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1 Sammanfattning - rapport till kommunfullmäktige 

1.1 Väsentliga händelser under perioden 

Under perioden har nämndens verksamheter fokuserat på att organisera och anställa 

kompetenser för att arbeta med nyanlända. Inom flera områden råder stor brist på 

personal. Det gäller främst lärare, fritidspedagoger, förskollärare, kuratorer och 

studievägledare. Konsekvensen blev att den tänkta organisationen tar längre tid att 

besätta vilket ger en hög arbetsbelastning samtidigt som intäkterna inte nyttjas som 

planerats. 

Utbildningsnämnden fortsätter att arbeta med sitt utvecklingsmål, Strategier för 

förbättring av elevernas resultat. En ekonomisk satsning om 3,6 mnkr görs. 

Målsättningen är att inom fem år åter etablera Lysekil bland de 50 högst rankade 

kommunerna enlig Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser. 

Skolinspektionen har under 2016 genomfört en granskning av nämndens 

skolverksamheter. Beslut kommer under hösten. Ett arbete med att besvara brister 

kommer att samordnas med satsningen på förbättrade skolresultat. 

Huvudbiblioteket har ökat sina besök markant. Biblioteket fyller en stor funktion i 

integrationsarbetet genom service och aktiviteter för nyanlända. Även Gullmarsborg har 

ökat besöksantalet tydligt. 

Inför 2017 förutspås en ökning av förskoleplatser med ca 5%. Elevantalet i skola 

stabiliseras på en hög volym, dock krävs ökat lokalutrymme på högstadiet. Antagning 

till gymnasiet har ökat jämfört med de två senaste åren vilket brutit den nedåtgående 

trenden. 

1.2 Ekonomisk analys 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 
Budget 

helår 
Budget 

1608 
Utfall 1608 Utfall 1508 

Prognos 
utfall 

Prognos 
budgetavv 

Intäkter 69,5 46,4 57,2 47,2 82,8 13,3 

Personalkostnader -231,7 -155,6 -155,4 -149,3 -236,1 -4,4 

Övriga kostnader -157,3 -105,0 -103,7 -103,1 -156,0 1,3 

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

Resultat -322,9 -216,4 -204,2 -207,7 -312,7 10,2 

Utfallet för Utbildningsnämnden per den 31 augusti är -204,1 mnkr, vilket är 12,2 mnkr 

lägre än budget. Intäkter, i huvudsak statsbidrag för asylsökande och nyanlända, är 

högre 10,9 än budgeterat. Kostnaderna, däremot, är lägre än budgeterat, 1,2 mnkr. 

Jämfört med samma period föregående år har intäkterna ökat 10,1 mnkr, vilket beror på 

statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Kostnadsökningen, 6,5 mnkr, är till största 

delen ökade lönekostnader, 6,1 mnkr. 

Vid årets slut prognostiseras en positiv budgetavvikelse för Utbildningsnämnden om 

10,2 mnkr. 

Den största budgetavvikelsen finns inom grundskolan, 6,5 mnkr. Centralt inom 

utbildningsförvaltningen prognosticeras ett överskott med 3,6 mnkr. Detta består 

framför allt av en budgetreserv för förskolan och grundskolan. Helårsprognosen för 

förskolan är -1,4 mnkr. Helårsprognosen för kultur- och fritidsverksamheten är -1,3 
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mnkr, varav största delen (-1,2 mnkr) avser verksamheten vid Gullmarsborg. 

Gymnasieskolans utfall vid årets slut beräknas till 0,2 mnkr medan vuxenutbildningen 

prognostiserar en budgetavvikelse om 0,8 mnkr, vilken till största delen kommer från 

uppdragsutbildningen, Fisk- och skaldjur. 

1.3 Åtgärder för budgetbalans 

2 Rapport till nämnd 

2.1 Väsentliga händelser under perioden 

Under perioden januari-augusti har samtliga verksamheter anpassats för att hantera den 

förändring som tillströmningen av nyanlända gett upphov till. Efter årsskiftet har dock 

ökningen avtagit. Samtliga verksamheter har gjort förändringar i organisationen samt 

behövt utöka sin kompetens. Integrationsmedel, asyl- och schablonersättningar har täckt 

kostnader för detta. Inom flera områden råder dock stor brist på personal. Det gäller 

främst förskollärare, lärare, fritidspedagoger, kuratorer och studievägledare. Först vid 

höststarten har flertalet av de utlysta tjänsterna kunnat besättas. Resultatet blir att 

kostnaderna syns först i höst trots att intäkter redan kommit. Det är grundorsaken till det 

i dagsläget stora positiva ekonomiska resultatet. 

