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Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med
(sluten del) eller där ordförande så beslutar.
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1. Mötets öppnade och val av justerare – Per Tengberg
2. Fastställande av dagordningen
3. Beslut om kulturpris 2019

(slutet ärende)

4. Beslut om kulturstipendium 2019

(slutet ärende)

5. Beslut om ansökan om arrangörsbidrag KVIRR 2019
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6. Beslut om namnsättning av ny gränd, Lysekil-Grötö, Stadsplan
14-LYS-124
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7. Beslut om reviderad timplan
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8. Beslut om Barn- och elevhälsoplan
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9. Yttrande avseende revisionsberättelse 2018
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10. Remissvar till Skolinspektionen på ansökan från Thoren
Innovation School AB
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11. Remissvar till Skolinspektionen på ansökan från Drottning
Blanka Gymnasieskola AB
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12. Information om ekonomisk redovisning per verksamhet
13. Information från förvaltningschef och ordförande
14. Beslutsuppföljning
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15. Delegationsbeslut - inga delegationsbeslut tagna
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16. Anmälningsärenden
9
− Anmälan om skada – tillbud vid Gullmarsgymnasiet
(UBN 2019-000103)
− Synpunkt/klagomål – Missnöje med kommunikationen med skola
angående föräldramöte (UBN 2019-000104)
− Överklagande av Lysekils kommuns beslut den 8 mars 2019 om
skolplacering (UBN 2019-000109)
− Överenskommelse om hävning av driftsbidrag mellan Lysekils IAK
(UBN 2019-000111)
− Avtal – kontrakt Trivselprogrammet (UBN 2019-000113)
− Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds för 2019 (UBN 2019-000117)
− Statsbidrag för papperslösa barn VT 2019 (UBN 2019-000118)
− Avtal – överenskommelse om kursen Djurhälsa, kursmoment inom
utbildning fisk- och skaldjursodlare (UBN 2019-000120)
− Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare 2019 (UBN 2019-000121)
− Statsbidrag för likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019
(UBN 2019-000123)
− Protokollsutdrag LKF 2019-03-13, § 18 – Samverkan mellan
Lysekils kommun och polisen, Medborgarlöften 2019
(UBN 2019-000106)
− Anmälan om arbetsplatsolycka (UBN 2019-000107)
− Synpunkt/klagomål – Gammalt material ligger kvar från konstgräsmatta (UBN 2019-000108)
− Polisanmälan – Klotter på avfallshus på Mariedalsskolan
(UBN 2019-000129)
− Likabehandlingsplan Lysekils vuxenutbildning (UBN 2019-000133)

Lysekil 2019-04-17
Utbildningsförvaltningen

Monica Andersson
ordförande

/

Madelene Johansson
sekreterare
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-15

UBN 2018-000156

Utbildningsförvaltningen
Johanna Ljung Abrahamsson, 0523-61 33 75
johanna.abrahamsson@lysekil.se

Ansökan om arrangörsbidrag KVIRR 2019
Sammanfattning
Föreningen KVIRR – Konstvandring i Ranrike, arrangeras under påskhelgen 18–22
april för 25.e gången. 47 konstnärer och konsthantverkare deltar från Strömstad i
norr till Lysekil i söder. Föreningen ansöker om arrangörsbidrag på 5000 kr.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan om arrangörsbidrag på 5000 kr.
Ärendet
Föreningen KVIRR – Konstvandring i Ranrike, arrangeras under påskhelgen 18–22
april för 23.e gången. 47 konstnärer och konsthantverkare deltar från Strömstad i
norr till Lysekil i söder. Föreningen ansöker om arrangörsbidrag på 5000 kr för
satsningen med en gemensam katalog, marknadsföring och utställningskostnader.
Katalogen trycks i 40 000 exemplar. En samlingsutställning förläggs till
Konsthallen, Solhem.
Förvaltningens synpunkter
Mångårig konstvandring som vuxit sig större. Sedan två år tillbaka så marknadsförs
sig KVIRR med Södra Bohusläns konstvandring, en gemensam katalog. Bidrag söks
från de deltagande kommunerna och från regionen. Från Lysekil deltar 6
konstnärer i konstvandringen med lika många ateljéer.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Johanna Ljung Abrahamsson
Handläggare

Bilaga
Ansökan om arrangörsbidrag 2019
Beslutet skickas till
Birgitta Eriksson-Fast, ordförande konstvandring i Ranrike
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef
Anna-Lena Lundh, ekonomiavdelningen
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Ansökan om Arrangörs-/Kulturbidrag 2019

Kvirr- Konstvandring i Ranrike, som arrangeras under påskhelgen 2019, 18- 22 april, i år för 25:e
gången. Totalt deltar 47 konstnärer och konsthantverkare från Strömstad i norr till Lysekil i söder.
Samlingsutställningen kommer som tidigare att förläggas till Konsthallen, Solhem, mitt i Ranrike med
vernissagen den 18 april kl 17-19
Vi fortsätter den framgångsrika satsningen på gemensam katalog och marknadsföring tillsammans
med södra Bohusläns konstvandring. Katalogen kommer att tryckas i 40 000 ex och spridas från
Göteborg till Östfold i Norge.

Förening:
Konstvandring i Ranrike
Org.nr. 855 900-6286
Kontaktperson:
Birgitta Eriksson-Fast (ordförande)
Övre Hogslättsvägen 8
457 48 Hamburgsund
Tfn: 0704714871
e-post: erikssonfast.birgitta@yahoo.se
Föreningens Bg: 5347-0829
Vi ansöker om bidrag på 5000 kr

Gerlesborg 2019-03-03
Birgitta Eriksson-Fast

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-15

UBN 2019-000143

Utbildningsförvaltningen/enhet kultur
Johanna Ljung Abrahamsson, 0523-61 33 75
johanna.abrahamsson@lysekil.se

Namnsättning av ny gränd, Lysekil-Grötö, Stadsplan 14-LYS124
Sammanfattning
I samband med att forskningsfartyget R/V Svea kommer att få sin hemmahamn vid
Gullmarskajen. En gränd uppstår när Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) bygger ett nytt magasin
och ligger i anslutning till Bangårdsgatan 16.
Kommunledning föreslår att kommunen ger en ny adress som gåva till SLU vid
invigningen den 19 juni 2019.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge gränden namnet Sveas Gränd.
Ärendet
I samband med att forskningsfartyget R/V Svea kommer att få sin hemmahamn vid
Gullmarskajen så föreslår kommunledning att kommunen ger en ny adress som
gåva vid invigningen den 19 juni 2019.
Byggnation pågår av magasin på Gullmarkajen för SLU och SMHI och det uppstår
en ny gränd. Adressen är belägen på Grötö och ligger vid nuvarande Bangårdsgatan
16.
Fartyget ska främst användas av SLU och SMHI. SLU undersöker fiskbestånd i
Östersjön, Kattegatt och Skagerrak med hjälp av trålning och avancerad
ekolodning. Undersökningarna används till beståndsuppskattningar och att ge råd
om hur mycket vi kan fiska på ett hållbart sätt. SMHI genomför utsjöexpeditioner
för att studera bl.a. övergödning, syreförhållanden, marin försurning och marin
biologi.
Förvaltningens utredning
Uppdraget ligger hos kulturchefen som har gjort en analys av området och
kontaktat tjänstemän på samhällsbyggnad. Det konstaterades att inget liknande
gatu- eller vägnamn finns i kommunen och att risken för förväxling är liten.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-15

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Vår beteckning

UBN 2019-000143 nr 8.1.1

Johanna Ljung Abrahamsson
Handläggare

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2

Stadsplan 14-LYS-124
Karta lantmäteriet, bild detaljplan och foto där skylt ska placeras

Beslutet skickas till
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef, för vidare befordran

2(2)

Bilaga 2

Karta från lantmäteriet

Från detaljplanen

Aktuell bild från platsen

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-01

UBN 2019-000131

Avdelningen för verksamhetsstöd
Madelene Johansson, 0523-61 31 08
madelene.johansson@lysekil.se

Ny stadieindelad timplan för grundskolan höstterminen
2019, Lysekils kommun
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag på ny stadieindelad
timplan för grundskolan, Lysekils kommun, höstterminen 2019.
Ärendet
Regeringen beslutade 2017-11-30, om ny stadieindelad timplan för grundskolan
vilket innebar att benämningarna låg-, mellan- och högstadium införts i skollagen
från årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9.
Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar
garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den
stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad
undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och
högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val
med 205 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7
höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Madelene Johansson
Handläggare

Bilaga
Timplan HT 2019

Beslutet skickas till
Rektorer för grundskolan
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Lågstadiet
Bild
Engelska
Hemkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
tk
NO
Slöjd
SO
Svenska
Språkval
Elevens val
Skolans val
Summa min/v
Summa h/v
Summa h/år

Åk 1

30
20
0
60
230
40

Åk 2

80
0
120
460
0
30

100
0
130
400
0
30

1070
18
635
Åk 4

Bild
40
Engelska
140
Hemkunskap
0
Idrott och hälsa
100
Matematik
240
Musik
50
tk
0
NO
110
Slöjd
90
SO
200
Svenska
320
Språkval
0
50
Elevens val
Skolans val
Summa min/v
1340
22,33333
Summa h/v
Summa h/år
795,0667

