Kallelse/föredragningslista
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Tid och plats

onsdagen den 26 augusti 2020 kl 09.00 i Borgmästaren

Ordförande

Monica Andersson

Sekreterare

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

Ärende
-

Upprop och val av justerare

1.

Fastställande av dagordning
Dnr 2020-000004

2.

Information om Kommunkompassen 2019
Dnr 2020-000208

3.
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14. Dialog budget 2021 för utbildningsnämnden - arbetslivsförvaltningen
Dnr 2020-000368
15. Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd,
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Dnr 2020-000057
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18. Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden 2020-08-26
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Sammanträdesprotokoll
2020-03-31

Utbildningsnämnden

§ 41

Dnr 2020-000190

Barnomsorg Grundsunds förskola
Sammanfattning
Tillägg på dagordningen: Under våren 2020 gjorde utbildningsnämnden ett besök
på Skaftö skola och Grundsunds förskola. Nämnden fick en bra rundvisning av
lokaler och deras verksamheter. Skolan/fritids och förskolan har ett nära samarbete
och ofta förflyttas barnen mellan de olika enheterna.
Grundsunds förskola består av tre avdelningar varav endast en avdelning är öppen.
Detta innebär att två tredjedelar av fastigheten är tom, och har gjort så under flera
år.
Man ser att Skaftö idag täcker barnomsorgsbehovet med en avdelning på
Grundsund och Naturförskolan på Fiskebäckskil. Skaftö skola har ett stabilt
elevunderlag och har delvis blivit renoverad. Man vill fortsätta satsa på skolan och
förskolan med goda utrymmen både inne och ute. Genom en sammanslagning skulle
man kunna samordna satsningar och personal på en enhet istället för två.
Nämnden vill därför ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda eventuell flytt
av barnomsorgen från Grundsund förskola till Skaftö skola. Redovisning av
uppdraget ska ske till nämnden den 26 augusti.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP) och Per Tengberg (LP): Bifall till Monica Anderssons förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda
eventuell flytt av barnomsorgen från Grundsund förskola till Skaftö skola.
Uppdraget ska redovisas vid nämndsmötet 2020-08-26.

Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-08-19

UBN 2020-000016

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

Månadsuppföljning maj 2020, utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall. Information lämnas här för
utbildningsförvaltningen om utfall efter maj 2020.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för maj 2020 för
utbildningsförvaltningen.
Ärendet
Utbildningsförvaltningen redovisar en analys av utfall och åtgärder relaterat till
budget per sista maj. Redovisningen framgår av bilagan.

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Bilaga
Månadsuppföljning maj 2020, utbildningsförvaltningen
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli).

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i mnkr

Budget helår

Intäkter

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

76,5

34,4

36,3

39,5

84,2

-264,5

-109,7

-112,9

-115,0

-267,9

Övriga kostnader

-164

-70,8

-69,0

-72,1

-168,1

Kapitalkostnader

-3,5

-1,5

-1,4

-1,1

-3,5

Nettokostnader

-355,5

-147,6

-147,0

-148,7

-355,3

Budget nettokostnader

-355,5

-147,6

-147,6

-145,7

-355,5

0,0

0,0

0,6

-3,0

0,2

Personalkostnader

Budgetavvikelse

2.2 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr
Nämndverksamhet
Förvaltning gemensamt
Musikskolan
Resursenheten
Grundskolan
Förskolan/pedagogisk omsorg
Enskild förskola

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-788

-328

-376

-788

0

-25 140

-10 374

-8 336

-22 480

2 660

-2 630

-1 080

-908

-2 571

59

-15 998

-6 895

-7 307

-16 648

-650

-146 264

-60 414

-59 604

-146 264

0

-72 455

-29 945

-30 129

-72 884

-429

-4 131

-1 721

-1 734

-4 131

0

Kultur/Fritid

-26 094

-10 683

-10 230

-26 095

-1

Gymnasiet

-61 998

-26 198

-28 303

-63 446

-1 448

-355 498

-147 638

-146 927

-355 307

191

Summa

2.3 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen redovisade en försiktigt positiv prognos per sista april på +0,7
mnkr.
Resursenheten prognostiserar en negativ avvikelse främst beroende av lönekostnader. En
osäkerhet råder gällande placering av elever inom eller utom kommunen.
Grundskolan har haft lägre personalkostnader, främst vikariekostnader vilket förbättrat
verksamhetens prognos. Tillsammans med höstens organisation beräknas ett nollresultat
2020.
Förskolan ser en lägre nyttjandegrad under vårens pandemi. Vårdnadshavare som är
permitterade har sina barn hemma i större grad. Det innebär att vikariebehovet minskat
vilket lett till lägre personalkostnad. Prognosen är därför avsevärt bättre än prognosen per
februari.
Verksamheterna musikskola, kultur och fritid prognostiserar ett nollresultat.
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Ett antal osäkerhetsfaktorer bör belysas.
Den första är att gymnasiet har en stor osäkerhet gällande sin prognos. En oro finns i hur
sökbilden inför årets antagning slutligen kommer att bli. Det är först den 25/6 som
antagningen är klar. Förhoppningen är att sökbilden ökar något då den direkt påverkar
nettot för den interkommunala ersättningen. Gymnasiet arbetar idag med en beredskap för
att kunna vidta åtgärder för en försämrad ansökning. Om verksamheten når ett resultat för
2020 på -0,9 mnkr kommer verksamheten ha en anpassad organisation som innebär att det
underskottet tas igen under vårterminen 2021.
Effekterna av pandemin kan innebära ändrat resultat som rimligen innebär lägre rese-, mat-,
assistent- och vikariekostnader. Inte heller detta räknas inte in i prognosen.
Den ackumulerade avvikelsen till och med maj, som framgår av tabell 2.2, är +0,6 mnkr
vilket är en klar förbättring jämfört med uppföljningsrapport 1 per februari månad.
Enhetschefernas prognoser är fortsatt försiktig. I juni månad kommer en tydlig bild av årets
statsbidrag att synas. Lågstadiesatsningen, likvärdig skola och lärarassistenter är tre
statsbidrag som ser ut att resultera i en större intäkt än budgeterat. Därför är bedömningen
fortsatt att resultatet ska kunna återföra 2,4 mnkr i enlighet med balanskravet från 2019 års
negativa resultat.

2.4 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

Inkommande statsbidrag

2 200

2 200

Summa

2 200

2 200

Kommentar till åtgärder
Förvaltningen har medvetet en låg budgeterad intäkt av statsbidrag eftersom dessa har varit
mycket svåra att förutsäga tidigare år. Vi ser dock att statsbidragen troligtvis kommer att
erhållas i högre utsträckning än budget.
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Beslutsuppföljning UBN
Ärende

Datum

Gullmarsborgs utveckling

170222

Gullmarsborgs utveckling

170530

Underhåll och upprustning av
Gullmarsborgs ishall

180327

Alla taxor att gälla från och med 2021-01-01
Uppföljning 3
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse
nr 1 för utbildning
Uppföljning 4
IKT-strategin
Barnomsorg Grundsunds förskola
Lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens
skolområde
Lokalbehov gällande grundskola F-9 i Centrala Lysekils
skolområde

Beslut i
nämnd

Beslut 200826
Beslut 201006
Beslut 201216
Beslut 201216

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

Beslut 200826

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

Beslut 201103

Utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet vid Utbildningsnämnden 2020-06-03

Beslut 2021-03-XX

Utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet vid Utbildningsnämnden 2020-06-03

Uppföljnining
i nämnd
2018-11-14

2018-11-14

2020-06-24

Sid 1/1

Dnr 2020–000338

Ersättare för ordinarie attestanter under sommaren 2020

Beslut
Förvaltningschefen beslutar att nedanstående personer utses som ersättare för angivna
ansvar under angivna tidsperioder
Attestant
Martins, Christian
Johansson, Michael
Schöndell, Leif
Johansson, Michael
Schöndell, Leif

Tidsperiod
2020-07-13
2020-07-19
2020-07-20
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-16
2020-07-20
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-16

Ansvar
3100
3100
3100
7000,5010
7000,5010

Ärendet
Under ordinarie attestanters semester utses kommundirektör eller tillförordnad
kommundirektör som ersättare för attest.
Beslutet är fattat med stöd av delegationsordning kap 12 punkt 16.