Utbildningsnämnden fortsätter att arbeta med sitt utvecklingsmål, Strategier för 

förbättring av elevernas resultat. En ekonomisk satsning om 3,6 mnkr görs. 

Målsättningen är att inom fem år åter etablera Lysekil bland de 50 högst rankade 

kommunerna enlig Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser. 

Skolinspektionen har under 2016 genomfört en granskning av nämndens 

skolverksamheter. Beslut kommer under hösten. Ett arbete med att besvara brister 

kommer att samordnas med satsningen på förbättrade skolresultat. 

Antalet barn i förskolan ökar. Prognosen för 2016 är att 549 barn i genomsnitt kommer 

att nyttja kommunal förskola. (2015 blev utfallet 532). Inför 2017 bedöms ökningen till 

ytterligare 20 barn. Under hösten beräknar nämnden att besluta om ändrad 

fördelningsmodell av resurser till förskolan. Modellen skall bygga på att fördela resurs 

efter vistelsetid samt ta hänsyn till barnens ålder. Modellen skall vara kostnadsneutral. 

Grundskolan har haft ett stort fokus på att hantera och utveckla pedagogiska och 

metodiska arbetssätt för att integrera nyanlända. Det gäller såväl organisatoriskt som 

kompetensmässigt. En plan för att hantera ökningen följs. För närvarande råder balans 

lokalmässigt för årskurserna F-6 medan 7-9 behöver tillskott i form av moduler. 

Särskolan har flyttat i nyrenoverade lokaler vid Gullmarsskolan. En ny rektor till 

Stångenässkolan/Bro har rekryterats 

Campus Väst som innefattar gymnasie- och vuxenutbildningar har haft ett stort fokus på 

ekonomi i balans. Vidtagna åtgärder pekar på att ekonomisk balans råder. En ny 

rektorsorganisation gäller från och med hösten där rektorsansvar per verksamhet gäller. 

En ny rektor till vuxenutbildningen har rekryterats. Det är positivt med en tydlig ökning 

av ansökningar till gymnasiet jämfört med de senast två åren. Det leder till att 

gymnasiet behåller sin elevvolym. Språkintroduktion på gymnasiets 

Introduktionsprogram samt Svenska för invandrare, SFI ökar. Vuxenutbildningen 

kommer att spela en viktig roll för kommande integration av nyanlända. Flera 

samarbeten med företag inleds och planeras. 

Huvudbiblioteket har ökat sina besök markant. Boklånen har minskat medan e-

bokutlåning ökar. Biblioteket fyller en stor funktion i integrationsarbetet genom service 
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och aktiviteter för nyanlända. Även Gullmarsborg har ökat besöksantalet markant. En 

översyn för att belysa verksamheten på Gullmarsborg görs ur såväl ekonomiskt som 

verksamhetsperspektiv. 

Nämnden arbetar med plan för ökade hälsotal. Positiv utveckling sker. Sjukfrånvaron 

var under januari-juli 5,35% (2015 var siffran 5,9%). 

2.2 Ekonomisk analys 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 
Budget 

helår 
Budget 

1608 
Utfall 1608 Utfall 1508 

Prognos 
utfall 

Prognos 
budgetavv 

Intäkter 69,5 46,4 57,3 47,2 82,8 13,3 

Personalkostnader -231,7 -155,6 -155,4 -149,3 -236,1 -4,4 

Övriga kostnader -157,3 -104,9 -103,7 -103,1 -156,0 1,3 

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

Resultat -322,9 -216,3 -204,1 -207,7 -312,7 10,2 

Utfallet för Utbildningsnämnden per den 31 augusti är -204,1 mnkr, vilket är 12,2 mnkr 

lägre än budget. Intäkter, i huvudsak statsbidrag för asylsökande och nyanlända, är 

högre 10,9 än budgeterat. Kostnaderna, däremot, är lägre än budgeterat, 1,2 mnkr. 