30
30
0
60
260
40

Åk 3

30
60
0
120
220
40
75
60
90
80
310
0
30

1080
1115
18 18,58333
640,8 661,5667
Åk 5

60
120
0
100
240
50
60
110
90
180
290
0
50

Åk 6

40
120
60
130
220
40
40
110
60
180
290
65
50

1350
1405
22,5
23,4
801 833,6333

1-3 min/v 1-3 h/år Nat timp avvikelse
90
53
50
7
110
65
60
9
0
0
0
240
142
140
2
710
421
420
0
120
71
70
2
75
45
47
-5
240
142
143
0
90
53
50
7
330
196
200
-2
1170
694
680
2
0
0
90
53
67
-20
0

0

1937

1927

1

4-6 min/v 4-6 h/år nat timp Avvikelse
4
140
83
80
380
225
220
2
60
36
36
-1
330
196
180
9
700
415
410
1
4
140
83
80
100
59
65
-9
330
196
193
1
240
142
140
2
560
332
333
0
900
534
520
3
65
39
48
-20
150
89
110
-19

2430

2415

1

Färgen betyder att vi har ett val om var tiden ska läggas. 36h ska fördelas på låg eller mellan i
HKK. Elevens val ska fördelas 177h (Låg, mellan,hög)
Färgen betyder att vår nuvarande timplan ligger under nationella timplanen i aktuellt ämne och
stadie (i procent).
Färgen betyder att ämnet ökat med 100h och därmed elevens val minskat med 100h till 177

bild
engelska
hemkunskap
idrott och hälsa
matematik
musik
tk
no
slöjd
so
svenska
språkval
elevens val
skolans val
summa min/v
summa h/v

Åk 7

60
120
0
135
225
60
60
150
60
180
165
150

55
1420
24
843

Åk 8

40
120
105
135
225
40

Åk 9

150
60
180
165
150

45
120
45
135
225
30
60
150
70
210
165
150

55
1425
24
846

55
1460
24
866

Åk 7-9 min/Åk 7-9 h/år Nat.timpl. Avvik %
-14,0
145
86
100
360
214
200
6,8
150
89
82
8,5
-14,2
405
240
280
675
401
400
0,1
-3,6
130
77
80
120
71
88
-19,1
450
267
264
1,1
190
113
140
-19,5
570
338
352
-3,9
495
294
290
1,3
450
267
272
-1,8
0
0
0
165
98
4305
2554

2548

0,2

Färgen betyder att vi har ett val om var tiden ska läggas. 36h ska fördelas på låg eller mellan i
HKK. Elevens val ska fördelas 177h (Låg, mellan,hög)
Färgen betyder att vår nuvarande timplan ligger under nationella timplanen i aktuellt ämne och
stadie (i procent).
Färgen betyder att ämnet ökat med 100h och därmed elevens val minskat med 100h till 177

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-16

UBN 2019-000146

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

Barn- och elevhälsoplan
Sammanfattning
Enligt skollagen 1 ska varje huvudman ombesörja att det finns elevhälsa. Elevhälsan
ska, enligt skollagen, omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Skollagen anger också att elevhälsan främst ska vara
förebyggande och hälsofrämjande, hur detta kan tolkas tas också upp i barn- och
elevhälsoplanen. Barn- och elevhälsoplanen ska fungera som stöd för
förskolechefer, rektorer, barn- och elevhälsoteam och övrig personal i
elevhälsoarbetet.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner planen för Barn- och elevhälsa.
Ärendet
Enligt skollagen 2 ska varje huvudman ombesörja att det finns elevhälsa. Elevhälsan
ska, enligt skollagen, omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Skollagen anger också att elevhälsan främst ska vara
förebyggande och hälsofrämjande, hur detta kan tolkas tas också upp i barn- och
elevhälsoplanen. Barn- och elevhälsoplanen ska fungera som stöd för
förskolechefer, rektorer, barn- och elevhälsoteam och övrig personal i
elevhälsoarbetet.
Förvaltningens synpunkter
Den tidigare barn- och elevhälsoplanen 3 har omarbetats utifrån att elevhälsan har
organiserats om. Planen har också omarbetats så att förskolans barnhälsoarbete
samt vad främjande och förebyggande innebär har förtydligats. Vidare är planen
uppdaterad så att de system som används är de rätta.

1

SFS 2010:800, 2kap 25 §
SFS 2010:800, 2kap 25 §
3 Dnr BIN 2014-82-624
2
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-16

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Bilaga
Barn- och elevhälsoplan
Beslutet skickas till
Rektorer
Förskolechefer
Förvaltningschef

Lena Garberg
Handläggare

2(2)
Vår beteckning

UBN 2019-000146 nr 1.4.1

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Barn- och Elevhälsoplan

Fastställt av:

Utbildningsnämnden

Datum:

2019-04-24

För revidering ansvarar:

Utbildningsförvaltningen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Utbildningsförvaltningen

Dokumentet gäller för:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dokumentet gäller till och med:

2022. Utbildningsnämnden har rätt att göra
revideringar i planen under löptiden.

Dokumentansvarig:

xxxxx

Dnr:

UBN 2019-000146
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Elevhälsoplan
Innehåll
Inledning ...................................................................................................................................................... 4
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Inledning
Barn- och elevhälsoplanen i Lysekils kommun ska klargöra hur elevhälsans uppdrag
fullföljs utifrån vad som anges i skollagen.
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
(SFS 2010:800, 2 kap 25 §)

Arbetet i elevhälsan ska präglas av ett barnperspektiv, det vill säga att alltid se till
barnets bästa1. Utifrån ålder och mognad ska barn och elever ges möjlighet att bidra
med sina erfarenheter, synpunkter och förslag. Barn i förskolan ingår, i tillämpliga
delar, av denna barn- och elevhälsoplan trots att detta inte anges i skollagen.
Barn- och elevhälsoplanen ska;
- säkerställa likvärdigheten mellan kommunens förskolor och skolor,
- utgöra ett dokument som anger en inriktning där samverkan utgör en av
elevhälsans grundpelare,
- fungera som ett stöd för förskolechefer, rektorer, barn- och elevhälsoteam och
övrig personal i elevhälsoarbetet,
- tydliggöra för vårdnadshavare vad som är barn- och elevhälsans uppdrag.
I Lysekils kommun ska samverkan, utifrån olika perspektiv, alltid ske med barnet och
eleven i centrum.

Pedagogiskt

Medicinskt

Socialt

Psykologiskt

Utgångspunkten är FN:s konvention om barns rättigheter vilken anger: - Alla barn är lika mycket värda
och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. - Vid alla beslut som rör barn ska i första hand
beaktas det som bedöms vara barnets bästa.

1
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Barnhälsa i förskolan
I förskolan finns ingen lagstadgad elevhälsa, men förskolan har, enligt skollagen 2 ett
särskilt uppdrag att. uppmärksamma och hjälpa de barn som behöver stöd i sin
utveckling. Barnhälsoarbetet utgör en integrerad del av förskolans uppdrag och ska
finnas i förskolans lärmiljö och i personalens arbete med samtliga barn. Detta innebär
att pedagoger i förskolan har ansvar för att;
- vara delaktiga i genomförandet av barnhälsoinsatser,
- ta ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för barn i behov av stöd
- skapa delaktighet och inflytande för barn och deras vårdnadshavare i
barnhälsoarbetet.

Elevhälsa i skolan
Elevhälsans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga
ohälsa och hinder i lärandet 3. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Att trivas och må
bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat.
Det främjande och förebyggande arbetet innebär att främja och förebygga ohälsa och
hinder i lärandet. Det handlar om att stärka och bibehålla elevernas fysiska, psykiska
och sociala välbefinnande genom att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande,
utveckling och hälsa. Elevhälsans arbete innebär då insatser som rör elevernas
arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling,
undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och
samlevnadsundervisning 4.
Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där läraren
spelar en central roll. Det dagliga elevhälsoarbetet ska stärka friskfaktorer och ha en
tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål. Den
pedagogiska personalen behöver samverka med elevhälsans kompetenser för att
utveckla skolornas arbets- och lärandemiljöer. Detta innebär att alla pedagoger i skolan
har ansvar för att;
- vara delaktiga i genomförandet av elevhälsoinsatser
- ta ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för elever i behov av stöd
- skapa delaktighet och inflytande för elever och deras vårdnadshavare i
elevhälsoarbetet.
Elevhälsan ska också stödja skolledningen med kompetens, information, råd och
utredningar i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa samt
arbeta för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna.

Barn- och elevhälsans kompetenser
I skollagen 5 anges att:

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska
det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog
och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal
med sådan kompetens att elevernas behov av
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

SFS 2010:800, 8 kap 9 §
SFS 2010:800, 2 kap 25 §
4
Skolverket & Socialstyrelsen (2016). Vägledningen för elevhälsan: Stockholm
5
SFS 2010:800, 2 kap 25 §
2
3
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Elevhälsans kompetenser ska initiera och medverka till utveckling samt följa forskning
rörande barns och ungdomars hälsa och utveckling. Den ska delta i skolans samlade
arbete för en god lärandemiljö, en god fysisk samt psykosocial arbetsmiljö.