Lennart Olsson
Förvaltningschef UBF

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef ALF
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Anmälningsärende
Dnr 2020-000010
Utskriftsdatum:

2020-08-10
Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2020-08-26
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU)
Ystads kommun
Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Lysekils kommun - HSNN 2020-000117
Västra Götalandsregionen, Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Fördelning av bidrag Stärka bibliotek i hela landet 2020
Kulturrådet
Beslut – Tillstånd för Gullmarsgymnasiet att anlägga och bedriva fiskodlingsverksamhet – dnr 621-16855-2020
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
LKF 2020-05-27, § 71 - Bokslut och årsredovisning för år 2019
Kommunfullmäktige
LKF 2020-05-27, § 72 - Revisionsberättelse 2019 för Lysekils kommun och fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i dessa organ
Kommunfullmäktige
LKF 2020-05-27, § 77 - Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet, SBA
Kommunfullmäktige
LKF 2020-05-27, § 78 – Policy för medborgardialog
Kommunfullmäktige
LKS 2020-06-10, § 114 - Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala lösningar till
Lysekils kommun
Kommunstyrelsen
LKS 2020-06-10, § 115 Riktlinjer för kommunns fakturerings- och kravverksamhet
Kommunstyrelsen
LKF 2020-06-24, § 86 - Uppföljning 2 2020 för Lysekils kommun
Kommunfullmäktige
Beslut om årlig tillsynsavgift för förskoleverksamhet på fastighetenLönndal 1-7 i Lysekils kommun Grundsunds förskola – dnr MIMB-2020-1317
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift för förskoleverksamhet på fastigheten Stora Berg 3:1 i Lysekils kommun Ängens förskola – dnr MIMB-2020-1316
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift för förskoleverksamhet på fastigheten Tuntorp 11:119 i Lysekils kommun Kvarnens förskola – dnr MIMB-2020-1315
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift för förskoleverksamhet på fastigheten Kronberget 1-82 i Lysekils kommun Kronbergets förskola – dnr MIMB-2020-1327
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Beslut om årlig tillsynsavgift för förskoleverksamhet på fastigheten Kronberget 1:128 i Lysekils kommun Färgaregatans förskola – dnr MIMB-2020-1271
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift för förskoleverksamhet på fastigheten Mariedal 14:1 i Lysekils kommun Trötens förskola – dnr MIMB-2020-1314
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift för förskoleverksamhet på fastigheten Mariedal 1:80 Lysekils kommun Mariedals förskola – dnr MIMB-2020-1269
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift för förskoleverksamhet på fastigheten Bro Prästgård 1:55 i Lysekils kommun Domarekens förskola – dnr MIMB-2020-1306
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift för förskoleverksamhet på fastigheten Tuntorp 13:125 i Lysekils kommun Ängens förskola – dnr MIMB-2020-1270
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift, Bergs skola – dnr MIMB-2020-1280
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift, Gullmarsskolan f-6 – dnr MIMB-2020-1283
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift, Gullmarsskolan 7-9 – dnr MIMB-2020-1278
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift, Mariedalsskolan – dnr MIMB-2020-1277
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift, Gullmarsskolans Grundsärskola – dnr MIMB-2020-1285
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift, Stångenässkolan – dnr MIMB-2020-1282Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift, Bro skola – dnr MIMB-2020-1276
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift, Gullmarsgymnasiet – dnr MIMB-2020-1275
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift, Skaftö skola – dnr MIMB-2020-1281
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut om årlig tillsynsavgift för förskoleverksamhet, Almens förskola, på fastigheten Mariedal 10:1 i Lysekils
kommun - dnr MIMB-2020-1265
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut statsbidrag högskolestudier specialpedagogik 2019
Skolverket

Beslut statsbidrag högskolestudier sva och sfi 2019
Skolverket

Beslut statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier 2019-2020
Skolverket
Beslut statsbidrag karriärtjänster 2019-2020
Skolverket
Beslut statsbidrag mindre barngrupper i förskolan för 2020-2021
Skolverket
Beslut statsbidrag för anställning av lärarassistenter 2020
Skolverket
Beslut statsbidrag för entreprenörskap i skolan - huvudmän för 2020
Skolverket
Beslut statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2020
Skolverket
Beslut statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2019
Skolverket
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Bidrag Stärkta bibliotek; KUR 2020/4050
Blekinge län
Dnr KUR
KUR 2020/3489
KUR 2020/3957
KUR 2020/3986
KUR 2020/3992
KUR 2020/3840

KUR 2020/3799
KUR 2020/3553

Sökande kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kultur- och fritidsförv.
Karlskrona kultur- och fritidsförv.
Karlskrona kultur- och fritidsförv.
Olofströms kommun, Karlshamns
kommun, Ronneby kommun och
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Ronneby bibliotek /Ronneby kommun

Bilaga 1
Org.nummer
212000-0845
212000-0829
212000-0829
212000-0829
212000-0811

Beslut
bifall
bifall
avslag
bifall
bifall

212000-0811 bifall
212000-0837 bifall

7 ansökningar

Dalarna län
Dnr KUR
KUR 2020/3935
KUR 2020/3955
KUR 2020/3916
KUR 2020/3787
KUR 2020/3611
KUR 2020/3885
KUR 2020/3775
KUR 2020/3441
KUR 2020/2479
KUR 2020/3165
KUR 2020/2517
KUR 2020/4011
KUR 2020/4012
KUR 2020/3477

Sökande org.
Avesta kommun
Avesta kommun
Avesta kommun
Borlänge bibliotek
Falu kommun, Kultur- och fritidsför.
Gagnefs kommun
Hedemora stadsbibliotek
Leksands kommun
Ludvika kommun
Ludvika kommun
Ludvika kommun
Malung-Sälens kommun
Malung-Sälens kommun
Mora kommun

Org.nummer
212000-2262
212000-2262
212000-2262
212000-2239
212000-2221
212000-2155
212000-2254
212000-2163
212000-2270
212000-2270
212000-2270
212000-2148
212000-2148
212000-2213

Beslut
avslag
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
avslag
bifall
bifall
avslag
bifall

2020-06-02

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
1 350 000
800 000 2021-03-01
1 320 000
700 000 2021-11-30
370 000
0
320 000
300 000 2021-03-01
825 000
800 000 2022-03-01

1 161 662
2 700 000

700 000 2021-03-01
2 000 000 2021-12-31

8 046 662

5 300 000

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
490 000
0
220 000
220 000 2022-01-30
500 000
500 000 2021-12-01
1 245 000
1 200 000 2022-03-01
2 445 000
1 200 000 2022-03-01
616 000
500 000 2022-03-01
950 000
500 000 2021-08-01
1 038 000
700 000 2022-03-01
820 000
600 000 2021-10-31
575 000
0
1 290 000
600 000 2021-10-31
955 000
700 000 2022-03-01
1 450 000
0
1 066 000
750 000 2021-11-30
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KUR 2020/3908
KUR 2020/3581
KUR 2020/4037
KUR 2020/4038
KUR 2020/3707
KUR 2020/3898
KUR 2020/3440
KUR 2020/3435
22 ansökningar

Gotlands län
Dnr KUR
KUR 2020/3756
Summa

Gävleborgs län
Dnr KUR
KUR 2020/4006
KUR 2020/3949
KUR 2020/3793
KUR 2020/3788
KUR 2020/3795
KUR 2020/3982
KUR 2020/3578
KUR 2020/3744
KUR 2020/3436
KUR 2020/3498

KUR 2020/3956

Orsa kommun
Rättviks kommun
Smedjebackens bibliotek
Smedjebackens bibliotek
Säters kulturförvaltning
Vansbro kommunbibliotek
Älvdalens sockenbibliotek
Älvdalens sockenbibliotek

212000-2189
212000-2171
212000-2205
212000-2205
212000-2247
212000-2130
212000-2197
212000-2197

bifall
bifall
avslag
bifall
bifall
bifall
avslag
bifall

Sökande org.

Org.nummer

Beslut

Region Gotland

212000-0803

Sökande org.
Gävle kommun
Hofors kommun
Hudiksvalls Kommun
Hudiksvalls Kommun
Hudiksvalls Kommun, Nordanstigs
kommun och Ljusdals kommun
Ljusdals bibliotek/Ljusdals kommun
Nordanstigs kommunbibliotek
Ockelbo Folkbibliotek
Ovanåkers kommun
Ovanåkers kommun i partnerskap med
samtliga kommuner i Gävleborg

Org.nummer
212000-2338
212000-2296
212000-2379
212000-2379
212000-2379

Sandvikens folkbibliotek

675 000
1 050 000
2 650 000
2 030 000
740 000
400 000
1 870 000
1 500 000
24 575 000

Sökt belopp
5 490 000
5 490 000

Beslut
bifall
bifall
avslag
bifall

650 000
800 000
0
800 000
700 000
400 000
0
800 000
11 620 000

Beviljat belopp

2022-03-01
2021-11-01
2022-03-01
2022-01-30
2021-03-01
2022-03-01

Red.datum

4 400 000 2021-12-31
4 400 000

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
798 400
600 000 2022-03-01
620 000
400 000 2021-11-30
2 658 000
0
1 958 000
1 000 000 2022-03-01

bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

2 938 000
1 770 000
540 000
317 000
649 000

1 800 000
1 000 000
500 000
300 000
500 000

bifall
212000-2346 bifall

1 035 000
680 000

1 000 000 2021-09-31
600 000 2021-11-01

212000-2320
212000-2312
212000-2288
212000-2304
212000-2304

2022-03-01
2022-03-01
2022-02-17
2021-09-01
2021-10-31
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KUR 2020/3692
KUR 2020/3651
KUR 2020/3355

Söderhamns stadsbibliotek,
Söderhamns kommun
Söderhamns stadsbibliotek,
Söderhamns kommun
Söderhamns stadsbibliotek,
Söderhamns kommun

212000-2353
avslag
212000-2353 bifall
212000-2353 bifall

14 ansökningar

Hallands län
Dnr KUR
KUR 2020/3729
KUR 2020/3645
KUR 2020/3999
KUR 2020/3983
KUR 2020/3884
KUR 2020/4014
KUR 2020/3894
KUR 2020/3895
KUR 2020/3820
KUR 2020/3886
KUR 2020/3735
KUR 2020/3734
KUR 2020/3733
13 ansökningar

Jämtlands län
Dnr KUR
KUR 2020/3792

103 000
1 840 000

0
600 000 2021-10-15

436 000

400 000 2022-03-01

16 342 400

Sökande org.
Halmstads kommun
Halmstads kommun/Kulturförvalt.