Jämfört med samma period föregående år har intäkterna ökat 10,1 mnkr, vilket beror på 

statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Kostnadsökningen, 6,5 mnkr, är till största 

delen ökade lönekostnader, 6,1 mnkr. 

Vid årets slut prognostiseras en positiv budgetavvikelse för Utbildningsnämnden om 

10,2 mnkr. 

Den största budgetavvikelsen finns inom grundskolan, 6,5 mnkr. Överskottet beror både 

på att intäkterna är högre än budget och kostnaderna lägre än budget. Framför allt visar 

intäkter relaterade till migration ett överskott. Intäkterna för schablonersättningen och 

för ersättningen för asylsökande överskrider sammantaget budget med nära 4 mnkr per 

augusti. Dessa intäkter avser framför allt grundskolan och i mindre utsträckning 

förskolan. De totala personalkostnaderna för grundskolan är 1,8 mnkr lägre än budget 

under samma period. Svårigheter att rekrytera personal har lett till att planerade 

anställningar inte har kunnat genomföras. Det finns också en osäkerhet kring hur de 

statliga medlen kan användas. Rektorerna är försiktiga med att anställa tillvidareanställd 

personal eftersom de räknar med att tilldelningen av statsbidrag kan minska framöver. 

Helårsprognosen för förskolan är -1,4 mnkr. Underskottet begränsas av svårigheterna att 

rekrytera personal. I nuläget är förskolans budget underdimensionerad som en följd av 

att budgeten minskades för ett par år sedan. Genom förväntade volymökningar kan 

underskottet öka ytterligare. Inför budget 2016 äskade förskolecheferna också extra 

budgetmedel på 2 mnkr i särskild skrivelse. 

Centralt på utbildningsförvaltningen finns en budgetreserv som avser förskolan (1,2 

mnkr) och grundskolan (1 mnkr). Totalt beräknas överskottet centralt på 

utbildningsförvaltningen till 3,6 mnkr. Förutom budgetreserven inom förskola och 

grundskola förväntas ett överskott för utvecklingsmedel och för kompetensutveckling. 

Den centrala elevhälsan inom grundskola och förskola beräknas vid årets slut visa ett 

överskott med 1,5 mnkr. Detta beror på svårigheten att rekrytera personal. 

Helårsprognosen för resursenheten, som avser personalresurser för särskilt stöd inom 

grundskola och förskola, beräknas till 1,1 mnkr. Detta överskott är svårt att analysera. 

Det finns behov att utreda hur fördelningen av medel inom resursenheten ska göras. Det 
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är i nuläget oklart i vilka fall denna enhet kan anlitas och i vilka fall verksamheterna ska 

anställa resurspersoner inom egen budgetram. Inom särskolan förväntas ett underskott 

jämfört med budget, -0,6 mnkr. Nyanställningar kommer att innebära ökade 

personalkostnader under hösten. 

Helårsprognosen för kultur- och fritidsverksamheten beräknas till -1,3 mnkr, varav 

största delen (-1,2 mnkr) avser verksamheten vid Gullmarsborg. 

Gymnasieskolans utfall vid årets slut beräknas till 0,2 mnkr medan vuxenutbildningen 

prognostiserar en budgetavvikelse om 0,8 mnkr, vilken till största delen kommer från 

uppdragsutbildningen, Fisk- och skaldjur. 

  

