50 EKON

2020-04-03 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 754.00 EKON

2020-04-06 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-06 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,508.00 EKON

2020-04-06 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,215.00 EKON

2020-04-06 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-06 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 400.00 EKON

2020-04-06 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,793.00 EKON

2020-04-06 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 58.00 EKON

2020-04-06 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,464.00 EKON

2020-04-06 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,971.00 EKON

2020-04-06 Eva Lundgren Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-06 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,681.00 EKON

2020-04-06 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,000.00 EKON



2020-04-06 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 100.00 EKON

2020-04-06 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-06 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-07 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 784.00 EKON

2020-04-07 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,021.00 EKON

2020-04-07 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-07 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,729.00 EKON

2020-04-07 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,000.00 EKON

2020-04-07 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,147.00 EKON

2020-04-07 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-07 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,205.50 EKON

2020-04-07 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,586.00 EKON

2020-04-07 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-08 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-08 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-08 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,047.50 EKON

2020-04-08 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 775.00 EKON

2020-04-08 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-08 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 245.00 EKON

2020-04-08 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-08 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,818.00 EKON

2020-04-08 Elisabet Loverde Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 6,959.00 EKON

2020-04-08 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 200.00 EKON

2020-04-08 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,126.00 EKON

2020-04-08 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 80.00 EKON

2020-04-08 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,679.00 EKON

2020-04-08 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 409.50 EKON

2020-04-08 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 12,800.00 EKON

2020-04-08 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-08 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,906.00 EKON

2020-04-09 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,583.00 EKON

2020-04-09 Elisabet Loverde Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-09 Elisabet Loverde Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-09 Elisabet Loverde Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-09 Elisabet Loverde Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-09 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-09 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 400.00 EKON

2020-04-09 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-09 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 288.00 EKON

2020-04-14 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,400.00 EKON

2020-04-14 Elisabet Loverde Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-14 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,183.00 EKON

2020-04-14 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,308.00 EKON

2020-04-14 Amanda Vansvik Omprövning 27 § FvL, beslut ändras 0.00 EKON

2020-04-14 Amanda Vansvik Omprövning 27 § FvL, beslut ändras 0.00 EKON

2020-04-14 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,460.00 EKON

2020-04-14 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-14 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 138.00 EKON

2020-04-14 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,410.00 EKON

2020-04-14 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,160.00 EKON



2020-04-14 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,082.00 EKON

2020-04-14 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,160.00 EKON

2020-04-14 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,710.00 EKON

2020-04-14 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 13,054.50 EKON

2020-04-14 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-14 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,950.00 EKON

2020-04-14 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-14 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,303.00 EKON

2020-04-14 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 800.00 EKON

2020-04-14 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,730.00 EKON

2020-04-14 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-14 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 409.50 EKON

2020-04-14 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,687.00 EKON

2020-04-14 Elisabet Loverde Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-14 Elisabet Loverde Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-15 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,392.00 EKON

2020-04-15 Eva Lundgren Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 11,014.00 EKON

2020-04-15 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 600.00 EKON

2020-04-15 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,353.00 EKON

2020-04-15 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-15 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,918.00 EKON

2020-04-16 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,854.00 EKON

2020-04-16 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,288.00 EKON

2020-04-16 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,910.00 EKON

2020-04-16 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,053.50 EKON

2020-04-16 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 500.00 EKON

2020-04-16 Anna Karlsson Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 9,832.00 EKON

2020-04-16 Anna Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-16 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,408.00 EKON

2020-04-16 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,930.00 EKON

2020-04-16 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,552.00 EKON

2020-04-16 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,389.00 EKON

2020-04-17 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,840.00 EKON

2020-04-17 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 16,344.00 EKON

2020-04-17 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 409.50 EKON

2020-04-17 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-17 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,454.00 EKON

2020-04-17 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,965.00 EKON

2020-04-17 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,037.00 EKON

2020-04-17 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,562.00 EKON

2020-04-17 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,597.00 EKON

2020-04-17 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,439.00 EKON

2020-04-17 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 710.00 EKON

2020-04-17 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,864.00 EKON

2020-04-17 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,305.00 EKON

2020-04-17 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,483.50 EKON

2020-04-17 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,418.00 EKON

2020-04-17 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 342.00 EKON

2020-04-17 Anna Karlsson Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-20 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,634.00 EKON