Org.nummer Beslut
212000-1215 bifall
212000-1215 bifall

Hylte Kommun, Hyltebiblioteken
Hylte Kommun, Hyltebiblioteken
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun och Falkenbergs
kommun
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun
Laholms kommun
Varbergs Kommun
Varbergs Kommun
Varbergs Kommun

212000-1207
212000-1207
212000-1256
212000-1256
212000-1256

bifall
avslag
avslag
avslag
bifall

900 000
250 000
780 000
695 000
900 000

212000-1256
212000-1256
212000-1223
212000-1249
212000-1249
212000-1249

bifall
bifall
bifall
avslag
bifall
bifall

360 000
860 000
940 000
600 000
725 000
790 000
10 335 000

Sökande org.
Bergs kommun, verksamhetsnämnd

Org.nummer Beslut
212000-2502 bifall

8 700 000

Sökt belopp Beviljat belopp Red. Datum
1 135 000
700 000 2021-10-31
1 400 000
700 000 2021-10-31
800 000 2022-03-01
0
0
0
800 000 2022-03-01
300 000
400 000
800 000
0
500 000
500 000
5 500 000

2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2021-10-31
2022-01-30

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
400 000
400 000 2021-09-10
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KUR 2020/3838
KUR 2020/4036
KUR 2020/3427
KUR 2020/4002
KUR 2020/4009
KUR 2020/3608
KUR 2020/3475
KUR 2020/3461
KUR 2020/3460
KUR 2020/3459
11 ansökningar

Jönköpings län
Dnr KUR
KUR 2020/3770
KUR 2020/3979
KUR 2020/3989
KUR 2020/3974
KUR 2020/4034
KUR 2020/3880
KUR 2020/3433
KUR 2020/3959

KUR 2020/3757
KUR 2020/3350
KUR 2020/3739
KUR 2020/3345
KUR 2020/4030
KUR 2020/4025
KUR 2020/4010
KUR 2020/3409

Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds bibliotek
Östersunds bibliotek
Östersunds bibliotek

212000-2460
212000-2510
212000-2478
212000-2452
212000-2452
212000-2486
212000-2494
212000-2528
212000-2528
212000-2528

bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

Sökande org.
Aneby kommun
Eksjö stadsbibliotek
Eksjö stadsbibliotek
Eksjö stadsbibliotek
Gislaveds kommun
Gnosjö folkbibliotek
Habo kommun
Jönköpings kommun, Kof och Värnamo
kommun och Tranås kommun

Org.nummer
212000-0498
212000-0589
212000-0589
212000-0589
212000-0514
212000-0506
212000-1611
212000-0530

Beslut
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

Jönköpings kommun, Kof
Nässjö kommun
Nässjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vaggeryds bibliotek

212000-0530
212000-0548
212000-0548
212000-0548
212000-0563
212000-0563
212000-0597
212000-0522

bifall
bifall
bifall
avslag
bifall
bifall
bifall
bifall

340 000
1 020 000
450 000
300 000
700 000
400 000
900 000
450 000
605 000
800 000
6 365 000

340 000
1 000 000
450 000
300 000
600 000
400 000
900 000
250 000
600 000
800 000
6 040 000

2021-12-31
2021-10-01
2021-06-30
2021-08-31
2021-12-30
2021-09-30
2021-12-31
2021-08-31
2021-09-30
2021-10-31

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
1 280 000
700 000 2021-08-01
130 000
100 000 2021-12-01
835 000
600 000 2022-03-01
60 000
60 000 2021-08-07
2 750 000
700 000 2022-03-01
1 041 920
600 000 2021-08-17
500 000
500 000 2021-03-01
200 000
200 000 2022-03-01

1 956 000
300 000
65 000
262 000
300 000
151 000
360 000
950 000

1 800 000
300 000
65 000
0
300 000
150 000
350 000
800 000

2021-10-15
2021-03-01
2021-10-31
2021-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2021-10-31

5 (17)
KUR 2020/3813
KUR 2020/3693
KUR 2020/3980
KUR 2020/3996
20 ansökningar

Kalmars län
Dnr KUR
KUR 2020/2650
KUR 2020/4032
KUR 2020/4017
KUR 2020/4004
KUR 2020/4031
KUR 2020/3715
KUR 2020/3812
KUR 2020/3900
KUR 2020/3370
KUR 2020/3564
KUR 2020/3501
KUR 2020/3538
KUR 2020/3488
KUR 2020/3874
KUR 2020/3609
KUR 2020/3720
KUR 2020/3776
KUR 2020/3832
KUR 2020/3937
KUR 2020/3933
20 ansökningar

Vaggeryds bibliotek
Vetlanda kommun
Värnamo kommun, kulturförval.
Värnamo kommun, kulturförval.

212000-0522
212000-0571
212000-0555
212000-0555

bifall
bifall
bifall
bifall

Sökande org.
Borgholms bibliotek
Emmaboda bibliotek
Emmaboda bibliotek
Emmaboda bibliotek
Emmaboda bibliotek
Hultsfreds bibliotek och Högsby
kommun
Högsby kommunbibliotek
Kalmar stadsbibliotek
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun Biblioteket
Mörbylånga kommun Biblioteket
Mörbylånga kommun Biblioteket
Mörbylånga kommun Biblioteket
Nybro bibliotek
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby bibliotek
Vimmerby kommun
Västerviks kommunbibliotek
Västerviks kommunbibliotek

Org.nummer
212000-0795
212000-0738
212000-0738
212000-0738
212000-0738
212000-0712

Beslut
Bifall
Bifall
Bifall
Avslag
Avslag
Bifall

212000-0688
212000-0746
212000-0720
212000-0704
212000-0704
212000-0704
212000-0704
212000-0753
212000-0761
212000-0696
212000-0787
212000-0787
212000-0779
212000-0779

Bifall
Bifall
Bifall
Avslag
Bifall
Avslag
Avslag
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

50 000
1 200 000
110 578
750 000
13 251 498

50 000
800 000
100 000
600 000
8 775 000

2021-12-01
2022-03-01
2021-10-31
2021-11-01

Sökt belopp Beviljat belopp Red. Datum
1 700 000
800 000 2021-08-01
350 000
300 000 2021-09-01
844 000
500 000 2021-10-31
389 000
0
500 000
0
3 477 000
1 600 000 2022-03-01
650 000
430 000
610 176
100 000
1 275 000
150 000
2 475 000
580 000
1 044 000
840 000
1 000 000
800 000
180 000
217 300
17 611 476

300 000
350 000
400 000
0
700 000
0
0
550 000
550 000
400 000
500 000
500 000
180 000
210 000
7 840 000

2021-11-04
2020-12-31
2021-03-01
2021-11-01

2022-03-01
2021-10-31
2022-03-01
2021-09-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-03-31
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Kronobergs län
Dnr KUR
KUR 2020/3802
KUR 2020/3580
KUR 2020/3790
KUR 2020/3747
KUR 2020/3945
KUR 2020/3861
KUR 2020/4039
KUR 2020/3906
KUR 2020/4001
KUR 2020/2450
10 ansökningar

Norrbottens län
Dnr KUR
KUR 2020/4028
KUR 2020/3781
KUR 2020/3660
KUR 2020/4023
KUR 2020/3652
KUR 2020/3658
KUR 2020/3968
KUR 2020/3746
KUR 2020/3695
KUR 2020/3694
KUR 2020/3682
KUR 2020/3043
KUR 2020/3497
KUR 2020/3516
KUR 2020/3493

Sökande org.
Alvesta kommun/Biblioteken
Alvesta kommun/Biblioteken
Lessebo kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun, Utbildnings- och
kulturnämnden
Tingsryd
Uppvidinge kommun
Växjö Kommun
Älmhults bibliotek

Org.nummer
212000-0639
212000-0639
212000-0613
212000-0613
212000-0670
212000-0654

Beslut
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

212000-0621
212000-0605
212000-0662
212000-0647

Bifall
Bifall
Bifall
bifall

Sökande org.
Arjeplogs kommun /KoF
Arvidsjaurs kommun
Bodens stadsbibliotek
Bodens stadsbibliotek
Bodens stadsbibliotek
Bodens stadsbibliotek
Bodens stadsbibliotek
Bodens stadsbibliotek
Gällivare bibliotek
Gällivare bibliotek
Haparanda kommun
Jokkmokks Kommun
Kalix kommun
Kalix kommun
Kalix kommun

Org.nummer
212000-2668
212000-2650
212000-2767
212000-2767
212000-2767
212000-2767
212000-2767
212000-2767
212000-2726
212000-2726
212000-2775
212000-2676
212000-2692
212000-2692
212000-2692

Beslut
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Avslag
Avslag

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
200 000
200 000 2021-08-30
200 000
200 000 2021-08-30
588 000
300 000 2022-03-01
1 170 000
700 000 2022-03-01
665 000
600 000 2022-03-01
480 000
400 000 2021-08-30
715 000
1 400 000
1 000 000
1 400 000
7 818 000

600 000
700 000
1 000 000
850 000
5 550 000

2021-03-01
2021-10-31
2021-11-30
2022-03-01

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
894 000
750 000 2022-03-01
760 000
700 000 2022-03-01
20 000
20 000 2021-03-01
125 000
125 000 2023-03-01
50 000
50 000 2021-03-01
110 000
110 000 2021-03-01
170 000
170 000 2021-03-01
45 000
45 000 2021-03-01
595 000
300 000 2021-11-30
660 000
600 000 2022-01-30
600 000
600 000 2021-08-30
360 000
360 000 2022-03-01
1 200 000
600 000 2021-10-31
100 000
0
150 000
0
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KUR 2020/3505
KUR 2020/3507
KUR 2020/3897
KUR 2020/3478
KUR 2020/3892
KUR 2020/3978
KUR 2020/3859
KUR 2020/3843
KUR 2020/3123
KUR 2020/3990
KUR 2020/3988
KUR 2020/3434
KUR 2020/3424
KUR 2020/3413
KUR 2020/3438
KUR 2020/3550
31 ansökningar

Skånes län
Dnr KUR
KUR 2020/4029
KUR 2020/3545
KUR 2020/3544
KUR 2020/3855
KUR 2020/3881
KUR 2020/3899
KUR 2020/3471
KUR 2020/3796
KUR 2020/3638
KUR 2020/3998
KUR 2020/3991