Resultat per enhet/verksamhet 

Enhet/verksamhet  tkr 
Budget 

helår 
Budget 

ack 
Utfall ack 

Prognos 
utfall 

Prognos 
budgetavv 

Förvaltningsgemensamt -9 418 -6 212 -3 325 -5 818 3 600 

Musikskola -2 146 -1 456 -1 383 -2 026 120 

Resursenhet, barn- och elevhälsa och 
särskola 

-28 936 -19 699 -17 219 -26 862 2 074 

Grundskola -123 839 -83 017 -76 021 -117 318 6 521 

Förskola -62 827 -42 103 -42 460 -64 237 -1 410 

Enskilda förskolor -3 538 -2 359 -2 697 -4 038 -500 

Kultur- och fritidsverksamhet -23 870 -15 956 -17 290 -25 170 -1 300 

Gymnasieskola -57 315 -38 211 -37 184 -57 053 262 

Vuxenutbildningen -11 028 -7 352 -6 527 -10 163 865 

Summa -322 917 -216 365 -204 106 -312 685 10 232 

2.3 Åtgärder för budget i balans 

2.4 Personal 

Antal anställda 

 Utfall 15-12-31 Utfall 16-08-31 Prognos 16-12-31 

Antal tillsvidareanställda 481 488  

- varav heltid 417 432  

- varav deltid 64 56  

Antal visstidsanställda 55 81  

Kommentar personal 

Sjukfrånvaro  

Andel i procent Utfall helår 2015 Utfall 150731 Utfall 160731 
Utveckling T2 

2015-2016 

Total sjukfrånvaro 5,9 5,7 5,4 -0,3 

Kvinnor 6,4 6,4 5,5 -0,9 

Män 4,3 2,6 4,8 2,2 

Sjukfrånvaro över 60 
dagar av den totala 
sjukfrånvaron 

54,7 63,6 33,6 -30,0 
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Kommentar sjukfrånvaro 

2.5 Investeringsuppföljning 

Investering Budget Utfall ack Not 

Förskola (möbler, utomhusförråd) -175 0  

Grundskola (möbler, symaskiner) -738 -290  

Särskola (möbler, metodutrustning) -97 0  

Campus Väst (omställning av lokaler, inventarier/möbler, utrustning) -485 0  

Fritid (armaturer, sportutrustning) -300 -21  

Gullmarsborg (möbler) -60 0  

Kultur och bibliotek (utlåningssystem) -145 0  

Summa -2 000 -311  

Nämndens investeringar förväntas genomföras enligt plan. 

2.6 Nyckeltal 

Prestationer/nyckeltal 2015 helår 1608 ack Prognos helår Not 

 Antal elever i grundskola inkl. förskoleklass  1 406 1 455 1 455  

 Antal elever i grundsärskola/träningsskola  15 11 11  

 Antal barn i fritidshem  480 559 544  

 Antal barn i kommunal förskola  532 523 543  

 Antal barn i pedagogisk omsorg   16  17 17  

 Antal elever i musikskola   307  323 323  

 Antal i kö till musikskola   147  199 199  

Antal besök i Stadsbiblioteket 70 980 6 476 77 500  

 Utlån böcker  80 989 6 455 77 500  

 Utlån e-böcker  2 828 287 3 500  

 Antal elever gymnasiet inkl. gy-sär   598  604 620  

 Andel Lysekilsungdomar som valt Campus Väst   68%  70% 70%  

 Antal Lysekilsungdomar till andra huvudmän   182  161 161  

 Antal gymnasieprogram på Campus Väst   10  11 11  

2.7 Nämndens mål 

2.8 Internkontrollplan 
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Resursfördelningsmodell förskolan 2017 

Sammanfattning 

Fördelning av resurser ska ske utifrån antal barn och deras vistelsetid under 
pågående budgetår. Modellen bygger på att kostnaden per barn fördelas dels efter 
barnets ålder och dels efter vistelsetiden per vecka. I förslaget genererar barn i 
åldern 1-3 år 15% högre kostnad än barn i åldern 4-5 år. Vistelsetiden delas in i tre 
kategorier, 0-15 h/v, 15-40h/v och >40h/v. Bilaga 1 visar utfallet om föreslagen 
modell skulle ha tillämpats på 2016 års budgetram. 
Syftet är att få en bättre matchning mellan resurser och kostnader. Den förskola som 
vid en viss tidpunkt har möjlighet att ta emot fler barn ska kunna göra det och direkt 
få kompensation för ökade kostnader. På detta sätt kan en förskola anpassa sin 
organisation till aktuella behov av förskola. 
Relevant nyckeltal ska vara barn per pedagog. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås fatta beslut om en resursfördelningsmodell för 
förskola 2017 enligt följande principer: 

 Modellen är kostnadsneutral. 

 Budgetfördelningen består av en fast del, främst lokaler och dylikt. 

 Budgetfördelningen består av en rörlig del som beräknas på antal barn – 
deras ålder och vistelsetid. 

 Avräkning av den rörliga delen sker månadsvis till respektive ansvar. 
 