2020-04-20 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,264.00 EKON

2020-04-20 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,384.00 EKON

2020-04-20 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,550.00 EKON

2020-04-20 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,830.00 EKON

2020-04-20 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,732.00 EKON

2020-04-20 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,713.00 EKON

2020-04-20 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 13,540.00 EKON

2020-04-20 Helen Jarestam Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-20 Helen Jarestam Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-20 Helen Jarestam Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-20 Helen Jarestam Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-20 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,970.00 EKON

2020-04-20 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,476.00 EKON

2020-04-20 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-20 Anna Karlsson Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 6,464.00 EKON

2020-04-20 Anna Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-20 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-20 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,152.50 EKON

2020-04-20 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,390.00 EKON

2020-04-20 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 14,864.00 EKON

2020-04-20 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 573.00 EKON

2020-04-20 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,807.50 EKON

2020-04-20 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,764.00 EKON

2020-04-21 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,846.00 EKON

2020-04-21 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,788.00 EKON

2020-04-21 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,418.00 EKON

2020-04-21 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,009.00 EKON

2020-04-21 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,710.00 EKON

2020-04-21 Eva Lundgren Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-21 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,710.00 EKON

2020-04-21 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 775.00 EKON

2020-04-21 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,074.00 EKON

2020-04-21 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,103.50 EKON

2020-04-21 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 400.00 EKON

2020-04-21 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 232.00 EKON

2020-04-21 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,043.00 EKON

2020-04-21 Helen Jarestam Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-21 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,903.00 EKON

2020-04-21 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,498.50 EKON

2020-04-22 Anna Karlsson Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 4,160.00 EKON

2020-04-22 Anna Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-22 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,813.75 EKON

2020-04-22 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,334.00 EKON

2020-04-22 Anna Karlsson Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 9,578.00 EKON

2020-04-22 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,346.00 EKON

2020-04-22 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-22 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,084.00 EKON

2020-04-22 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-22 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,575.00 EKON

2020-04-22 Eva Lundgren Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2,696.00 EKON



2020-04-22 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,037.00 EKON

2020-04-22 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,280.00 EKON

2020-04-23 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-23 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,234.00 EKON

2020-04-23 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,219.00 EKON

2020-04-23 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,923.00 EKON

2020-04-23 Helen Jarestam Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-23 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,550.00 EKON

2020-04-23 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,760.00 EKON

2020-04-23 Olga Karlsson Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 8,198.00 EKON

2020-04-23 Olga Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-23 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,974.00 EKON

2020-04-23 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,149.00 EKON

2020-04-23 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,652.00 EKON

2020-04-23 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,021.00 EKON

2020-04-23 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,386.00 EKON

2020-04-23 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,660.00 EKON

2020-04-23 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,680.00 EKON

2020-04-23 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-23 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 174.00 EKON

2020-04-23 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,838.00 EKON

2020-04-23 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,980.00 EKON

2020-04-23 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-23 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 293.00 EKON

2020-04-23 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,725.00 EKON

2020-04-23 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,812.50 EKON

2020-04-23 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,258.50 EKON

2020-04-23 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,601.00 EKON

2020-04-23 Helen Jarestam Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-23 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 690.00 EKON

2020-04-24 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,087.00 EKON

2020-04-24 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-24 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,043.00 EKON

2020-04-24 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,859.00 EKON

2020-04-24 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-24 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 11,382.00 EKON

2020-04-24 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,164.00 EKON

2020-04-24 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,725.00 EKON

2020-04-24 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,073.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,781.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,698.00 EKON

2020-04-24 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,553.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,555.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 12,361.25 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,482.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,442.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,915.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON



2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,853.00 EKON

2020-04-24 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,550.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,523.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,698.00 EKON

2020-04-24 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,043.50 EKON

2020-04-24 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,253.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,808.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,254.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,520.00 EKON

2020-04-24 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-24 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,855.00 EKON

2020-04-24 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,119.00 EKON

2020-04-24 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,950.00 EKON

2020-04-24 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-24 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,623.00 EKON

2020-04-24 Eva Lundgren Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-24 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,234.50 EKON

2020-04-24 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-24 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,373.00 EKON

2020-04-24 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,257.00 EKON

2020-04-24 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,030.72 EKON

2020-04-24 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,763.00 EKON

2020-04-24 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-24 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-27 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,648.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,134.00 EKON