Medicinsk kompetens
Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan och
här ingår skolsköterskor och skolläkare. Insatsen styrs av Hälso- och sjukvårdslagen 6.
EMI övertar Barnhälsovårdens 7 uppdrag att följa barns utveckling. Verksamhetschefen
för den centrala elevhälsan är ansvarig för elevhälsans medicinska kompetens.
Den medicinska insatsen ska tillföra medicinsk kompetens samt
omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet i grundskolan och
gymnasieskolan genom att;
- verka för god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i skolan enligt
Arbetsmiljölagen
- erbjuda konsultation/handledning till pedagoger och övrig skolpersonal kring
medicinska/omvårdnadsfrågor
- identifiera och stödja elever med funktionsnedsättning eller andra svårigheter
- initiera samverkan med övrig elevhälsa och medverka vid utredningar
- utföra hälsobesök enligt basprogram i syfte att följa elevernas hälsa, utveckling
och tillväxt
- vid behov erbjuda kontakt med skolläkare
- ge vaccinationer enligt folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram
- genom individ och gruppsamtal motivera till medvetna val och
livsstilsförändringar
- bidra med kompetens kring alkohol, narkotika, dopning och tobak samt sex och
samlevnad
- erbjuda rådgivande samtal till vårdnadshavare
- bidra med en samlad kunskap kring elevernas fysiska och psykiska hälsa på
skolnivå
- vara en resurs när det gäller arbetet med likabehandlingsplan och krisplan
- delta i skydds- och allergironder.
- erbjuda enklare sjukvård, rådgivning och uppmuntra till egenvård. Vara
tillgängliga genom tex öppna mottagningar.

Psykologisk kompetens
Den psykologiska kompetensen ska tillföra kunskap om elevers lärande och utveckling
till, grundskolor och gymnasieskolor. Verksamhetschefen för den centrala elevhälsan är
ansvarig för elevhälsans psykologiska kompetens.
Psykologens roll är att;
- erbjuda kompetensutveckling kring psykologiska metoder/kunskaper till
arbetslag och övrig personal
- medverka i gemensamma utvecklingsprocesser med förebyggande och
hälsofrämjande mål

6
7
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-

ge handledning/konsultation till personal kring barn och elever i behov av
särskilt stöd exempelvis inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter och
problemskapande beteende
genomföra utredningar och bedömningar av enskilda elever för att bidra i
arbetet med att utforma pedagogiska strategier
bidra med kunskap om psykisk hälsa och ohälsa
vara en resurs i grundskolans och gymnasieskolans krishantering.

Psykosocial kompetens
Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykosociala
perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan. Den psykosociala
kompetensen, kurator, är organiserad och anställd på respektive skola.
Kuratorns roll är att;
- minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer, inom och runt om eleven
- medverka i utvecklingsprocesser kring bemötande och barns delaktighet
- ge råd och stöd till personal, vårdnadshavare och elever i frågor som påverkar
skolan.
- göra sociala utredningar och bedömningar av den sociala och psykosociala
situationen för enskilda elever
- bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala
situation, lärande och utveckling
- ge stöd till pedagoger kring grupprocesser
- bistå personal vid svåra samtal
- ge handledning, konsultation och rådgivning utifrån ett socialt perspektiv
- bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
- bistå med samordning av möten mellan olika aktörer
- vara en resurs i förskolans, grundskolans och gymnasieskolans krishantering.

Specialpedagogisk kompetens
Den specialpedagogiska kompetensen är organiserad och anställd på respektive
förskola och skola och kan vara specialpedagoger och speciallärare.
Den specialpedagogiska kompetensen ska genom ett relationellt perspektiv tillföra
kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen
av elevhälsans arbete genom att;
- ge specialpedagogisk handledning och konsultation till pedagogisk personal
- följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer
- kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön i syfte att skapa en tillgänglig
lärmiljö
- kartlägga elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar
och bedömningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram.

Elevhälsans organisation i Lysekils kommun
Lysekils kommun är huvudman för skolverksamheten och elevhälsan i kommunen.
Huvudmannen ansvarar bland annat för beslut om elevhälsans organisation, placering
och anställningsvillkor för de anställda inom elevhälsan, och att verksamheten har en
adekvat kompetensförsörjning 8. I Lysekil finns elevhälsan organiserad på två nivåer;
8
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dels den Centrala Barn- och Elevhälsan, vars resurser finns tillgängliga för hela
kommunen, dels de lokala elevhälsoteamen som finns på varje skola. Både den centrala
och den lokala elevhälsan sammansätts och bemannas för att kunna kvalitetssäkra
uppföljning och åtgärder på organisations-, grupp- och individnivå. På varje
grundskola och gymnasieskola finns elevhälsoteam, en samlad elevhälsa, där alla
elevhälsans kompetenser finns tillgängliga och samarbetar. Varje skola har tydliga
rutiner kring hur elevhälsoarbetet ska se ut.

Centrala Barn- och Elevhälsan
Centrala Barn- och elevhälsan har ett kommunövergripande uppdrag att arbeta
stödjande och utvecklande mot hela utbildningsverksamheten i Lysekils kommun. Den
centrala elevhälsan består av de medicinska insatserna, psykologer, skolsköterskor och
skolläkare. Ansvarig för den medicinska delen av elevhälsan är verksamhetschef för
den centrala elevhälsan.

Lokala barn- och elevhälsan
Ansvarig för barn- och elevhälsoarbetet på förskolor och skolor är förskolechef eller
rektor. Specialpedagoger, speciallärare och kuratorer finns anställda i förskolan,
grundskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. För att säkra att
de lokalt anställda professionerna kan bidra till elevhälsoarbetet utifrån sina specifika
kompetenser finns det i Lysekils kommun en rutin för övergripande samarbete
gällande kuratorer och specialpedagogisk kompetens 9. Lokalt på enheterna kan
elevhälsoteamet kompletteras med andra professioner, som inte anges i skollagen,
utifrån verksamhetens behov.
All elevhälsopersonal ska arbeta enligt vad som anges i Vägledning för elevhälsan 10 och
enligt det uppdrag som är formulerat i skollagen samt enligt övriga styrdokument.
Arbetet innebär bland annat att;
- bidra med kompetens i skolans elevhälsoarbete
- delta i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar
- delta i skolans arbete med att utforma en god lärmiljö
- delta i skolutveckling
- ta del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att
utveckla elevhälsans arbete
- delta i skolans värdegrunds och likabehandlingsarbete
- handleda, ge stöd och konsultation till personal och vårdnadshavare
- kartlägga och utreda en elevs behov i syfte att nå målen
- stödja enskilda barn och ungdomar samt grupper
- samverka med samhällets övriga barn- och familjestödjande verksamheter
De lokala elevhälsoteamen
Navet i elevhälsans arbete utgörs av skolans lokala elevhälsoteam. Lysekils
grundskolor, särskolan och på gymnasiet finns lokala elevhälsoteam på varje skola.
Dessa team består av rektor, lokal specialpedagogisk kompetens, kurator,
skolsköterska, psykolog samt studie- och yrkesvägledare i årskurs 7-9 och gymnasiet.
Rektor är ansvarig för elevhälsoteamets arbete på respektive skola. Det lokala
elevhälsoteamet har ett gemensamt uppdrag, och dessutom har varje profession inom
gruppen egna ansvarsområden. Det lokala elevhälsoteamet träffas regelbundet för att
arbeta med skolans elevhälsorelaterade frågor. På elevhälsoteamets möten finns
dagordning, ordförande och sekreterare. Elevhälsoteamen erbjuder vid behov
9
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kartläggningar och utredningar (pedagogiska, medicinska, psykologiska, sociala) till
elever. Teamet stöttar vid behov ansvarig lärare vid upprättandet av åtgärdsprogram.
Elevhälsoteamets arbete utvärderas minst en gång per läsår.
Den lokala elevhälsan ska;
- stödja och stärka elevers utveckling mot skolans mål
- utveckla lärmiljön utifrån elevens behov
- arbeta utifrån barns och elevers perspektiv och deras rätt till delaktighet och
inflytande
- arbeta förebyggande för att främja en god fysisk och psykisk hälsa bland barn
och unga
- arbeta med elev- och föräldrakontakter
- arbeta med konsultation, handledning och utbildning av personal
- arbeta med utvecklingsfrågor, kompetensutveckling, uppföljning och
utvärdering av elevhälsans arbete på skolan arbeta med utredningar och
funktionsbeskrivningar och i skolan vara ett stöd i arbetet med åtgärdsprogram
samt vägledning inför framtida studier och yrken
- arbeta med skolans trygghetsarbete
- arbeta förebyggande mot alkohol, narkotika, dopning och tobak från år 6 till och
med gymnasiet.
Elevhälsoteamets ansvar
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan har ett
ansvar att på uppdrag av och i samverkan med rektor planera och genomföra insatser, t
ex genom att ha ett nära samarbete med arbetslagen och kännedom om elevernas
arbetsmiljö, handledning och konsultation till pedagoger, initiera utvecklingsarbete på
organisationsnivå samt identifiera kompetensutvecklingsbehov. Elevhälsan har också
ett åtgärdande ansvar att på uppdrag av och i samverkan med rektor planera och
genomföra insatser, t ex vid behov initiera och utföra kartläggningar och utredningar
samt ge stödjande samtal till elever, elevgrupper och föräldrar.
Rektors ansvar för elevhälsoteamen
Rektor har det övergripande ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska
arbetet och verka för att utveckla verksamheten och elevhälsan11. Rektor beslutar även
om sin enhets inre organisation. Som ledare för elevhälsan ska rektor säkerställa
verksamhetens kvalitet och tydliggöra elevhälsans uppdrag. Rektor ansvarar också för
att behov av särskilt stöd skyndsamt utreds, så snart rektor fått kännedom om att det
befaras att en elev inte kommer nå kunskapskraven. Om en elev uppvisar andra
svårigheter i sin skolsituation utreds detta också skyndsamt. Vidare ansvarar rektor för
att eleven får det stöd som eventuell utredning visar att eleven är i behov av för att nå
de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. De som lätt
når de lägsta kunskapskraven ska också utmanas att nå längre. Om en elev riskerar att
inte nå kunskapskraven, ska han eller hon snabbt få stöd i form av extra anpassningar
eller särskilt stöd.
11
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Extra anpassningar
Extra anpassningar handlar om att göra undervisningen mer tillgänglig för eleven och
att möta de behov som eleven har. För detta behövs inget formellt beslut. Detta kan
exempelvis vara enskilt schema över skoldagen, extra instruktioner eller alternativa
lärverktyg, men även extra färdighetsträning eller specialpedagogiska insatser under en
kortare period. Anpassningar dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan
(IUP).