Ärendet 

Uppdraget var att ta fram en ny resursfördelningsmodell förskolan 2017. Det ska 
vara en aktiv budget med budgetjustering under året. Ersättning sker med antal 
barn och deras vistelsetid som grund. Modellen ska vara ekonomiskt neutral i 
jämförelse med dagens modell. 

Utbildningsnämnden påbörjade 2014 ett arbete med att ta fram en ny 
resursfördelningsmodell inom förskolan. En arbetsgrupp bestående av 
förskolechefer och ekonom bildades med uppdraget att formulera en 
fördelningsmodell för Lysekils kommun som tar hänsyn förändringar i antalet barn 
och deras vistelsetid på förskolan under pågående budgetår. En viktig utgångspunkt 
var fördelningsmodeller från mindre kommuner i närområdet samt från Trollhättan 
och Göteborg. Arbetsgruppen tog fram ett förslag för Lysekils kommun, utan att 
något slutligt underlag för ett politiskt beslut formulerades. 

Under 2016 har uppdraget aktualiserats på nytt. Den tidigare arbetsgruppens 
underlag och förslag har utgjort en viktig grund för det förslag till beslut som nu 
presenteras. 

 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens utredning 

Utbildningsnämnden har idag en resursfördelning som bygger på en grundprincip 
som innebär att budget för personalkostnader fördelas med motsvarande 3 
årsarbetare per avdelning. Varje avdelning antas ta emot 18 barn. 
Personalkostnaderna inkluderar en schablon för OB-ersättning, sjuklön och 
vikarielöner. Budgeten per årsarbetare är dock inte schabloniserad utan bygger på 
faktiska löner för de personer som är anställda på respektive förskola. 
Förbrukningsmaterial och undervisningsmaterial fördelas med schablonbelopp per 
avdelning. Budgeten för kost består av en fast och en rörlig del. Övriga kostnader i 
budgeten består framför allt av fasta kostnader. Större kostnadsposter är lokalhyror, 
städning, sophämtning, el, VA, IT, datorer och kapitaltjänstkostnader.  
 
Bakgrunden till att utbildningsnämnden avser att förändra resurstilldelningen är att 
man inom nämnden bedömt att avdelningen förlorat i betydelse som 
fördelningsgrund. Istället är barngruppen, antalet barn och deras vistelsetid på 
förskolan, den enhet som förskolans verksamhet utgår från. Syftet med att fördela 
delar av budgeten utifrån antal barn och deras vistelsetid under pågående budgetår 
är att få en bättre matchning mellan resurser och kostnader. Den förskola som vid 
en viss tidpunkt har möjlighet att ta emot fler barn ska kunna göra det och direkt få 
kompensation för ökade kostnader. 
 
De modeller som utbildningsnämnden i Lysekils kommun har tagit del av från 
andra kommuner visar att man kan välja olika vägar när det gäller hur stor del av 
budgeten som ska ersättas med en schabloniserad resurstilldelning. Risken med att 
anta en långtgående schabloniserad modell är att förskolor med välutbildad och 
erfaren personal med ett högre löneläge direkt får underskott. Detta skulle motverka 
ambitionen att få utbildad personal inom förskolan. För att minska denna risk är 
förslaget att börja med en modell som fortfarande tar hänsyn till lönenivån på 
respektive förskola. Budgeten läggs alltså i början av året enligt den modell som 
finns sedan tidigare. Schabloniserade ersättningar används därefter under året för 
att omfördela resurser utifrån förändringar i antalet barn och deras vistelsetid. 
Resursfördelningsmodellen ska utvärderas kontinuerligt och beroende på hur 
verksamheterna utvecklas kan modellen komma att förändras.    
 
 
 
 
Lennart Olsson Christina Halling 
Förvaltningschef Ekonom 

 

Bilaga 

Bilaga 1 visar beräkning av hur barnantal och vistelsetid för 2016 skulle se ut i 
föreslagen modell. 

 

Beslutet skickas till  

Christina Halling, f.v.b.   