2020-04-27 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-27 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,999.00 EKON

2020-04-27 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 427.00 EKON

2020-04-27 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,333.50 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,272.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,709.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,063.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,495.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,074.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,435.00 EKON

2020-04-27 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,546.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,020.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 11,466.00 EKON

2020-04-27 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,070.00 EKON

2020-04-27 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,261.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,519.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-27 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 200.00 EKON

2020-04-27 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,094.00 EKON

2020-04-27 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,147.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,866.50 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-27 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,647.00 EKON



2020-04-27 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,222.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 1,846.00 EKON

2020-04-27 Eva Lundgren Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-27 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 213.00 EKON

2020-04-27 Helen Jarestam Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-27 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,060.00 EKON

2020-04-27 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,968.00 EKON

2020-04-27 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,802.00 EKON

2020-04-27 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,854.00 EKON

2020-04-27 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,456.00 EKON

2020-04-27 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-27 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-27 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,514.00 EKON

2020-04-27 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,255.00 EKON

2020-04-27 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-27 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,942.00 EKON

2020-04-27 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,289.00 EKON

2020-04-28 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,631.00 EKON

2020-04-28 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 12,313.00 EKON

2020-04-28 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,119.72 EKON

2020-04-28 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,000.00 EKON

2020-04-28 Elisabet Loverde Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 20,618.00 EKON

2020-04-28 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-28 Anna Karlsson Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-28 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,604.00 EKON

2020-04-28 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,671.00 EKON

2020-04-28 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 11,258.00 EKON

2020-04-28 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,308.00 EKON

2020-04-28 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,473.00 EKON

2020-04-28 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-28 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-28 Anna Karlsson Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-28 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 6,878.00 EKON

2020-04-28 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-28 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,163.00 EKON

2020-04-28 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,800.00 EKON

2020-04-28 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 3,749.00 EKON

2020-04-28 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-28 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,349.00 EKON

2020-04-28 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 12,178.00 EKON

2020-04-28 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,232.00 EKON

2020-04-28 Issam Haddad Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 16,291.00 EKON

2020-04-28 Olga Karlsson Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 19,632.00 EKON

2020-04-28 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 11,486.00 EKON

2020-04-28 Olga Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-29 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,763.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 8,866.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-29 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,634.00 EKON



2020-04-29 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,252.00 EKON

2020-04-29 Eva Lundgren Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 4,160.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 776.00 EKON

2020-04-29 Eva Lundgren Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,802.00 EKON

2020-04-29 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,418.00 EKON

2020-04-29 Elisabet Loverde Utredning inleds ej enl 11 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 10,844.50 EKON

2020-04-29 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,957.00 EKON

2020-04-29 Elisabet Loverde Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 523.00 EKON

2020-04-29 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 670.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,695.00 EKON

2020-04-29 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,507.00 EKON

2020-04-29 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,405.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,780.00 EKON

2020-04-29 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 7,725.00 EKON

2020-04-29 Elisabet Loverde Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 406.00 EKON

2020-04-29 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,918.00 EKON

2020-04-29 Issam Haddad Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-29 Issam Haddad Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 6,408.00 EKON

2020-04-29 Eva Lundgren Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 598.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 9,615.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-29 Issam Haddad Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 5,639.00 EKON

2020-04-29 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2,081.00 EKON

2020-04-29 Helen Jarestam Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 500.00 EKON

2020-04-29 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,250.50 EKON

2020-04-30 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 468.00 EKON

2020-04-30 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,535.00 EKON

2020-04-30 Anna Karlsson Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 24,840.00 EKON

2020-04-30 Anna Karlsson Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-30 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-30 Elisabet Loverde Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 8,352.00 EKON

2020-04-30 Olga Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 1,608.50 EKON

2020-04-30 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-30 Anna Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-30 Olga Karlsson Avslag ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 0.00 EKON

2020-04-30 Eva Lundgren Dödsboanmälan upprättas och skickas 0.00 EKON

2020-04-30 Helen Jarestam Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 6,931.00 EKON

2020-04-30 Helen Jarestam Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB 0.00 EKON

2020-04-30 Ingrid Arnholm Bifall ek bist återkrav 4:1 & 9:2 § SoL 44.00 EKON

2020-04-30 Anna Karlsson Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 9,843.00 EKON

2020-04-30 Olga Karlsson Överklagan vidarebefordras 0.00 EKON
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