Särskilt stöd
Särskilt stöd är av mer omfattande karaktär och kan ofta inte innefattas i den ordinarie
undervisningen. Innan beslutet om särskilt stöd tas behöver skolan göra en
kartläggning, vilket resulterar i att rektor beslutar kring behovet av särskilt stöd. Detta
måste dokumenteras i ett åtgärdsprogram för eleven. Exempel på särskilt stöd kan vara
regelbundna specialpedagogiska insatser under en längre tid, särskild
undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång. Det krävs inga
diagnoser för att få stöd, det är elevens behov som avgör. I Lysekils kommun används
Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar 12,
särskilt stöd och åtgärdsprogram. Allmänna råden innefattar kartläggning och
pedagogisk bedömning inför beslut om åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram
Kravet på att utarbeta åtgärdsprogram omfattar alla skolformer. För grundskolan och
gymnasiet gäller att om det på något sätt framkommer att en elev riskerar att inte nå de
fastställda målen, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ansvarar då för att elevens
behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om
eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Vid behov ska samråd med
elevhälsan ske. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska
rektorn fatta beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Om utredningen å andra
sidan visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd fattar rektorn beslut om att inte
upprätta åtgärdsprogram. Båda dessa beslut kan överklagas av vårdnadshavare, liksom
åtgärdsprogrammets innehåll. Besluten ska därför förses med besvärshänvisning. Ett
åtgärdsprogram berör inte bara den enskilde eleven utan skolan som helhet.
Åtgärdsprogrammet ska därför omfatta såväl individ- och grupp- som skolnivå. Extra
anpassningar och åtgärdsprogram är en del av individuella utvecklingsplan vilket ska
dokumenteras.

Dokumentation och arkivering
Samtliga kompetenser inom elevhälsan ska dokumentera sitt arbete, utifrån de regler
som gäller för varje yrkeskompetens. All personal i den centrala och lokala elevhälsan
dokumenterar arbetet i journalföringssystemet PMO, som ger ett kvalitetssäkert
dokumentationssystem kring varje elev. Det finns särskilda föreskrifter (se aktuell
dokumentations-hanteringsplan) när det gäller kommunens verksamheter, se mer om
dessa i den kommungemensamma arkiveringsplanen på Lysekils kommuns intranät.
Dokumentation av enheternas elevhälsoteamens möten ska ske på ett sådant sätt att
processen kring hanteringen av en elevs behov av stöd går att följa och därmed säkra
utifrån skollagens krav. Den del av elevhälsoteamens möten som behandlar främjande

Skolverket (2024). Allmänna råd med kommentarer Arbete med extra anpassningar,
särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes
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och förebyggande elevhälsoarbete ska också dokumenteras och tydligt kopplas till
enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Sekretess och samtycke
Sekretess i förskolan
All personal i förskolan omfattas av stark sekretess, vilket innebär att de har

tystnadsplikt om vad de känner till om barnet och barnets familjeförhållanden. Tanken
är att skydda barnet så att det inte kan lida men av att information som sprids.
Principen är att föräldrar ska kunna tala med barnomsorgspersonal utan att
informationen förs vidare. Barnomsorgspersonalen får självfallet tala med varandra om
ett problem eller ett ställningstagande om det är till gagn för barnet. Däremot får inte
personalen tala med annan kommunal personal som är anställda av andra nämnder i
kommunen. I sekretesslagen talas om "skydd för enskildas personliga förhållanden".
Lagen gäller för myndigheternas verksamhet, till vilket kommunal barnomsorg räknas
som.

Sekretess i skolan
Sekretessbelagd information hanteras delvis på olika sätt av skolans
personalkategorier. De olika yrkesgrupperna tillhör idag olika verksamhetsgrenar där
varje företrädare måste iaktta sin sekretess. Inom Elevhälsan skall man i första hand
alltid sträva efter att arbeta med samtycke från vårdnadshavare.
För skolans verksamhet gäller bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen 13.
Varje profession inom elevhälsan ansvarar för att iaktta gällande sekretess samt känna
till de möjligheter som finns att utbyta nödvändig information inom ramen för
elevhälsoarbetet. Sekretessen är inte bara till skydd för uppgifter som rör eleven utan
också för hennes/hans anhöriga dvs. i första hand vårdnadshavare och syskon.
För de medicinska insatserna i elevhälsan gäller samma sekretessregler som för övrig
hälso- och sjukvård, eftersom de medicinska insatserna är en egen verksamhetsgren
inom skolan. Detta innebär att det krävs samtycke från vårdnadshavare för att få
överföra information till övriga i elevhälsan om det inte är uppenbart att en elev kan
fara illa om inte information ges. För psykologer och kuratorer i elevhälsan gäller stark
sekretess, dvs. sekretess är huvudregeln och uppgifter får bara föras vidare om det står
klart att detta kan ske utan men för den enskilde. Specialpedagoger, psykologer och
kuratorer har ingen sekretess gentemot rektor eller
lärare som är berörda, eftersom de tillhör samma verksamhetsgren. Den som tar emot
information från en profession måste vara medveten om att informationen har samma
sekretess som uppgiftslämnaren.
Rektorer och lärare har svag sekretess, vilket innebär att huvudregeln är att uppgiften
är offentlig men ska sekretessbeläggas om man kan anta att den enskilde lider men av
att uppgiften röjs. Individuella utvecklingsplaner liksom åtgärdsprogram är allmänna
handlingar, där huvudregeln är offentlighet. En individuell utvecklingsplan ska inte
innehålla uppgifter av integritetskänslig karaktär. Dock kan vissa partier i
åtgärdsprogrammet sekretessbeläggas med hänsyn till den enskildes integritet.
Utredningen eller kartläggningen som föregår ett åtgärdsprogram
bör bevaras skild från åtgärdsprogrammet och räknas inte som en allmän handling.
Observera att uppgifterna i en utredning ofta omfattas av sekretess. Ett skriftligt
omdöme om en elev, där såväl uppgifter om studieresultat som om elevens sociala
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utveckling ingår, kan innehålla både offentliga och hemliga uppgifter. Utlämnande av
allmänna handlingar ska alltid föregås av en menbedömning 14.

Remiss
Elevhälsans professioner har möjlighet att skicka remiss vidare till hälso- och
sjukvården om det handlar om skolrelaterade problem eller ett barns utveckling. Det
är en individuell bedömning från fall till fall om en remiss är befogad. Det finns enligt
skollagen inga krav på diagnos för att en elev ska få det stöd som den har rätt till för att
nå målen.

Elevhälsoarbetet som en del av det systematiska
kvalitetsarbetet
Alla förskolor och skolor ska ha ett kvalitetsarbete där olika utvecklingsområden
prioriteras och följs upp utifrån förskolans och skolans behov.
Elevhälsans arbete ska kopplas till enhetens systematiska kvalitetsarbete. Hur det
förebyggande och främjande arbetet bidrar till enhetens måluppfyllelse,
kvalitetssäkring samt utveckling ska tydligt framgå.
Regelbundet över ett verksamhetsår ska Elevhälsoteamet följa upp hur arbetet med
åtgärdsprogram utvecklas, analysera mönster samt föreslå fortsatt hälsofrämjande och
förebyggande insatser.