 

http://www.lysekil.se/


Budgetfördelningsmodell förskolan
Ersättning baserad på antal barn och genomsnittlig vistelsetid

Utbildningsnämnden, Lysekils kommun

Exempel baserat på budget 2016

Barnpeng, genomsnitt kr

Personalkostnad barnpeng 74 018

Förbrukningsmaterial och rörlig kostnad kost/barn 4 000

78 018

Rörlig budget att fördela 2016 kr

Personalkostnader 40 635 817

Kost och förbrukningsmaterial 2 196 000

42 831 817

Ålder/schematid Ersättning kr

% av 

genomsnittlig 

barnpeng Antal barn Fördelning % Budgetbelopp

Barn 1-3 år faktor 1,15

0-15 tim 58 318 65 90 16 5 248 661

mer än 15 tim (15-40 tim) 85 414 95 167 30 14 264 156

mer än 40 tim 103 179 115 56 10 5 778 013

Barn 4-5 år faktor 1

0-15 tim 50 712 65 44 8 2 231 315

mer än 15 tim (15-40 tim) 74 273 95 125 23 9 284 142

mer än 40 tim 89 721 115 67 12 6 011 287

549 100 42 817 573
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 Datum Dnr 

 2016-10-05 UBN 2016-123 

 

Utbildningsförvaltningen 

Lena Garberg, 0523 – 61 32 24 

lena.garberg@lysekil.se 

 

Motion om utegym i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Patrik Saving, Lysekilspartiet, har inkommit med en motion där han föreslår att ett 
utegym ska byggas i Lysekils kommun. Utbildningsförvaltningen visar att det pågår 
iordningsställande av ett utegym vid Fjälla/Gullmarsskogens friluftsområde samt 
att det finns långt framskridna planer hos föreningar att ansöka om medel för att 
anlägga ett utegym i centrala Lysekil. Utbildningsförvaltningen ser positivt på att 
det anläggs utegym i Lysekil och vill invänta vad de nya ansökningarna får för 
resultat innan ett nytt utegym utreds. 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen med hänsyn till 
förvaltningens utredning. 

 

Ärendet 

Patrik Saving, Lysekilspartiet, har inkommit med en motion där han föreslår att ett 
utegym ska byggas i Lysekils kommun. Motionären yrkar på att frågorna om ett 
gyms placering samt hur driften kan skötas utreds.  
 

Förvaltningens synpunkter 

Utifrån såväl ett folkhälsoperspektiv som möjligheter till social integrering ser 
utbildningsförvaltningen i Lysekils kommun positivt på idén till utegym. 

Lysekils skid- och löparförening har ansökt om och också beviljats 
integrationsmedel för inköp och montering av ett utegym vid 
Fjälla/Gullmarsskogens friluftsområde. Friluftsfrämjandet och Lysekils AIK har 
även de ansökt om och beviljats integrationsmedel för att i friluftsområdet bygga en 
äventyrsbana och för att iordningställa den nedlagda fotbollsplanen i Fjälla. 
Sammantagen kan dessa satsningar i området ge goda förutsättningar för att främja 
god folkhälsa och integration.  

Enligt enhetschefen för Fritid finns det långt framskridna planer hos andra 
föreningar att söka finansiering för ett utegym mer centralt i Lysekil vilket 
utbildningsförvaltningen ser positivt på och vill därmed invänta dessa ansökningar 
innan möjligheter till ett nytt utegym utreds.  

 
 
 
 
 

http://www.lysekil.se/
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Lennart Olsson Lena Garberg 
Förvaltningschef Handläggare 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  
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 Datum Dnr 

 2016-10-10 UBN 2016-122 

 

Utbildningsförvaltningen 

Lena Garberg, 0523 – 61 32 24 

lena.garberg@lysekil.se 

 

Yttrande remiss gällande ny multiarena för idrott i Lysekils 
kommun 

 

Sammanfattning 

Jeanette Jansson och Per Tengberg, Lysekilspartiet, har till kommunfullmäktige 
inkommit med en motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda 
förutsättningarna för en multiarena i Lysekil. Förvaltningens utredning visar att 
frågan om en multiarena är stor och komplex och ställer stora finansiella krav på 
kommunen samt att Gullmarsborgs utveckling och framtid bör utredas innan en ny 
arbetsgrupp tillsätts. 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden avstyrker förslaget om att inrätta en arbetsgrupp om en ny 
multiarena. 
 