Kalix kommun
Kiruna kommun
Kiruna Stadsbibliotek
Luleå Kultur- och fritidsförvaltn.
Pajala Kommun
Pajala Kommun
Piteå kommun, KPoF
Piteå kommun, KPoF
Älvsbyns kommun
Överkalix kommunbibliotek
Överkalix kommunbibliotek
Tornedalens bibliotek
Tornedalens bibliotek
Tornedalens bibliotek
Tornedalens bibliotek
Tornedalens bibliotek

212000-2692
212000-2783
212000-2783
212000-2742
212000-2718
212000-2718
212000-2759
212000-2759
212000-2734
212000-2684
212000-2684
212000-2700
212000-2700
212000-2700
212000-2700
212000-2700

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Sökande org.
Bjuvs kommun
Burlövs kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Eslövs kommun KoF
Helsingborgs stad
Hässleholms kommun - Kultur- och
fritidsförvaltningen
Höganäs kommun, folkbiblioteket
Hörby kommun
Klippans kommun
Kristianstads kommun

Org.nummer
212000-1041
212000-1025
212000-1025
212000-0944
212000-1173
212000-1157
212000-0985

Beslut
Bifall
Bifall
Avslag
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

212000-1165
212000-1108
212000-0928
212000-0951

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

450 000
226 000
210 000
946 662
504 500
618 760
450 000
250 000
610 400
570 000
85 000
210 000
112 000
80 000
100 000
30 000
11 292 322

250 000
225 000
210 000
900 000
500 000
500 000
450 000
250 000
600 000
570 000
85 000
120 000
100 000
80 000
100 000
30 000
9 400 000

2021-10-31
2021-05-31
2022-03-01
2021-11-30
2021-03-01
2021-09-30
2021-11-30
2021-10-31
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-01
2021-08-30
2020-08-30
2020-11-30
2021-08-30
2021-03-01

Sökt belopp Beviljat belopp Red,datum
990 000
650 000 2021-10-16
800 000
500 000 2021-03-01
2 000 000
0
150 000
150 000 2021-07-13
1 580 000
600 000 2022-03-01
5 430 000
1 600 000 2021-08-30
3 800 000
750 000 2022-03-01
75 000
4 000 000
2 052 080
1 100 000

75 000
400 000
650 000
800 000

2022-03-01
2021-03-01
2021-03-01
2022-03-01
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KUR 2020/3883
KUR 2020/3527
KUR 2020/3584

Kävlinge kommun
212000-1058 Bifall
Landskrona stad
212000-1140 Bifall
Lomma kommun /Lomma folkbibliotek 212000-1066 Bifall

700 000
1 965 000
500 000

350 000 2022-03-01
1 600 000 2022-03-01
350 000 2021-08-01

KUR 2020/3910

Folkbiblioteken i Lund, Lunds kommun 212000-1132 Bifall

2 820 000

1 600 000 2022-02-14

KUR 2020/3555
KUR 2020/3914

Malmö stad
Malmö Stad - Stadsbiblioteket och
Stockholms stad
Perstorps bibliotek
Simrishamns bibliotek
Sjöbo kommun
Skurups bibliotek
Staffanstorps bibliotek
Svalövs kommun
Svedala bibliotek
Tomelilla kommun
Trelleborgs bibliotek
Trelleborgs bibliotek
Trelleborgs bibliotek
Trelleborgs bibliotek
Trelleborgs bibliotek
Kulturenheten i Vellinge kommun
Ystads Stadsbibliotek
Ängelholms kommun
Kultur och Fritidsförvaltningen
Östra Göinge kommun

212000-1124 Bifall
212000-1124 Bifall

13 820 000
12 500 000

2 600 000 2021-12-01
5 000 000 2022-03-01

212000-0910
212000-0969
212000-1090
212000-1082
212000-1017
212000-0993
212000-1074
212000-0886
212000-1199
212000-1199
212000-1199
212000-1199
212000-1199
212000-1033
212000-1181
212000-0977
212000-0878
212000-0860

425 000
700 000
600 000
220 000
2 000 000
598 900
650 000
530 000
100 000
170 000
150 000
490 000
26 000
325 000
1 600 000
4 740 000
264 000
800 000
68 670 980

Sökande org.
Bibliotek Botkyrka

Org.nummer Beslut
212000-2882 bifall

KUR 2020/4008
KUR 2020/3901
KUR 2020/3725
KUR 2020/3738
KUR 2020/3927
KUR 2020/3842
KUR 2020/3970
KUR 2020/3600
KUR 2020/3560
KUR 2020/3633
KUR 2020/4016
KUR 2020/3432
KUR 2020/2435
KUR 2020/3587
KUR 2020/3627
KUR 2020/3579
KUR 2020/3960
KUR 2020/4024
35 ansökningar

Stockholms län
Dnr KUR
KUR 2020/3706

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Avslag
Bifall
Avslag
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

400 000
500 000
600 000
220 000
600 000
500 000
500 000
400 000
100 000
100 000
0
350 000
0
200 000
700 000
800 000
250 000
600 000
24 495 000

2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2021-10-15
2022-03-01
2021-07-31
2021-03-01
2021-11-30
2021-03-01
2021-12-15
2022-03-01
2022-03-01
2021-11-01
2021-12-31

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
1 724 000
1 500 000 2021-08-30
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KUR 2020/3705
KUR 2020/3411
KUR 2020/3966

Bibliotek Botkyrka
Biblioteken i Danderyd
Ekerö kommun, Ekerö folkbibliotek

212000-2882 avslag
212000-0126 bifall
212000-0050 bifall

2 025 000
930 000
1 030 000

KUR 2020/3952
KUR 2020/3948
KUR 2020/3925
KUR 2020/3972
KUR 2020/3994
KUR 2020/3850

Haninge kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Folkbibliotek
Folkbibliotek Järfälla
Lidingö stad, Lidingö stadsbibliotek

212000-0084
212000-0084
212000-0068
212000-0043
212000-0043
212000-0191

bifall
bifall
bifall
bifall
avslag
bifall

438 000
517 000
2 950 000
1 050 000
510 000
963 000

400 000
500 000
2 000 000
900 000
0
600 000

2021-08-13
2022-03-01
2021-11-30
2022-03-01

KUR 2020/3699
KUR 2020/3711
KUR 2020/3761
KUR 2020/3976
KUR 2020/3702
KUR 2020/3727
KUR 2020/3537
KUR 2020/3958

Nacka kommun
Nacka kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns bibliotek
Nynäshamns bibliotek
Salems bibliotek
Sigtuna kommun
Sigtuna kommuns bibliotek - Märsta
bibliotek och Sollentuna kommun

212000-0167
212000-0167
212000-0217
212000-2999
212000-0233
212000-2874
212000-0225
212000-0225

bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

1 200 000
650 000
4 190 000
270 000
180 000
625 000
1 405 000
2 247 413

500 000
500 000
700 000
250 000
180 000
500 000
700 000
900 000

2022-03-01
2022-03-01
2021-12-01
2021-10-31
2021-11-30
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01

KUR 2020/3962

Biblioteken i Sollentuna, Norrtälje
kommun, Österåker kommun och
Lidingö kommun
Biblioteken i Sollentuna
Biblioteken i Sollentuna
Biblioteken i Sollentuna
Solna stadsbibliotek
Kulturhuset Stadsteatern
Stockholm stadsteater AB
Stockholms stadsbibliotek
Stockholms stadsbibliotek
Stockholms stadsteater AB

212000-0134 bifall

1 270 000

1 200 000 2021-08-12

212000-0134
212000-0134
212000-0134
212000-0183
556026-1553
556026-1553
212000-0142
212000-0142
556026-1553

1 540 000
2 228 504
650 000
1 445 000
1 487 375
225 000
1 510 000
2 900 000
929 440

600 000
0
500 000
800 000
0
0
1 200 000
2 200 000
500 000

KUR 2020/3426
KUR 2020/3456
KUR 2020/3670
KUR 2020/3810
KUR 2020/3971
KUR 2020/3809
KUR 2020/3844
KUR 2020/3841
KUR 2020/3801

bifall
avslag
bifall
bifall
avslag
avslag
bifall
bifall
bifall

0
600 000 2022-03-01
600 000 2021-12-31

2022-01-30

2022-03-01
2021-11-03
2022-03-01

2021-11-01
2021-11-01
2021-08-30
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KUR 2020/3862
KUR 2020/4000
KUR 2020/3928
KUR 2020/3442
KUR 2020/3444
KUR 2020/3443
KUR 2020/3858
KUR 2020/3912
KUR 2020/3866
KUR 2020/3754
KUR 2020/3750
KUR 2020/3926
KUR 2020/3931
KUR 2020/3936
KUR 2020/3875
43 ansökningar

Sundbybergs stad och Solna
stadsbibliotek
Södertälje stadsbibliotek
Tyresö bibliotek
Täby kommun/Täby bibliotek
Täby kommun/Täby bibliotek
Täby kommun/Täby bibliotek
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro bibliotek
Vallentuna kommun
Vaxholms stadsbibliotek
Vaxholms stadsbibliotek
Värmdö bibliotek
Värmdö bibliotek
Värmdö bibliotek
Österåkers kommun

212000-0175 bifall
212000-0159
212000-0092
212000-0118
212000-0118
212000-0118
212000-0019
212000-0100
212000-0027
212000-2908
212000-2908
212000-0035
212000-0035
212000-0035
212000-2890

bifall
bifall
bifall
avslag
avslag
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
avslag
bifall

Södermanlands län
Dnr KUR
Sökande org.
KUR 2020/3913 Eskilstuna kommun
KUR 2020/3503 Flens kommun
KUR 2020/3607 Gnesta bibliotek
KUR 2020/3605 Gnesta bibliotek
KUR 2020/3463 Katrineholms kommun, Kulturförv.