14
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Yttrande avseende revisionsberättelse 2018
Sammanfattning
Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2018 riktat kritik mot
utbildningsnämnden.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden för
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Revisionens samlade
bedömning är att utbildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Beslutade
och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga. Utbildningsnämnden har
beretts möjlighet att yttra sig över revisorernas kritik.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall försämrades kraftigt under hösten 2018.
Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga varför revisionen
riktar kritik till utbildningsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning
och kontroll.
Förvaltningens synpunkter
Vid uppföljningsrapport 2 per 30:e april konstaterades att nämndens utfall följde
budget. Resultatet var +400 Tkr och prognosen sattes till +1 mnkr.
Vid uppföljningsrapport 3 per 31:a augusti förelåg en avvikelse på -3,2 mnkr.
Negativt resultat berodde på minskat statsbidrag för migration. Ökade kostnader
gällande skolskjutsar och IT konstaterades. Höstterminenens organisation hade
ökad volym på ett sätt som inte balanserade ovan nämnda förändringar gällande
minskade intäkter och ökade kostnader. Detta gällde främst gymnasieskolan. En
stor osäkerhet fanns gällande uppbokade intäkter och budgeterade kostnader.
Prognosen låg fast men förvaltningen påbörjade en djupare analys.
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Vid uppföljning per 31:a oktober konstaterades följande:
Avvikelse på kostnadssidan
• Interkommunala ersättningar (förutom gymnasiet) -1 mnkr
• Skolskjutsar
-1 mnkr
• IT-kostnader
-1,8 mnkr
• Skolmåltider
-1 mnkr
• Engångsutgifter
-0,5 mnkr
Intäktssidan
• Statsbidrag migration -2,4 mnkr jmf 2017
Åtgärder som vidtogs eller föreslogs
• Personalplanering,
o Varje skola anpassar organisation inför vårterminen
o Gymnasiet som hade särskilt stor avvikelse arbetar fram en
handlingsplan för budget i balans. Dels direkta åtgärder och dels
planering inför kommande läsår, 19-20
o Allmän återhållsamhet på kostnadssidan
• Intern kontroll föreslås för att se över IT, skolskjutsar och måltider.
Nämnden ska granska interna och externa rutiner, beställningar, prognoser
m.m.
• Nämnden ska även kvalitetsgranska andra områden i relation till budget
Vid årsbokslutet konstaterade nämnden följande:
Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 11,5 mnkr. Gymnasiet har
många elever på introduktionsprogrammet. På introduktionsprogrammet finns
elever som har en utbildningsnivå som motsvarar grundskolenivå, detta innebär
ökade kostnader på grund av elevernas längre utbildningstid. Vidare har gymnasiet
inte anpassat organisationen till gällande förutsättningar med lägre
migrationsrelaterade statsbidrag. Förskoleverksamheten har ökat i volym. Det är
bland annat barn till föräldrar som läser svenska för invandrare, SFI, som står för
ökningen, vilket är en effekt av att fler kunnat börja på SFI. Intäkter från
Migrationsverket har minskat, men behoven av stöd till nyanländas utbildning
finns kvar vilket innebär ökade nettokostnader. Inom grund- och särskola är det en
negativ budgetavvikelse inom bland annat interkommunala ersättningar (IKE), ITkostnader och skolskjutsar. Verksamheter med underskott arbetar fram åtgärder
för balans. Inom gymnasiet har ett arbete med en särskild handlingsplan påbörjats
och inom förskolan finns en justering av barnpeng gjord för 2019. I
utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2019 finns områdena IKE,
skolskjutsar och IT.
Sammantaget konstaterar förvaltningen att relevanta åtgärder har vidtagits, vilket
styrks av första kvartalets utfall 2019, men att åtgärderna har satts in för sent.
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Följebrev Granskning av årsredovisning 2018
Vi har granskat årsredovisning 2018 och översänder PwC:s rapport till kommunfullmäktige.
Utöver vad som framgår av Granskning av årsredovisning 2018 vill revisorerna framföra
följande:
Årsredovisningens tydlighet skulle kunna förbättras avseende både
•
•

nämnders budgetar såväl som
underliggande avdelningars/ verksamheters budget och utfall.
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Granskning av årsredovisning 2018

1. Sammanfattning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god
redovisningssed och uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper.
Föregående år utvecklades och förbättrades årsredovisning i flera väsentliga delar
avseende både innehåll ock struktur. De få synpunkter och förslag på förbättringar
vi då framförde har åtgärdats för 2018.
Fullmäktige har beslutat om 11 kvalitetsfaktorer inom fyra perspektiv samt sex mål
inom fem utvecklingsområden som mäts med hjälp indikatorer. Uppföljning och
rapportering av dessa mål och indikatorer sker på ett övergripande men
överskådligt sätt i förvaltningsberättelsen. Rapporteringen är förenlig med
fullmäktiges beslut och budget för 2018.
Utvärderingen sker med stöd av indikatorer. Men dessa är inte målsatta i absoluta
eller relativa tal. Därför blir bedömningen inte objektiv utan kan snarare beskrivas
som en subjektiv självskattning. Vi kan därför inte bedöma relevansen i bedömning
av måluppfyllelsen för verksamheten. Men kommunstyrelsens samlade utvärdering
är att Lysekils kommun har god ekonomisk hushållning både sett ur ett finansiellt
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.
Ett av perspektiven är ekonomi (finansiellt mål) med indikatorer för god ekonomisk
hushållning för 2018 som inte full ut uppnås (gulmarkerad). Nettokostnaderna ökar
med 2,7 % (4,8 %) vilket är mer än skatteintäkter och generella statsbidrag som
ökar med 2,5 % (3,2 %). Socialnämnden och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen redovisar stora
budgetunderskott. Resultatet är för lågt och räcker inte till för att finansiera årets
investeringar, trots en stor reavinst på försäljning av aktier. Vi bedömer därför att
kommunen inte fullt ut har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt
perspektiv.
Vi hänvisar till KRL 4 kap. 5 § för fortsatt utveckling av förvaltningsberättelsen
avseende utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.
Nämndernas interna kontrollarbete har rapporterats till kommunstyrelsen som
bedömer att det interna kontrollarbetet har förbättrats. Av sammanfattningen i
årsredovisningen framgår också att arbetet med att ständigt följa upp och få syn på
förbättringsområden, förväntas förbättra och utveckla kommunens verksamheter
ytterligare. Vi bedömer att den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig.
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2.

Inledning

2.1. Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprättande.
När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas
på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2. Revisionsfråga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Detta sker inom ramen för
upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

•

Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?

•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

PwC

•

förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

•

resultaträkning

•

kassaflödesanalys

•

balansräkning

•

sammanställd redovisning
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har inte granskats inom ramen för
årsredovisningen utan ingår istället i granskningen av den övergripande
ansvarsutövningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att
andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en
granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är
tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med
kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med
utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner
och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats
i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall
registeranalys.
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019-03-27 och fullmäktige
behandlar årsredovisningen 2019-04-17.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

2.3. Revisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8
kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

PwC

•

Kommunallagen

•

Kommunal redovisningslag

•

Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

•

Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3. Granskningsresultat
3.1. Förvaltningsberättelse
3.1.1. Översikt över utveckling av kommunens verksamheter
Förvaltningsberättelsen innehåller information om förhållanden som har betydelse
för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal och nyckeltal
för verksamheten redovisas. I förvaltningsberättelsen redovisas även väsentliga
händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret och den förväntade
utvecklingen inom olika verksamheter framgår.

3.1.2. Särskilda upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro
Förvaltningsberättelsen innehåller särskilda upplysningar om de anställdas
sjukfrånvaro och övrig personalredovisning.

3.1.3. Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och verksamhet i en gemensam förvaltningsberättelse.

3.1.4. Investeringsredovisning
Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild
av årets investeringar och jämförelse med föregående år.

3.1.5. Driftredovisning
Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Fördjupad information och analyser
samt jämförelse med föregående år finns under resp nämnds redovisning.

3.1.6. Balanskrav
Enligt KRL 4:3 a § skall förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om dels
årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för
förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat).
Det finns en korrekt balanskravsutredning i årsredovisningen. Denna visar att
kommunen uppnådde för 2018 ett positivt resultat om 7,2 mkr.

3.1.7. Övergripande målavstämning och finansiell analys
Fullmäktige har beslutat om 11 kvalitetsfaktorer inom fyra perspektiv samt sex mål
inom fem utvecklingsområden som mäts med hjälp indikatorer. Uppföljning och
rapportering av dessa mål och indikatorer sker på ett övergripande men
överskådligt sätt i förvaltningsberättelsen. Rapporteringen är förenlig med
fullmäktiges beslut och budget för 2018.
Utvärderingen sker med stöd av indikatorer. Men dessa är inte målsatta i absoluta
eller relativa tal. Därför blir bedömningen inte objektiv utan kan snarare beskrivas
som en subjektiv självskattning. Vi kan därför inte bedöma relevansen i bedömning
av måluppfyllelsen för verksamheten. Men kommunstyrelsens samlade utvärdering

PwC

4 av 6

Granskning av årsredovisning 2018

är att Lysekils kommun har god ekonomisk hushållning både sett ur ett finansiellt
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.
Ett av perspektiven är ekonomi (finansiellt mål) med indikatorer för god ekonomisk
hushållning för 2018 som inte full ut uppnås (gulmarkerad). Nettokostnaderna ökar
med 2,7 % (4,8 %) vilket är mer än skatteintäkter och generella statsbidrag som
ökar med 2,5 % (3,2 %). Socialnämnden och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen redovisar stora
budgetunderskott. Resultatet är för lågt och räcker inte till för att finansiera årets
investeringar, trots en stor reavinst på försäljning av aktier.
Vi bedömer därför att kommunen inte fullt ut har en god ekonomisk hushållning ur
ett finansiellt perspektiv.
Vi hänvisar till KRL 4 kap. 5 § för fortsatt utveckling av förvaltningsberättelsen
avseende utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.