Ärendet 

Jeanette Jansson och Per Tengberg, Lysekilspartiet, har till kommunfullmäktige 
inkommit med en motion om att Lysekils kommun under 2016 ska tillsätta en 
arbetsgrupp med uppdraget att utreda lämplig plats för en multiarena bestående av 
ishall, simhall, bowlinghall med restaurang, möteslokaler, sovsalar, 
parkeringsmöjligheter. Arenan ska vara så flexibel att den också ska kunna 
användas till futsal, handboll, floorhockey, teater, musikarrangemang, konferenser 
samt kunna användas som idrottshall för skolan. Arbetsgruppen ska, enligt 
motionärerna, också initiera ett samarbete med Preemraff för att använda 
spillvärme för uppvärmning av arenan.  
 

Förvaltningens synpunkter 

Utbildningsförvaltningens tar i utredningen främst perspektivet, om 
utbildningsnämnden ska tillstyrka eller avslå motionärernas vilja att inrätta en 
arbetsgrupp med uppdraget att utreda förutsättningar att bygga en multisportarena 
i Lysekils kommun. En multisportarena ställer stora finansiella krav på en kommun. 
En arena kostar i storleksordningen 150 – 400 mkr. Sparbanken Lidköping Arena, 
vilken är en bandyarena med konsertmöjligheter kostade 2009 ca 220 mkr att 
bygga, driftskostnaden där är 18,6 mkr per år. Vid en översiktlig genomlysning av 
nya sim- och badhallar i Sverige kan konstateras att det är svårt för kommuner att få 
verksamheterna i ekonomisk balans. Som exempel har Eskilstuna kommun byggt en 
bad- och simhall 2016 med en byggkostnad på 340 mkr och med ett beräknat 
driftsnetto på -23 mkr/år.  Ovanstående ekonomiska genomlysning av arenor och 
simhallar i Sverige visar på ärendets komplexitet och omfattning. 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  

  

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

 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2016-06-15 att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda 
Gullmarsborgs utveckling och framtid. Utbildningsförvaltningen menar att resultat 
från den arbetsgruppen bör inväntas innan det beslutas om det ska tillsättas 
ytterligare en arbetsgrupp för att utreda en multiarena i Lysekil. 
 
 

 

 
Lennart Olsson Lena Garberg 
Förvaltningschef Handläggare 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  
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 Datum Dnr 

 2016-10-10 UBN 2015-195 

 

Utbildningsförvaltningen 

Lena Garberg, 0523 – 61 32 24 

lena.garberg@lysekil.se 

 

Rapport intern kontroll 2016  

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-12-16 att en del i den interna kontrollen för 
2016 skulle inriktas mot avtalstrohet; att upphandling görs och att ingångna avtal 
följs. Metoden för kontrollen skulle vara stickprov av fakturor. Granskning har 
genomförts på var tjugonde attesterad faktura över 10 tkr från 2016-01-01— 
2016-09-30. I fem fall har brister indikerats. Förslag till åtgärder är en uppföljning 
av utbildning för förvaltningens chefer i Policy för inköp och upphandling samt 
Riktlinjer för inköp och direktupphandling (Dnr: LKS 2015-232).  
 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens interna kontroll och de föreslagna 
åtgärderna. 

 

Ärendet 

Granskningsområdet: 
Lagen om offentlig upphandling LOU har till syfte att den upphandlade 
myndigheten på bästa sätt ska använda offentliga medel genom att uppsöka och dra 
nytta av konkurrensen på aktuella marknader. Samtidigt syftar regelverket till att 
låta leverantörer på en marknad konkurrera på lika villkor. Utbildningsnämnden 
beslutade 2015-12-16 att den interna kontrollen för 2016 inrikta en del mot 
avtalstrohet; att upphandling görs och att ingångna avtal följs. Metoden för att 
kontrollen skulle vara stickprov av fakturor.  
 
Granskningsansvarig: 
Lena Garberg utredare har med stöd av ekonomienheten, Christina Halling och 
Maria Fredriksson utfört granskningen.  
 
Tillvägagångssätt: 
Var tjugonde attesterad faktura över 10 tkr mellan 2016-01-01 och 2016-09-30 har 
granskats. En delning gjordes mellan ansvar 5,-utbildning och kultur & fritid 16 
fakturor (333 st) och ansvar 7 gamla gymnasieförvaltningen 13 fakturor (275 st).   