Org.nummer
212000-0357
212000-0332
212000-2965
212000-2965
212000-0340

Beslut
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

KUR 2020/3987
KUR 2020/3961
KUR 2020/3292
KUR 2020/3428
KUR 2020/4035

212000-2940
212000-2940
212000-0324
212000-0365
212000-2957

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Nyköpings kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Strängnäs kommun, Biblioteket
Trosa kommun

210 000
1 150 000
1 100 000
600 000
300 000
500 000
1 207 600
830 000
650 000
180 000
75 000
1 443 000
350 000
427 000
255 000
46 367 332

200 000 2022-03-01
900 000
600 000
600 000
0
0
700 000
700 000
650 000
180 000
75 000
700 000
250 000
0
250 000
24 135 000

2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01

2021-12-31
2022-03-01
2021-11-01
2021-03-31
2022-03-01
2021-11-06
2021-08-14
2021-03-15

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
2 400 000
1 700 000 2021-11-01
735 000
600 000 2021-07-31
175 092
125 000 2022-03-01
150 000
150 000 2021-10-01
2 000 000
800 000 2021-11-30
95 000
221 750
510 000
1 300 000
600 000

95 000
220 000
510 000
1 100 000
400 000

2022-03-01
2021-08-01
2021-06-30
2021-11-30
2022-03-01

11 (17)
KUR 2020/4015

KUR 2020/3625
12 ansökningar

Uppsala län
Dnr KUR
KUR 2020/3963
KUR 2020/3964
KUR 2020/3674
KUR 2020/3676
KUR 2020/3678
KUR 2020/3909
KUR 2020/3839
KUR 2020/3997
KUR 2020/3819
KUR 2020/3481
KUR 2020/3691
KUR 2020/3636
KUR 2020/3947
KUR 2020/3326
14 ansökningar

Värmlands län
Dnr KUR
KUR 2020/3853
KUR 2020/3856
KUR 2020/3847
KUR 2020/3872
KUR 2020/3873

Vingåkers kommun, Eskilstuna,
Strängnäs, Trosa, Flen och
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

212000-0308 Bifall

765 000

750 000 2021-08-01

212000-0308 Bifall

1 428 160
10 380 002

900 000 2021-11-30
7 350 000

Sökande org.
Enköpings kommun
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo bibliotek
Knivsta bibliotek
Tierps kommun
Uppsala bibliotek
Uppsala bibliotek
Uppsala bibliotek
Uppsala bibliotek
Älvkarleby kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
Östhammars kommun

Org.nummer
212000-0282
212000-0282
212000-2049
212000-0241
212000-3013
212000-0266
212000-3005
212000-3005
212000-3005
212000-3005
212000-0258
212000-0258
212000-0290
212000-0290

Beslut
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
705 000
600 000 2022-03-01
750 000
600 000 2022-03-01
1 060 000
750 000 2021-10-31
1 000 000
750 000 2021-12-30
1 045 000
600 000 2022-03-01
658 220
650 000 2021-08-15
500 000
450 000 2021-11-30
100 000
100 000 2021-07-31
520 000
500 000 2022-03-01
520 000
450 000 2021-07-31
803 000
500 000 2021-10-31
385 000
100 000 2021-09-31
730 000
300 000 2021-09-01
600 000
600 000 2021-12-01
9 376 220
6 950 000

Sökande org.
Arvika bibliotek
Arvika bibliotek
Arvika bibliotek
Eda kommunbibliotek
Eda kommunbibliotek

Org.nummer
212000-1892
212000-1892
212000-1892
212000-1769
212000-1769

Beslut
avslag
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
435 000
0
170 000
120 000 2022-01-30
900 000
700 000 2022-01-30
485 000
400 000 2022-03-01
510 000
300 000 2022-03-01

12 (17)
KUR 2020/3128
KUR 2020/3634
KUR 2020/2424
KUR 2020/4007
KUR 2020/3462
KUR 2020/3822
KUR 2020/3562
KUR 2020/3870
KUR 2020/3486
KUR 2020/4022
KUR 2020/2649
KUR 2020/3743
KUR 2020/3953
KUR 2020/3751
KUR 2020/3576
KUR 2020/3504
21 ansökningar

Filipstads kom. biblioteket
Forshaga kommun
Grums kommun
Hagfors kommun
Hammarö bibliotek
Karlstads bibliotek
Karlstads kommun
Kils kommun
Kristinehamns kommun och Filipstads
kommun
Kristinehamns kommun, Karlstad
kommun och Säffle kommun
Munkfors bibliotek
Storfors bibliotek
Sunne kommun
Säffle kommun
Torsby kommun
Årjängs folkbibliotek

Västerbottens län
Dnr KUR
Sökande org.
KUR 2020/3798 Bjurholms bibliotek
KUR 2020/3779 Dorotea Kommun
KUR 2020/3721 Lycksele kommun
KUR 2020/3825 Lycksele kommun
KUR 2020/3588 Malå kommun
KUR 2020/3474 Nordmaling kommun
KUR 2020/3567 Nordmaling kommun
KUR 2020/3446 Norsjö kommun, Biblioteket
KUR 2020/3455 Robertsfors kommun
KUR 2020/3510 Skellefteå kommun

212000-1876
212000-1819
212000-1827
212000-1884
212000-1793
212000-1850
212000-1850
212000-1751
212000-1868

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

250 000
2 930 000
900 000
1 210 000
1 125 000
550 000
893 000
486 000
2 500 000

212000-1868 Bifall

1 200 000

212000-1801
212000-1785
212000-1843
212000-1900
212000-1777
212000-1835

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Org.nummer
212000-2833
212000-2809
212000-2635
212000-2635
212000-2866
212000-2536
212000-2536
212000-2858
212000-2551
212000-2643

Beslut
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

1 100 000
2 000 000
1 575 000
4 950 000
978 500
654 000
25 801 500

240 000
1 500 000
650 000
750 000
700 000
450 000
800 000
400 000
1 000 000

2021-09-31
2022-03-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-30
2021-05-01
2021-11-30
2021-03-01
2022-03-01

600 000 2022-03-01
400 000
560 000
900 000
800 000
400 000
500 000
12 170 000

2021-08-01
2021-12-31
2022-03-01
2022-03-01
2021-11-30
2020-09-02

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
439 000
430 000 2022-03-01
380 000
380 000 2022-03-01
750 000
600 000 2022-01-01
610 000
600 000 2022-01-30
590 000
550 000 2022-03-01
676 200
650 000 2022-03-01
150 000
150 000 2021-10-02
735 000
500 000 2021-08-02
543 000
540 000 2021-10-31
585 000
500 000 2021-12-01

13 (17)
KUR 2020/3630
KUR 2020/3589
KUR 2020/3466
KUR 2020/3476
KUR 2020/3506
KUR 2020/3574
KUR 2020/3857
KUR 2020/3893
KUR 2020/3512
KUR 2020/3511
KUR 2020/2627
KUR 2020/3337
22 ansökningar

Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Sorsele Kommun
Umeå kommun
Vilhelmina kommun, folkbiblioteket
Vindelns kommunbibliotek
Vännäs kommun
Åsele bibliotek

Västernorrlands län
Dnr KUR
Sökande org.
KUR 2020/3774 Härnösands kommun
KUR 2020/2776 Kramfors kommunbibliotek
KUR 2020/3730 Sollefteå bibliotek
KUR 2020/3617 Sundsvalls stadsbibliotek
KUR 2020/2983 Timrå kommun
KUR 2020/3341 Ånge
KUR 2020/3934 Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltning
7 ansökningar

Västmanlands län
Dnr KUR
Sökande org.
KUR 2020/4020 Arboga kommun
KUR 2020/3975 Fagersta bibliotek
KUR 2020/3965 Hallstahammars kommun

212000-2643
212000-2643
212000-2643
212000-2643
212000-2643
212000-2643
212000-2585
212000-2627
212000-2601
212000-2544
212000-2841
212000-2791

bifall
avslag
bifall
bifall
bifall
avslag
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

Org.nummer
212000-2403
212000-2429
212000-2437
212000-2411
212000-2395
212000-2387
212000-2445

Beslut
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

471 500
520 348
100 000
40 000
79 250
25 000
477 000
2 100 000
545 000
650 000
690 000
925 000
12 081 298

Beslut
bifall
bifall
bifall

2020-11-12
2021-08-30
2022-03-01
2021-06-01
2021-10-30
2022-03-01
2021-10-31
2021-10-03
2021-10-31
2022-03-01

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
3 393 028
1 500 000 2022-03-01
1 300 000
900 000 2021-11-30
1 470 423
1 200 000 2021-11-30
8 800 000
1 800 000 2022-03-01
600 000
600 000 2022-03-01
671 133
650 000 2022-03-01
1 130 000
1 000 000 2021-07-31
17 364 584

Org.nummer
212000-2122
212000-2106
212000-2064

300 000
0
100 000
40 000
75 000
0
450 000
2 000 000
540 000
650 000
650 000
800 000
10 505 000

7 650 000

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
675 000
650 000 2022-03-01
760 000
600 000 2022-03-01
230 000
230 000 2021-10-01

14 (17)
KUR 2020/3967
KUR 2020/3745
KUR 2020/3871
KUR 2020/3637
KUR 2020/3533
KUR 2020/3526
KUR 2020/3473
KUR 2020/3921
KUR 2020/3917
12 ansökningar

Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun / biblioteket och
Skinnskattebergs kommun
Köpings stadsbibliotek
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stadsbibliotek
Västerås stadsbibliotek