3.2. Resultaträkning
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets
resultat och konstaterar att kommunen i huvudsak följer gällande principer, råd och
anvisningar som gäller för den kommunala redovisningen.

3.3. Balansräkning
Vi bedömer att balansräkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av tillgångar
och skulder. Vi har tagit del av bokslutsbilagor och specifikationer utan
anmärkningar vad gäller riktighet i underlag och belopp.

3.4. Finansieringsanalys/kassaflödesanalys
Vi bedömer att finansieringsanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar. Av analysen framgår kommunens kassaflöden uppdelat på
verksamheterna: löpande verksamhet, investeringar och finansiering. Analysen
utmynnar i förändring av årets kassaflöde.

3.5. Sammanställd redovisning
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av koncernens resultat och ställning.

3.6. Verksamhet och nämndernas redovisning av
sitt uppdrag
Vi bedömer att nämndernas redogörelser överlag är väl strukturerade och
rubrikmässigt följer de anvisningar som ekonomikontoret lämnat inför
bokslutsarbetet.
Nämndernas redogörelser innehåller en kort beskrivning av verksamhet, framtid
budgetavvikelser och en ekonomisk analys.

3.7.

Intern kontroll

Fullmäktige har beslutat om ett nytt reglemente för intern kontroll som alla
nämnder i allt väsentligt följer. Alla nämnder har beslutat om kontrollplaner,
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genomfört och rapporterat uppföljning av gjorda kontroller i det digitala
ledningssystemet Stratsys.
Nämndernas interna kontrollarbete har rapporterats till kommunstyrelsen och
sammanfattats i årsredovisningen. Det interna kontrollarbetet har enligt
kommunstyrelsen förbättrats. Alla nämnder har utifrån kommunfullmäktiges
riktlinjer utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har
det beslutats om åtgärder. Det nya arbetssättet har resulterat i en bättre överblick
och ett likartat arbetssätt. Förståelsen för intern kontroll kopplat till
förbättringsarbete har förbättrats. Inom verksamhetsperspektivet ingår också
Inom verksamhetsperspektivet ingår också att arbeta i enlighet med Lysekils
kommuns styrmodell. Arbetet med att ständigt följa upp och få syn på förbättringsområden, förväntas förbättra och utveckla kommunens verksamheter ytterligare
Vi bedömer att den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig.

2019-03-18

Håkan Olsson
Uppdragsledare
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-17

UBN 2019-000148

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

Remissvar till Skolinspektionen på ansökan från Drottning
Blankas Gymnasium AB - Dnr SI 2019:973
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till Skolinspektionen
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola
vid Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m.
läsåret 2020/2021.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är
viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av
den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019.
Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga
antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Kommunens yttrande
Konsekvensbeskrivning.
Lysekil ingår i Fyrbodals gymnasieförbund. Elever med Lysekil som hemkommun
studerar företrädesvist på kommunens gymnasieskola, Gullmarsgymnasiet men
även vid Uddevalla kommuns gymnasieskolor.
Vid Gullmarsgymnasiet bedrivs barn‐ och fritidsprogrammet inriktning fritid och
hälsa, barn‐ och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt arbete,
ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, vård‐ och omsorgsprogrammet,
samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap,
samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap.
Antalet elever i gymnasieålder befinner sig under åren 2019 - 2022 på en historiskt
låg nivå. Därefter ökar antalet något.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se
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En ytterligare etablering av programmen enligt ansökan från Drottning Blankas
Gymnasieskola AB kommer sannolikt att innebära färre sökande till kommunens
utbildningar.
Om antalet elever vid Gullmarsgymnasiet minskar ytterligare behöver
organisatoriska åtgärder genomföras för att hantera ekonomiska konsekvenser. Det
riskerar att leda till kompromisser gällande ämneskompetens och ämnespedagogisk
kvalitet.
Lysekil kommuns yttrande är därför att etablering av den sökta utbildningen skulle
medföra påtagliga negativa följder för Lysekils kommuns kommunala
gymnasieverksamhet.
Följande information efterfrågas av Skolinspektionen
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem
åren (år 2019 - 2024).
a. 2019: 124 st
b. 2020: 161 st
c. 2021: 137 st
d. 2022: 147 st
e. 2023: 164 st
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
• barn‐ och fritidsprogrammet inriktning fritid och hälsa, 2 platser
• barn‐ och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt arbete, 8 platser
• ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, 28 platser
• vård‐ och omsorgsprogrammet, 12 platser
• samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, 2
platser
• samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap.24
platser
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program
och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående
gymnasieskolor i kommunen.
a. Se antalet ovan
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar
läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.
a. Ja kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar
läsåret 2019/2020 och läsåret 2020/2021.
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Datum
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Lennart Olsson
Förvaltningschef
Beslutet inklusive handling skickas till
Skolinspektionen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-01

UBN 2019-000058

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

Remissvar till Skolinspektionen på ansökan från Thoren
innovation School AB - dnr 5.1-SI 2019:843
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till Skolinspektionen
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren
Innovation School Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är
viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av
den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019.
Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga
antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Kommunens yttrande
Konsekvensbeskrivning.
Lysekil ingår i Fyrbodals gymnasieförbund. Elever med Lysekil som hemkommun
studerar företrädesvist på kommunens gymnasieskola, Gullmarsgymnasiet men
även vid Uddevalla kommuns gymnasieskolor.
Vid Gullmarsgymnasiet bedrivs samhällsvetenskapsprogrammet och
naturvetenskapsprogrammet. Dessutom finns en spetsutbildning inom
naturvetenskap, marinbiologi.
Antalet elever i gymnasieålder befinner sig under åren 2019 - 2022 på en historiskt
låg nivå. Därefter ökar antalet något.
En ytterligare etablering av programmen enligt ansökan från Thoren Innovation
School AB kommer sannolikt att innebära färre sökande till kommunens
utbildningar.

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

2019-04-01

Vår beteckning

UBN 2019-000058 nr 1.3.1

Om antalet elever vid Gullmarsgymnasiet minskar ytterligare behöver
organisatoriska åtgärder genomföras för att hantera ekonomiska konsekvenser. Det
riskerar att leda till kompromisser gällande ämneskompetens och ämnespedagogisk
kvalitet.
Lysekil kommuns yttrande är därför att etablering av den sökta utbildningen skulle
medföra påtagliga negativa följder för Lysekils kommuns kommunala
gymnasieverksamhet.
Följande information efterfrågas av Skolinspektionen
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren
(år 2019 - 2024).
a. 2019: 124 st
b. 2020: 161 st
c. 2021: 137 st
d. 2022: 147 st
e. 2023: 164 st
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen medier,
information och kommunikation och naturvetenskapsprogrammet med
inriktningen naturvetenskap.
a. Gullmarsgymnasiet erbjuder Naturvetenskapsprogrammet med
inriktningen naturvetenskap.
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program
och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående
gymnasieskolor i kommunen.
a. 30 st
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar
läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.
a. Ja kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar
läsåret 2019/2020 och läsåret 2020/2021.

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Skolinspektionen

Beslutsuppföljning UBN
Ärende

KLAR
Datum

Gullmarsborgs utveckling

170222

Resursfördelning grundskola

170328

Gullmarsborgs utveckling

170530

Statistik om skolfrånvaro

170530

Barnomsorg obekväm arbetstid

170926

Kultur- och fritidspolitisk plan

171121

Fritidsstipendium
Revidera riktlinjer för uthyrning av
idrottsanläggningar och gymnastiksalar i Lysekils kommun

Underhåll och upprustning av
Gullmarsborgs ishall
Remissvar Ung företagsamhet
Budget 2019
Reviderad delegationsordning
Remiss digital Agenda 2018-2022
Remiss föreningsutvecklare
Remiss idrottshall/träningshall
Remiss ny spetskompetens
Remiss om mikroplaster
Fritidsstipendium
- Bra idrottsprestation 2018
- Förtjänstfull föreningsledare 2018
Kulturpris
Kulturstipendium
Verksamhetsbidrag för
kulturföreningar
Uppföljning 1, 2019
Årsrapport 2018
Uppföljning 2, 2019
Uppföljning 3, 2019
Budget 2020
Rapport intern kontroll 2019
Intern kontroll - verksamhetsområden 2020
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse
nr 1 för utbildning
Sammanträdeskalender 2020
Elevhälsoplan
Riktlinjer för kompetensförsörjning
Dokumenthanteringsplan för utbildningsförvaltningen
Reviderad timplan