  

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  
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Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen: 

Brister: 

 5 fakturor har vid granskningen indikerat på brister. 

o Faktura 1: grupphäfte till Liseberg. 
Översteg ett basbelopp men understeg 100 tkr. Då det inte finns 
några motsvarande leverantörer inom rimligt avstånd kan tjänsten 
anses ha inköpts korrekt. 

o Faktura 2 och 3: skolbuss och skoltaxi. 
Inköpet översteg 100 tkr och borde blivit upphandlat enligt LOU. 
Gällande policy och riktlinjer för upphandling följdes inte. 

I grunden finns ett avtal från 1993 som inte kan betraktas som 
tillförlitligt/giltigt. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med frågan 
om upphandling av skolskjuts och skoltaxi.  

o Faktura 4: digitalt uppslagsverk. 
Inköpet översteg 100 tkr och borde blivit upphandlat enligt LOU. 
Gällande policy och riktlinjer för upphandling följdes inte. 

o Faktura 5: personalutbildning i medling. 
Inköpet översteg ett basbelopp men understeg 100 tkr. Gällande 
policy och riktlinjer för LOU och direktupphandling följdes inte. 

 
Förslag till åtgärder: 
Uppföljning av utbildning för utbildningsförvaltningens chefer i Policy för inköp och 
upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling (Dnr: LKS 2015-
232).  
 
Angående faktura 2 och 3: Kommunstyrelseförvaltningen är medvetna om 
problemet och arbetar på en lösning. 
  
 
 
Lennart Olsson Lena Garberg 
Förvaltningschef Handläggare 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

 

http://www.lysekil.se/
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 Datum Dnr 

 2016-10-10 UBN 2015-195 

 

Utbildningsförvaltningen 

Lennart Olsson, 0523-61 32 90 

lennart.olsson@lysekil.se 

 

Rapport intern kontroll 2016  

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-12-16 att en del i den interna kontrollen för 
2016 skulle inriktas mot att nämndens enheter arbetar med systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt en gemensam modell. I två fall har avvikelse gällande 
tidsschemat indikerats.  
 
Förslag till åtgärder: 
Avvikande tidschema ska följas upp. 
Utbildning i arbetsmodellen ska ske under hösten 2016 för alla chefer. 
 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens interna kontroll och de föreslagna 
åtgärderna. 

 

Ärendet 

Granskningsområdet: 
Samtliga enheter ska arbeta enligt gemensam modell. Arbetet ska anpassas till 
respektive enhet och dokumenteras. 
 
Granskningsansvarig: 
Förvaltningschef Lennart Olsson. 
 
Tillvägagångssätt: 
Totalundersökning.  

Varje enhet ska senast 31 oktober ha redovisat till förvaltningschef att 
arbetsmiljörond samt upprättande av dokumentation har skett.   

Tillbud och olycksfall ska sammanfattas på förvaltningsnivå och behandlas på 
förvaltningssamverkansgruppen, FSG. 

Hälsotal ska sammanställas och på förvaltningsnivå och behandlas på 
förvaltningssamverkansgruppen, FSG. 

  

http://www.lysekil.se/
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Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen: 

Arbetsmiljöronder har genomförts och dokumenterats på flertalet av förvaltningens 
enheter. Alla utom två kommer att ha genomförts innan 31/10 2016. Fyra enheter 
planerar arbetsmiljöronder under oktober. 

Sammanställning av tillbud och olyckor har gjorts och redovisats i samband med 
FSG i september. Årssammanställning kommer att göras inför årsbokslut. 

Hälsotal har redovisats i samband med delårsrapport samt kommer att redovisas i 
årsrapport.  

Brister: 

 Två enheter planerar sin arbetsmiljörond under november.  
 

Risk för brist: 

 Fyra enheter har planerat sina arbetsmiljöronder under oktober. De är ännu 
inte utförda och dokumenterade. 

 
Förslag till åtgärder: 

 Förvaltningschef följer upp att aktiviteter under brister och risk för brist 
sker. 

 Samtliga chefer kommer att få utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete 
via personalenheten under hösten 2016. 

  
 
 
 
Lennart Olsson   
Förvaltningschef  

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

 
 

http://www.lysekil.se/
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