Västra Götalands län
Dnr KUR
Sökande org.
KUR 2020/3797 Ale bibliotek
KUR 2020/3539 Alingsås kommun
KUR 2020/3954 Bengtsfors bibliotek
KUR 2020/3868 Borås Stad
KUR 2020/3865 Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga,
Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda kommun
KUR 2020/3282
KUR 2020/3905
KUR 2020/3465
KUR 2020/3724
KUR 2020/3924
KUR 2020/3659
KUR 2020/4199
KUR 2020/3502
KUR 2020/3882

Dals-Eds kommun
Essunga kommun
Falköpings bibliotek
Grästorps kommun
Gullspångs kommun och Töreboda
kommun
Göteborgs Stad
Göteborgs Stad, Alingsås kommun,
Kungsbacka kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun

212000-2064 bifall
212000-2056 bifall

30 000
440 000
1 392 000
920 000
425 000
1 055 000
481 300
300 000
2 050 000
8 758 300

30 000 2021-03-01
400 000 2022-01-30

212000-2114
212000-2072
212000-2098
212000-2023
212000-2031
212000-2080
212000-2080

bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
avslag
bifall

700 000
700 000
425 000
600 000
450 000
0
1 700 000
6 485 000

2022-03-01
2021-10-31
2021-08-30
2022-03-01
2021-12-31

Org.nummer
212000-1439
212000-1553
212000-1470
212000-1561
212000-1561

Beslut
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

212000-1413
212000-2916
212000-1744
212000-1595
212000-1637

bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

520 000
445 000
1 360 000
718 000
545 000

212000-1355 bifall
212000-1355 bifall

16 200 000
6 745 000

3 500 000 2022-03-01
4 000 000 2021-03-01

212000-1520 bifall
212000-1728 bifall

370 000
43 000

350 000 2021-10-31
40 000 2020-11-01

2021-10-31

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
2 000 000
500 000 2021-08-01
705 400
500 000 2021-10-01
420 000
400 000 2021-10-31
3 760 000
1 400 000 2022-03-01
1 070 000
600 000 2022-03-01

400 000
400 000
600 000
600 000
500 000

2022-03-01
2021-10-31
2021-10-31
2022-03-01
2022-02-01

15 (17)
KUR 2020/3846
KUR 2020/3618
KUR 2020/3619
KUR 2020/3044
KUR 2020/3950
KUR 2020/3993
KUR 2020/3508
KUR 2020/3509
KUR 2020/2626
KUR 2020/3632
KUR 2020/3794
KUR 2020/3807
KUR 2020/3946
KUR 2020/3951
KUR 2020/3447
KUR 2020/3918
KUR 2020/3879
KUR 2020/3941
KUR 2020/3984
KUR 2020/3690
KUR 2020/4041
KUR 2020/3889
KUR 2020/4027
KUR 2020/3922
KUR 2020/4026
KUR 2020/3599
KUR 2020/3629
KUR 2020/3631
KUR 2020/4021
KUR 2020/3748

Lerums bibliotek
Lidköpings kommun
Lidköpings kommun
Lidköpings kommun
Lilla Edets bibliotek
Lysekils Utbildningsförvaltning
Mariestad, Kultur- och
fritidsberedningen
Mariestad, Kultur- och
fritidsberedningen
Mark
Melleruds kommunbibliotek
Munkedals bibliotek
Orust kommun
Partille bibliotek
Partille bibliotek
Skara Kommun
Skövde kommun
Skövde kommun
Skövde kommun
Skövde Stadsbibliotek
Skövde, Södra Ryds bibliotek,
Sotenäs kommun
Stenungsunds bibliotek
Strömstad kommun
Strömstad kommun
Strömstad kommun
Svenljunga bibliotek
Tanums kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms stadsbibliotek och Skövde
kommun

212000-1447
212000-1694
212000-1694
212000-1694
212000-1496
212000-1389
212000-1686

bifall
avslag
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

212000-1686 bifall
212000-1504
212000-1488
212000-1330
212000-1314
212000-1272
212000-1272
212000-1702
212000-1710
212000-1710
212000-1710
212000-1710
212000-1710
212000-1322
212000-1298
212000-1405
212000-1405
212000-1405
212000-1512
212000-1348
212000-1348
212000-1660
212000-1736

bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
avslag
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
avslag
bifall
bifall
avslag
bifall
bifall

1 446 000
370 000
285 000
428 100
925 000
933 000
340 000
540 000
862 000
400 464
1 250 000
3 600 000
299 939
89 000
610 000
297 000
805 000
62 500
60 000
700 000
1 419 000
618 000
100 000
386 000
360 000
1 620 000
990 000
250 000
800 000
977 500

500 000
0
150 000
400 000
400 000
500 000
300 000

2021-11-30
2020-06-30
2021-08-18
2021-05-31
2021-10-31
2021-07-01

200 000 2021-08-01
500 000
400 000
500 000
400 000
270 000
80 000
600 000
250 000
350 000
50 000
0
200 000
500 000
500 000
100 000
350 000
0
400 000
500 000
0
500 000
500 000

2022-03-01
2021-10-31
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2021-04-28
2022-01-30
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2021-07-31
2022-03-01
2021-07-30
2021-07-31
2022-03-01
2022-02-12
2022-01-30
2022-03-01

16 (17)
KUR 2020/3815
KUR 2020/3985
KUR 2020/4033
KUR 2020/3439
KUR 2020/3499
KUR 2020/3535
KUR 2020/3824
KUR 2020/3803
KUR 2020/3534
KUR 2020/3851
KUR 2020/3942
KUR 2020/3816
KUR 2020/3419
KUR 2020/4003
KUR 2020/3783
KUR 2020/3786

KUR 2020/3878
61 ansökningar

Tjörns kommun
Tranemo kommun
Tranemo kommun och Svenljunga
kommun
Trollhättans Stad
Trollhättans Stad
Trollhättans Stad
Töreboda kommun
Uddevalla kommun, Trelleborg,
Trollhättan och Lysekils kommun
Uddevalla kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns stadsbibliotek
Vara kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs bibliotek
Åmåls kommun, Kulturenheten
Åmåls kommun, Kulturenheten,
Bengtsfors, Mellerud, Dals-Ed och
Färjelanda kommun
Öckerö kommun

212000-1306 bifall
212000-1462 bifall
212000-1462 bifall

320 400
525 459
412 000

320 000 2021-03-31
250 000 2021-07-31
400 000 2021-07-31

212000-1546
212000-1546
212000-1546
212000-1678
212000-1397

bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

320 000
1 700 000
550 000
275 000
580 000

300 000
500 000
550 000
275 000
500 000

2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-05-31
2021-11-30

212000-1397
212000-1397
212000-1397
212000-2924
212000-1454
212000-1538
212000-1587
212000-1587

bifall
avslag
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

380 000
510 000
610 000
1 100 000
685 000
700 000
1 050 000
2 778 800

350 000
0
500 000
500 000
500 000
400 000
500 000
1 500 000

2021-10-31

212000-1280 bifall

Örebro län
Dnr KUR
KUR 2020/4018
KUR 2020/3973
KUR 2020/4013
KUR 2020/3995
KUR 2020/3939

Sökande org.
Askersunds kommun,KoF
Degerfors Kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Hällefors kommun / Hällefors bibliotek

Org.nummer
212000-1983
212000-1934
212000-1926
212000-1942
212000-1942

KUR 2020/3482

Kumla kommun

212000-1975 bifall

Beslut
bifall
bifall
bifall
bifall
avslag

150 000
69 371 562

2022-01-30
2021-09-31
2021-08-30
2022-03-01
2021-10-31
2021-10-30

150 000 2021-05-31
30 685 000

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
900 000
600 000 2022-03-01
840 000
500 000 2022-03-01
700 000
500 000 2021-08-30
960 000
450 000 2021-06-30
400 000
0
2 300 000

600 000 2022-03-01

17 (17)
KUR 2020/3876
KUR 2020/4005
KUR 2020/3929
KUR 2020/3309
KUR 2020/3836
KUR 2020/3804
KUR 2020/3806
KUR 2020/3902

Laxå kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Nora kommun
Örebro kommun /Örebro bibliotek

212000-1918
212000-1918
212000-2981
212000-2015
212000-1959
212000-2007
212000-2007
212000-1967

bifall
avslag
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

14 ansökningar

Östergötlands län
Dnr KUR
Sökande org.
KUR 2020/3938 Boxholms kommunbibliotek
KUR 2020/3981 Finspångs bibliotek
KUR 2020/3412 Kinda Bibliotek
KUR 2020/3623 Linköpings kommun
KUR 2020/3890 Linköpings kommun
KUR 2020/3919 Linköpings kommun
KUR 2020/3920 Linköpings kommun
KUR 2020/3620 Linköpings kommun
KUR 2020/3923 Linköpings kommun
KUR 2020/3789 Mjölby bibliotek
KUR 2020/3891 Motala kommun
KUR 2020/2867 Norrköpings Stadsbibliotek
KUR 2020/3565 Vadstena kommun
KUR 2020/3791 Valdemarsviks bibliotek
KUR 2020/3869 Ydre kommun
KUR 2020/3877 Åtvidabergs kommun, biblioteket
KUR 2020/3860 Ödeshögs kommun
17 ansökningar

Org.nummer
212000-0407
212000-0423
212000-0399
212000-0449
212000-0449
212000-0449
212000-0449
212000-0449
212000-0449
212000-0480
212000-2817
212000-0456
212000-2825
212000-0431
212000-0381
212000-0415
212000-0373

Beslut
bifall
bifall
bifall
avslag
bifall
bifall
bifall
bifall
avslag
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall
bifall