180327

180327

180327
181002
181002
Svar lämnat
muntligt
181003
181003
181112
181112
181105

Beslut i
nämnd

Beslut

UBN beslutar att ge UBF i uppdrag att fortsätta arbetet med Gullmarsborgs utveckling och framtid.
UBN beslutar enligt arbetsgruppens framtagna förslag samt beakta förvaltningens synpunkter.
UBN beslutar att förslaget och kostnadskalkylen ska återkomma till nämnden för beslut.
UBN beslutar att ge UBF i uppdrag att utarbeta en volymbaserad resursfördelhningsmodell till enheter i
Beslut 170628, § 50
grundskolan inkl särskilt stöd samt att återkoma till nämnden för beslut
UBN föreslår KS att ge SBF i uppdrag att genomföra en förstudie gällande om- och tillbyggnad av
Gullmarsborg i enlighet med föreslagen verksamhetsplattform. Till denna förstudie ska en
trafikutredning göras.
Ordförande tar upp vikten av att minska den problematiska skolfrånvaron. Lena Garberg får i uppdrag
Beslut 181114, § 74
att ta fram statistik om skolfrånvaron och återkomma till nämnden när reslutatet kan presenteras
UBN föreslår KF att bifalla motionen samt att ge UBN uppdraget att starta en jouröppen verksamhet
för barnomsorg på obekväm arbetstid till årsskiftet 18/19 under förutsättning att KF ger UBN full
kostnadstäckning för de ökade kostnaderna detta innebär.
Dialogkvällar har hållits av Kultur- och fritidsgruppen tillsammans med kulturföreningar och med
Beslut 180829, § idrottsföreningar i Lysekils kommun vilka föll mycket väl ut. Arbetsgruppen informerar att en
kultur- och fritidspolitisk plan ska beslutas av nämnden i mars 2018.
Beslut 180829, §

Beslut 180829, §

Uppföljnining
i nämnd
2018-11-14
Senast juni 2019
2018-11-14

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för fritidsstipendium.
Utbildningsnämnden beslutar att Futsal bedöms som en inomhusidrott. Vid tidsbokningar gäller detta beslut
från och med 2018-09-01.
Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjerna för uthyrning av idrottsanläggningar
och gymnastiksalar i Lysekils kommun.

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skyndsamt ser till att de mest publikt påvra miljöerna
åtgärdas, gärna i samarbete med AME eller andra lämpliga partners.
Förvaltningen utreder det akuta underhållsbehov samt planlägger utförandet av arbetet skyndsamt.
Utbildningsnämnden beaktar investeringsbehovet i budgetarbetet 2019-2020.
Beslut 181002, § 64 Remissvar till kommunfullmäktige angående motion om Ung företagsamhet
Beslut 181212, § 83 Budget 2019
Beslut 181002, § 65 Reviderad delegationsordning

2018-10-02
2018-12-14
Remissvar 2018-10-04

Beslut 181213 i KF Remiss av förslag till gemensam digital agenda 2019-2022 för SML
Beslut 190116, § 5
Beslut 190116, § 6
Beslut 190116, § 8
Beslut 190116, § 7

Remiss av motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun
Remiss av motion om idrottshall - träningshall för barn och ungdomar i Lysekil
Remiss av motion om ny spetskompetenslinje med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi
Remiss av motion om mikroplatser samt ökad undervisning om bland annat hållbar konsumtion

Beslut 190326, § 26
Beslut 190424
Beslut 190424
Beslut 190528
Beslut 190326, § 23
Beslut 190313, § 21
Beslut 190528
Beslut 191002
Beslut 191113
Beslut 191113
Beslut 191216
Beslut 191216
Beslut 191113
Beslut 190424
Beslut 190528
??
Beslut 190424

Uppföljning 1, 2019, för utbildningsnämden
Årsrapport 2018 för utbildningsnämnden - Extra nämnd 2019-03-13 kl 15.00 i KF-salen
Uppföljning 2, 2019, för utbildningsnämden
Uppföljning 3, 2019, för utbildningsnämden
Budget 2020 plan 2021 och 2022
Verksamhetsområden för 2020

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2019-03-08
1(2)
Dnr 8.1.2-2019:0001212

Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds för 2019
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds.
Ni beviljas 124 740 kronor i statsbidrag. Bidraget avser 2019. Bidraget
betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2012:994) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.omsorg@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Teresia Bergström.
Handläggare var Teresia Bergström.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Viktig information om Omsorg på kvällar, nätter och helger år 2019
Beräkning av bidragsbeloppet
Anslaget på 79 miljoner kronor har fördelats jämnt över de sökande
och antal barnomsorgsplatser ni ansökt om. Skolverket beslutar att
bidragsbeloppet för 2019 blir 891 kronor per plats, fördelat på totalt 88 650
platser hos 193 huvudmän.
Sammanlagt för 2019 beviljas totalt 78 987 150 kronor. Anledningen till att
inte hela anslaget används är för att Skolverket har avrundat ner beloppet per
plats till närmsta heltal.
Utbetalningsplan
Skolverket betalar ut bidraget två gånger per år efter att ni skickat in
en begäran om utbetalning via e-tjänsten för statsbidrag. Begäran om
utbetalning för första halvåret ska lämnas mellan 15 april – 15 maj 2019.
Begäran om utbetalning för andra halvåret ska lämnas mellan 1 oktober – 1
november 2019.
Uppföljning
I samband med begäran om utbetalning ska ni redovisa kostnader för
respektive halvår. Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller,
för att säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som lämnas
i samband med begäran om utbetalning.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2012:994).

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2019-03-28
1(3)
Dnr 8.1.2-2019:0001221

Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd
för 2019
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan om statsbidrag. Beslutet fattas med
stöd av #FORORDNING_NAMN##.
Ni beviljas 76 899 kronor i bidrag. Bidraget avser VT 2019. Bidraget betalas
ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2013:361) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.papperslosa@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Ingrid Fagerström.
Handläggare var Ingrid Fagerström.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Information om statsbidraget
Syftet med statsbidraget är att kommuner som inom sitt område har
barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnets
utbildning ska kunna ansöka om ersättning för sina kostnader. Bidrag
lämnas i mån av medel. Bidrag lämnas för kostnader för utbildning i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Bidraget avser vårterminen 2019
och kan användas till i huvudsak samma utbildningskostnader som för andra
elever:grundkostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa,måltider,
administration, mervärdesskatt och lokalkostnader, tilläggskostnader för
elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller har erbjudits
modersmålsundervisning samt skolskjuts.
Fördelning av statsbidrag
Bidraget fördelas proportionellt till samtliga kommuner som ansökt om
bidrag. Skolverket beslutar om respektive kommuns fördelningstal utifrån
statistik från Migrationsverket.Fördelningstalet fastställs till ett medelvärde
av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de senaste tre
åren (2016, 2017 och 2018).
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan komma att hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det
framkommer att omständigheterna i ärendet eller uppgifterna som lämnats i
ansökan väsentligen har ändrats.
Uppföljning och redovisning
Skolverket ska följa upp hur statsbidraget har använts. Kommuner som har
tagit emot statsbidrag ska senast den 1 mars 2020 redovisa till Skolverket
hur bidraget har använts. Enligt 9 § i förordningen får en begäran om
redovisning inte innebära att kommunen måste lämna uppgifter till
Skolverket som innebär att det går att identifiera enskilda barn som vistas i
landet utan tillstånd.
Återbetalning av statsbidrag
Kommuner som tagit emot statsbidrag för barn som vistas i landet utan
tillstånd kan bli återbetalningsskyldig enligt bestämmelserna i förordningens
10 §. Den som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig, om
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1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §, eller
4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.
Skolverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om en
kommun är återbetalningsskyldig. Om det finns särskilda skäl för det, får
Skolverket helt eller delvis avstå från återkrav.

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2019-03-28
1(5)
Dnr 8.1.2-2019:0007613

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare för 2019/2020
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare.
Ni beviljas 2 040 000 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 2040000 kronor.
Bidraget avser 2019/2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2013:70) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Tiina Ekblom.
Handläggare var Marina Zivkovic Djudjic .

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Dnr 8.1.2-2019:0007613

Information om statsbidraget
Ni har beviljats ett belopp som avser statsbidrag för ett visst antal
karriärtjänster.
En förestelärartjänst finansieras med 85 000 kronor och en lektorstjänst
med 170 000 kronor. Ni bestämmer hur bidraget ska fördelas mellan
förstelärartjänster och lektorstjänster hos er som huvudman.
Om ni beviljats ett belopp som motsvarar högst en förstelärare kan ni inte
begära ut bidrag för en lektor.

Utbetalningsplan
För att få del av statsbidraget måste ni inkomma med en begäran om
utbetalning (rekvisition) för hösten 2019 och en för våren 2020. Datumen
för när ni kan begära ut era utbetalningar är tidsbegränsade. Om ni
inkommer med er begäran om utbetalningar efter sista datum för inlämning
kommer dessa i normalfallet att avvisas enligt Skolverkets föreskrifter om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (SKOLFS
2013:147).
Begäran om utbetalning för hösten 2019 ska ske mellan datumen 1
september – 15 oktober 2019. Hösten 2019 avser perioden 1 juli – 31
december.
Begäran om utbetalning för våren 2020 ska ske mellan datumen 15
mars – 4 maj 2020. Våren 2020 avser perioden 1 januari – 30 juni.
I en begäran om utbetalning ska ni lämna alla de uppgifter som Skolverket
begär enligt Skolverkets föreskrifter (2013:147) och som finns på Skolverkets
webbplats:https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/
statsbidrag-for-karriartjanster-2019-20.
Statsbidraget betalas ut i december respektive juni.

Begär ut bidraget via Skolverkets e-tjänsten för statsbidrag
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Statsbidraget begärs ut via Skolverkets e-tjänst för statsbidrag. Varje
huvudman måste utse en person som har högsta ansvar för att söka
statsbidrag i e-tjänsten, ett så kallat ombud. Ombudet kan i sin tur utse
andra personer inom organisationen som kan arbeta med statsbidragen. Det
finns olika behörigheter som ombudet kan fördela ut inom organisationen
som ger olika tillgång till e-tjänsten och statsbidragen. Se därför över era
behörigheter till e-tjänsten för det aktuella bidraget i god tid innan ni
ska begära ut statsbidraget. Läs mer på Skolverkets webbplats:https://
www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/fragor-och-svar/sokstatsbidrag-i-e-tjansten.
Villkor för statsbidrag
Ni ska utse förstelärare och lektorer enligt förordningen (2013:70).
Läraren som utses till förstelärare ska:
–

ha en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den
dag hen blivit förstelärare,

–

genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat
arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom
skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen
har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.

–

ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas
studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla
undervisningen,

–

bedömas av huvudmannen som särskilt kvalificerad för
undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Lärare som utses till lektorer ska:
–

ha en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den
dag hen blivit lektor,
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–

ha en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen) som
är utfärdad senast den dag hen blivit lektor,

–

ha visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år som
lärare inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om
undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på
deltid. Lärare som har undervisat på universitet eller högskola
behöver inte uppfylla detta krav.

Förstelärares och lektorers arbetsuppgifter ska huvudsakligen bestå av
undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
Statsbidrag lämnas för lärare som arbetar inom förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, specialskola, sameskola,gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
Bidraget ska gå till lärarens löneökning. Den totala löneökningen ska uppgå
till i genomsnitt 5 000 kronor i månaden per förstelärare och 10 000 kronor
i månaden per lektor. För nyanställda ska löneökningen vara minst 5 000
kronor mer för förstelärare och 10 000 kr mer för lektorer än medianlönen
för samma kategori av lärare hos er som huvudman.
Bidraget ska gå oavkortat till lön och ska även täcka sociala avgifter. För
lärare som arbetar mindre än heltid eller är frånvarande under delar av sin
tjänst reduceras statsbidraget i motsvarande grad. Bidrag betalas endast ut
för de dagar som läraren är förstelärare eller lektor.
Läs mer om de villkor som gäller för statsbidraget på Skolverkets
webbplats:https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/
statsbidrag-for-karriartjanster-2019-20.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
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Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i ansökan 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 ni fusioneras med en annan huvudman
eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som innebär
att ni köper eller säljer skolenheter från en annan huvudman ska
meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se.
Återbetalning av bidrag
Enligt 25 § i förordningen är en huvudman återbetalningsskyldig om
–

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

–

huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga
uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

–

statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller

–

huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 27 §.

Om ni är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Skolverket besluta att
helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för
det får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.
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Statsbidrag för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling för 2019
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling.
Ni beviljas 6 091 083 kronor i statsbidrag. Ni har rekvirerat 6091083
kronor. Bidraget avser 2019. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2018:49) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Lene Spang
Dyhrberg. Handläggare var Lene Spang Dyhrberg.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Viktig information om statsbidrag för en likvärdig skola 2019
Information om och villkor för statsbidraget
Syftet med statsbidraget är att stärka likvärdigheten och
kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola. För bidragsomgången
2019 får bidraget användas till insatser som genomförs under perioden 1
januari till 31 december 2019. Statsbidraget regleras i förordning (2018:49)
om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.
Villkor för statsbidraget
- Statsbidraget ska användas till nya eller utökade insatser för att stärka
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen inom förskoleklass och grundskola
- När ni begär ut bidraget ska ni ha tagit fram en plan för hur statsbidraget
ska användas under bidragsåret
- Er plan ska ha hörts med fackliga organisationer
- Ni får för bidragsåret inte minska era egna kostnader inom personal i
förskoleklass, undervisning och elevhälsa i grundskola jämfört med ett
genomsnitt för de tre föregående åren
- I beräkningen av era egna kostnader ska Skolverkets definitioner användas
Vid en kontroll i bidraget ska ni kunna redovisa planen för hur bidraget
ska användas och vilka insatser bidraget har använts till i bidragets syfte. Vi
kan också komma att begära in underlag från till exempel huvudbok med
tillhörande underlag och lönesystem som styrker uppgifter om era egna
kostnader. Ni behöver därför dokumentera hur ni tagit fram era kostnader
enligt ovan.
Om ni använder er av fördelning av kostnader ska fördelningen
dokumenteras och vara beslutad av styrelsen eller dess motsvarighet.
Styrelsen eller motsvarande har möjlighet att genom delegationsordning eller
liknande dokument delegera dokumentationen till verksamhetschef, VD eller
liknande.
Om ni har brutit räkenskapsår ska ni periodisera kostnaderna baserat på
bokförda poster. Periodiserat belopp ska vara beslutat av verksamhetschef,
VD eller liknande. Om underlaget inte finns och periodiseringen är felaktig i
förhållande till räkenskaperna kan Skolverket kräva tillbaka bidrag.
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Beräkning av bidragsbeloppet
Statsbidrag för en likvärdig skola har fördelats enligt 4 § förordning
(2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.
Fördelningen av statsbidraget baseras på ett socioekonomiskt index
framtaget av Statistiska Centralbyrån (SCB). För de huvudmän med färre än
fem elever tillhandahåller SCB inget index. De huvudmännen har tilldelats
ett genomsnittligt index för den kommun som huvudmannen finns i.
Indexet vägs samman med ett genomsnitt av huvudmannens elevantal från
de tre föregående åren och bildar huvudmannens bidragsram.
Skolverket har inte möjlighet att omfördela statsbidraget. Det är därför inte
möjligt att tilldelas statsbidrag utöver sin tilldelade bidragsram.
Utbetalningsplan
Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2019. Hälften av det
beviljade bidraget betalas ut senast under vecka 14. Den andra halvan av
bidraget betalas ut senast i vecka 35.Utbetalningarna har meddelandetexten
”Statsbidrag Likvärdig Skola 2019 Utbetalning 1” och ”Statsbidrag Likvärdig
skola 2019 utbetalning 2”.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt.
Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel röra sig om
förändringar som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan
huvudman eller att ni är underrekonstruktion. Även förändringar som
innebär att huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan
huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till skolverket.statsbidrag@skolverket.se.
Redovisning och uppföljning
Den som tagit emot statsbidraget ska senast den 1 april 2020 redovisa hur
det har använts. Redovisningen skeri ett webbformulär som Skolverket
tillhandahåller via e-tjänsten för statsbidrag.
Skolverket kommer att begära in uppgifter om hur stort belopp av
huvudmannens utbetalda bidrag som har använts, inom vilka kategorier
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av insatser som huvudmannen använt bidraget, samt om huvudmannen
minskat sina egna kostnader inom personal i förskoleklass,undervisning och
elevhälsa i grundskola.
Den som tagit emot statsbidraget ska även redovisa sina egna kostnader
inom personal i förskoleklass, undervisning och elevhälsa i grundskola för
bidragsåret samt de tre föregående åren. Vid redovisning ska Skolverkets
definitioner användas. Definitionerna finns att läsa på statsbidragets
webbsida.
Skolverket kan också komma att genomföra stickprovskontroller, för att
säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet
grundats på.
Den som tagit emot statsbidraget är också skyldig att medverka i den
uppföljning och utvärdering av verksamheten som beslutas av den
myndighet som har fått regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget
har använts.
Återkrav och återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt § 10 i
förordningen (2018:49) om
1. den som tagit emot statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller
på något annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,
2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp,
3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål,
4. den som tagit emot statsbidraget inte har lämnat sådan redovisning som
avses i § 9 i förordningen (2018:49), eller
5. den som tagit emot statsbidraget för bidragsåret minskat sina kostnader
per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i
grundskolan i strid med 3 §.
Skolverket ska besluta om att kräva tillbaka ett bidrag om en huvudman är
återbetalningsskyldig. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket
besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.
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§ 18
Samverkan mellan Lysekils kommun och Polisen - Medborgarlöften 2019
Dnr:

LKS 2019-043

Kommunpolisen har tillsammans med tjänstemän från Lysekils kommun reviderat
2018 års medborgarlöfte och tagit fram förslag på ett nytt medborgarlöfte som
föreslås gälla från februari 2019 till och med februari 2020. Ett medborgarlöfte är ett
arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska
kommuniceras med medborgarna.
Som grund för medborgarlöftet finns en gemensamt framtagen kartläggning och
analys av trygghet och brott i Lysekils kommun samt en uppföljning av 2018 års
arbete och medborgarlöfte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-27, § 32
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07
Förslag till Medborgarlöfte för Lysekils kommun
Uppföljning av medborgarlöfte 2018
Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till medborgarlöfte 2019 för Lysekils
kommun.
Beslutet skickas till
Polismyndigheten, lokalpolisområde Västra Fyrbodal
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