511 600
45 000
575 000
1 730 000
780 000
1 380 000
550 000
2 270 000

500 000
0
550 000
600 000
650 000
500 000
550 000
1 800 000

13 941 600

7 800 000

2022-03-01
2021-12-31
2021-10-31
2021-08-31
2021-06-30
2021-12-31
2022-03-01

Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum
90 000
90 000 2021-07-31
118 500
110 000 2021-03-01
855 000
700 000 2021-10-31
2 920 000
0
592 000
500 000 2022-03-01
580 000
580 000 2021-10-31
260 000
260 000 2021-10-31
980 000
900 000 2021-10-31
675 000
0
980 000
700 000 2022-03-01
1 000 000
800 000 2021-04-28
2 600 000
1 600 000 2022-03-01
870 000
710 000 2021-09-31
785 000
600 000 2022-03-01
500 000
500 000 2021-11-30
935 452
600 000 2021-12-01
650 000
400 000 2022-01-30
15 390 952
9 050 000

Villkor
Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1–5, 08 519 264 00
kulturradet@kulturradet.se
kulturradet.se

Villkor för bidrag från Kulturrådet
1. Bidragsmottagarens åtaganden
Alla som får bidrag från Kulturrådet måste följa våra villkor. Om innehållet i projektet eller
verksamheten förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren
meddela Kulturrådet så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis väsentliga förändringar
av budget. I övrigt gäller följande:

1.1. Att tillhandahålla information
Bidragsmottagaren är skyldig att ge Kulturrådet information och svara på frågor som
Kulturrådet ställer i samband med uppföljning. Det gäller både under och efter avslutad
bidragsperiod.

1.2. Att ta emot besök från Kulturrådet
Kulturrådet har rätt att besöka verksamhet eller projekt som finansierats med medel från
Kulturrådet.

1.3. Att följa gällande rätt
Bidragsmottagaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk
författning.

1.4. Redovisning
Redovisning av projektet eller verksamhet ska göras på Kulturrådets redovisningsblankett
och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten.
En behörig företrädare för bidragsmottagaren ska skriva under redovisningen. Om det
behövs kan Kulturrådet begära in dokument som styrker behörigheten för den eller de
företrädare som undertecknat redovisningen.
I beslutsbilaga 1 framgår när redovisning ska inkomma.

1.5. Förlängning av perioden för medlens användning
Om bidragsmottagaren inte använder medlen inom utsatt tid kan bidragsmottagaren
ansöka om förlängning av den tid som bidraget får användas. Ansökan om att förlänga
perioden ska skickas in till Kulturrådet så snart bidragsmottagaren inser att perioden
behöver förlängas och som senast när den ursprungliga bidragsperioden går ut.
Kulturrådet beslutar om eventuell förlängning.

1.6. Återbetalning av outnyttjade medel
Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kulturrådet. Den ansvarige
bidragshandläggaren på Kulturrådet ska informeras i förväg om att återbetalning kommer
att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid återbetalning.
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1.7. Återkrav
Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig kan Kulturrådet besluta att
kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.
Bidragsmottagaren blir återbetalningsskyldig om
1. mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att
bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte använts för det
ändamål som låg till grund för att bidraget beviljades,
4. mottagaren inte lämnar in en korrekt redovisning, i enlighet med
informationen i avsnitt 1.4 Redovisning ovan,
5. i övrigt inte följt villkoren för bidraget.

2. Krav på reviderad plan eller budget
Om bidragsmottagaren ska skicka in en reviderad plan eller budget (nytt underlag) gäller
följande:
•
•
•

Nytt underlag ska ha kommit in till Kulturrådet senast det datum som
angetts.
Kulturrådet måste godkänna det reviderade underlaget.
Kulturrådet betalar inte ut något bidrag om det nya underlaget kommer in
försent eller om Kulturrådet inte godkänner det nya underlaget.

3. Kontrolluppgifter
Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till enskilda
näringsidkare. Kontrolluppgiften skickas också med e-post till den kontaktperson som
angivits.

4. Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar
4.1. Organisationer som arrangerar publik verksamhet
Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via
kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika
verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, i sociala medier eller i fristående
evenemangskalendrar som används.
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4.2. Organisationer med egen lokal för publik verksamhet
Alla organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller via
kultursamverkansmodellen, och har egen lokal för publik verksamhet, ska ha åtgärdat så
kallade enkelt avhjälpta hinder1 i sina publika lokaler.

1

Läs mer i Boverkets broschyr Enkelt avhjälpta hinder. Länk: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publiceratav-boverket/publikationer/2015/enkelt-avhjalpt-i-lokaler/

Bilaga
3
Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1–5, 08 519 264 00
kulturradet@kulturradet.se
kulturradet.se

Ärende: Jäv Stärkta bibliotek, KUR 2020/4050
Handläggaren Cecilia Brisander har på grund jäv inte deltagit i handläggning och
beredning av ansökningar från Region Stockholm. Följande ansökningar har beretts och
föredragits av handläggarna Susanna Höijer och Nina Ström.
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2020/3426
2020/3456
2020/3670
2020/3810
2020/3971
2020/3809
2020/3844
2020/3841
2020/3801
2020/3862
2020/4000
2020/3928
2020/3442
2020/3444
2020/3443
2020/3858
2020/3912
2020/3866
2020/3754
2020/3750
2020/3926
2020/3931
2020/3936
2020/3875

Maria Hedgärde
Länsfiskekonsulent
010-2244622

Beslut

Diarienummer

Sida
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621-16855-2020
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Gullmarsgymnasiet
Rinkenäsgatan 2
45380 Lysekil

Tillstånd att anlägga och bedriva fiskodlingsverksamhet
Beslut
Länsstyrelsen beviljar Gullmarsgymnasiet tillstånd att bedriva fiskodlingsverksamhet i landbaserad recirkulerad sluten odling inomhus av tilapia
(Oreochromis niloticus), afrikansk ålmal (Clarias gariepinus) och flodkräfta
(Astacus astacus). Odlingens läge och tillåten omfattning framgår av nedanstående
uppgifter.
Beslutet kan återkallas om de förutsättningar som gäller för meddelande av
tillstånd inte längre föreligger.
Detta tillstånd omfattar endast prövning av din ansökan enligt förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och prövning enligt statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och
produkter från vattenbruk.
Tillståndet omfattar ingen prövning enligt bestämmelserna i annan lagstiftning.

Villkor


Tillståndet för odlingsverksamheten gäller tills vidare, dock längst till och med
den 31 december 2025



All insättning av fisk och kräftor i odling kräver tillstånd från Länsstyrelsen



Vid eventuell egen import ska registrering göras hos Jordbruksverket



Allt utgående vatten från odlingen ska desinficeras på ett lämpligt
sätt, exempelvis genom UV-filter och/eller ozonbubbling innan det
tillförs kommunalt avlopp. Inget biologiskt material får kunna
överleva.



En sluss för smittskydd ska finnas mellan den slutna anläggningen och
levandeförvaringen som finns i samma byggnad

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

Sida

2020-06-09

621-16855-2020
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Vid påvisad förekomst av smittsam sjukdom följer de föreskrifter som
tillsynsmyndighet kan komma att meddela för att undvika spridning av
smittsamma sjukdomar eller olämpliga arter



Hygienplan ska tas fram enligt 3 kap. 4§ SJVFS 2014:4



Journal ska föras enligt 4 kap. 1–2§ i SJVFS 2014:4



För att förhindra spridning av sjukdomar ska all död eller sjuk fisk dagligen
plockas bort från odlingsanläggningen och destrueras



Odlingsföretaget ska vidta de åtgärder som tillsynsmyndigheten kan föreskriva
för att begränsa olägenheter



De föreskrifter Statens jordbruksverk kan komma att meddela i särskild
ordning ska efterföljas

Särskilda upplysningar


Verksamheten får inte skada enskild rätt



Företaget ska tillämpa Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2006:8
Saknr L 15) om odling av fisk



Vid produktion av livsmedel till konsument måste anläggning vara anmäld som
primärproducent



Verksamheten är ej anmälningspliktig till kommunen då den understiger
gränsen i foderåtgång enligt miljöprövningsförordningen på 1,5 ton/år. Dock
omfattas anläggning fortsatt av kommunens miljötillsyn.

Läge och omfattning
Fastighet:
Kommun:
Län:
Vattenområde:
Koordinater SWEREF 99

Gamlestan 1:117
Lysekil
Västra Götaland
Saltö fjord
N 6464894 E 290208

Odlingstyp:

Slutet system med 90 % recirkulationsgrad, 3 st 4 m3
tankar
Tilapia, afrikank ålmal och flodkräfta
Högst 0,11 ton/år
Pellets och potatis
Upp till 0,175 ton/år

Art:
Produktion:
Fodertyp:
Foderåtgång:

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

Sida

2020-06-09

621-16855-2020
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Beskrivning av ärendet
Sökanden har ansökt om tillstånd att bedriva en sluten småskalig fiskodlingsverksamhet i undervisningssyfte med årsproduktion av arterna tilapia (50 kg),
afrikansk ålmal (50 kg) och flodkräfta (10 kg). Recirkulationsgraden är enligt
uppgift i ansökan 90 %. Vatten till driften tas från kommunalt vatten och det
maximala uttaget är 0,15 l/min. Utgående vatten till det kommunala avloppet
kommer att filtreras och uv-filtreras.

Motiv
För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att
anlägga och driva en fiskodling krävs enligt 2 kap. 16 § förordningen (1994:1716)
om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen tillstånd av Länsstyrelsen. Ett sådant
tillstånd får förenas med villkor.
Tillstånd får inte ges till odling som är olämplig med hänsyn till vattenområdets
särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av oönskade arter
eller smittsamma sjukdomar.
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2006:8 Saknr L 15) om odling av fisk
ska tillämpas när fisk hålls i fiskodling som omfattas av krav på tillstånd enligt
förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen eller
drivs med anledning av dom eller myndighetsbeslut.
De arter som ska odlas i anläggningen är främmande arter som inte förekommer i
svenska vatten.
Enligt 2 kap. 3§ i SJVFS 2014:4 får tillstånd för odling av främmande arter endast
medges om odlingen ska bedrivas i en sluten vattenbruksanläggning.
Anläggningen är en sluten landbaserad vattenbruksanläggning där vattenbruk
bedrivs i ett vatten med återcirkulation av vatten och är avskilt från naturvatten.
Odlingen kan således inte bedömas som olämplig med hänsyn till vattenområdets
särart. Risk för spridning av smittsamma sjukdomar bedöms inte föreligga under
förutsättning att en smittskyddbarriär upprättas och utgående vatten från odlingen
desinficeras på ett lämpligt sätt, exempelvis genom UV-/ozon-filter.
Tillstånd för odling i angiven begränsad omfattning under begränsad tid kan därför
lämnas.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsfiskekonsulent Lars Molander med länsfiskekonsulent
Maria Hedgärde som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

Sida

2020-06-09

621-16855-2020
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Jordbruksverket
Lysekils kommun
Djurskydd
GIS-tekniker

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Bilaga 1
Beslut
Diarienummer
Överklagandehänvisning Jordbruksverket
2020-06-09

621-16855-2020

Sida
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Jordbruksverket.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få
ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det
Jordbruksverket som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag
då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla




vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Nytt svarOm du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 16855-2020.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

Kommunfullmäktige

§ 71

Dnr 2020-000119

Bokslut och årsredovisning för år 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för år 2019.
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige som ska godkänna den.
Lysekils kommuns resultat för räkenskapsåret 2019 är 13,5 mnkr, vilket är
4,3 mnkr bättre än budget och 6,3 mnkr sämre än föregående år. För
kommunkoncernen, vilken innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils
Stadshus AB, Rambo AB samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick
resultatet efter finansiella poster till 22,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 71
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Bokslut och årsredovisning 2019 för Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer 2019 års resultat- och balansräkning samt
förvaltningsberättelse.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72

2020-05-27

Dnr 2020-000191

Revisionsberättelse 2019 för Lysekils kommun och fråga om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i
dessa organ
Sammanfattning
Revisionen i Lysekils kommun har 2020-04-14 överlämnat revisionsberättelsen för
år 2019 till kommunfullmäktige.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot samhällsbyggnadsnämnden för
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden och
socialnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Revisorerna riktar kritik till kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över
nämnderna gällande deras följsamhet mot budget.
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är riktad.
KL kräver inte att nämnderna ska lämna yttrande då revisorerna ger kritik, men
fullmäktiges presidium vill ändå ha nämndernas utlåtande över revisionsberättelsen.
Fullmäktiges presidium har utformat förslag till beslut.
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder
samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i
Lysekils kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har brustit i sin tillsyn av nämnderna gällande deras
följsamhet till budget.
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden, socialnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning uppföljning och
kontroll gällande följsamhet mot budget.
3. Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden i mellersta Bohuslän och de
enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2019 med granskningsrapporter
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium
Protokollsutdrag med yttrande från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 101
Protokollsutdrag med yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30, § 98
Protokollsutdrag med yttrande från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 61
Protokollsutdrag med yttrande från socialnämnden 2020-05-20, § 66

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Förslag till beslut på sammanträdet

Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M): Bifall till presidiets förslag.
Stig Berlin (K), Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustavsson (S), Håkan Smedja (V)
och Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till punkt 1 och 3, avslag på punkt 2 i
presidiets förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna punkt 1 och 3 i presidiets förslag
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 3.
Ordförande ställer punkt 2 i presidiets förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 2 i presidiets förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för presidiets förslag
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt presidiets
förslag. (Bilaga 1)
Reservation
Håkan Smedja (V) anmäler blank reservation.
Stig Berlin (K) anmäler skriftlig reservation.
Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustavsson (S), Håkan Kindstedt (L), AnnCharlotte Strömwall (L), Monica Andersson (C) och Ida Strandberg (C) anmäler
gemensam skriftlig reservation.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder
samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i
Lysekils kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har brustit i sin tillsyn av nämnderna gällande deras
följsamhet till budget.
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden, socialnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning uppföljning
och kontroll gällande följsamhet mot budget.

3.

Justerare

Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden i mellersta Bohuslän och
de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.

Utdragsbestyrkande
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Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2019 varit
ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den
egna nämnden eller styrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
PwC
Samtliga nämnder och styrelse
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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S
S
S
S
S
S
S
L
L
C
C
M
M
M
MP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
SD
SD
SD
SD
S

Justerare

2020-05-27

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Stefan Jansson
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant
Håkan Kindstedt
Ann-Charlotte Strömwall
Monica Andersson
Siw Lycke
Ida Strandberg
Ulf Hanstål
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lisbeth Lindström
Yngve Berlin
Stig Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Ronny Hammargren
Bo Gustafsson
Lena Hammargren
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Klas-Göran Henriksson

Utdragsbestyrkande
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1. Inledning
Detta dokument innehåller riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete inom Lysekils
kommuns verksamheter.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra och förklara det arbete som krävs för att uppnå ett
strukturerat, enhetligt och livsdugligt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter.
Ett tillfredsställande systematiskt brandskyddsarbete leder till bättre förutsättningar
att förebygga en brands uppkomst och om brand ändå inträffar kan tydliga riktlinjer innebära
att allvarliga konsekvenser kan undvikas.
Lysekils kommun bedriver verksamheter som berör många människor.
Brand i en kommunal anläggning kan medföra allvarliga konsekvenser för invånarna, de som
vistas i kommunen, entreprenörer som jobbar i fastigheterna och anställda.
Riktlinjerna för brandskyddsarbete ska i tillämpliga delar användas inom alla
kommunala verksamheter och kommunala byggnader. Med kommunal verksamhet
menas all kommunalt finansierad verksamhet.

2. Myndighetskrav
Lysekils kommuns brandskyddsarbete styrs av följande myndighetskrav. Här nedan är
de uppräknade tillsammans med en kortfattad beskrivning av innebörd.

2.1 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver
verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig
omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

2.2 Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)
I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete
(SRVFS 2004:3), står att ett skäligt brandskydd innebär att man även bör bedriva ett
systematiskt brandskyddsarbete. Detta gäller både att arbeta förebyggande, för att så långt det
går hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell
brand. I arbetet ingår att både arbeta med byggnadstekniska och organisatoriska bitar. För vissa
byggnader eller verksamheter bör också det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras.

2.3 Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS
2003:10)
För vissa byggnader eller anläggningar, där konsekvenserna av en brand kan blir
särskilt stora, ska det upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Denna
ska skickas in till räddningstjänsten som sedan använder detta som underlag för att bedöma
behovet av tillsyn. Vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig
redogörelse finns angivet i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för
brandskyddet (SRVFS 2003:10).
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2.4 Allmänna råd om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS
2004:4)
Till föreskriften finns ett allmänt råd, Statens räddningsverks allmänna råd och
kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) som
beskriver vad en skriftig redogörelse bör innehålla. I det allmänna rådet finns också
en ”mall” för skriftlig redogörelse.

3 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Kommunens systematiska brandskyddsarbete kan ses som ett lednings- och kvalitetssystem för
att säkerställa att brandskyddsarbetet uppnår acceptabla nivåer enligt gällande lagstiftning.
Genom att tydligt beskriva ansvar, organisation och utförande underlättas arbetet avsevärt. Ett
systematiskt brandskyddsarbete innebär att hela organisationen ska ha betryggande
kontroll/kunskap om det byggnadstekniska brandskyddet, att det finns ett tydligt delegerat
ansvar och en organisation som krävs för att hantera uppgiften där varje roll har en adekvat
utbildning för den roll man har i brandskyddsorganisationen. Grundläggande delar för ett
acceptabelt SBA är att ha kontroll över ansvar, organisation, risker, instruktioner,
kontrollsystem och uppföljning. Lysekils kommuns verksamheter arbetar med sitt SBA utefter
ett gemensamt system, vilket framgår av verksamhetsstödssystemet.

4 Ansvar
Ansvaret för det brandskydd som verksamheter ska bedriva ingår som en del i den befintliga
ansvarsfördelningen att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
Ansvaret för det fasta brandskyddet åligger respektive fastighetsägare.
Som ett stöd till den som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller i egenskap av
fastighetsägare finns olika roller framtagna. Nedan beskrivs dessa roller inom Lysekils
kommuns verksamheter.
Respektive nämnd har ansvar att fråga efter och följa upp arbetet enligt gällande riktlinjer.
Förvaltningsledningens ansvar är att stödja och säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande
riktlinjer. Respektive verksamhetslednings ansvar är att se till att arbetet utförs enligt gällande
regler och riktlinjer.

4.1 Delegering
Förvaltningschef/avdelningschef/enhetschef eller motsvarande ska av respektive nämnd i
gällande delegationsordning tydligt delegerats rätten att yttersta ansvara för att det bedrivs ett
systematiskt arbetsmiljöarbete inom egen verksamhet samt i kommunens fastigheter. I
delegationen ska det tydligt framgå att ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet
inkluderar ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet.
Förvaltningschef/avdelningschef/enhetschef eller motsvarande har också ansvaret för
planläggning som syftar till att säkerställa verksamheten även om brand inträffar.
Företrädare för fastighetsägaren och verksamhetschefer inom respektive förvaltning har därför
ett utökat samordningsansvar för brandskyddet inom den byggnad där verksamheten bedrivs.
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Brandskyddsansvarig för kommunen är alltid fastighetschefen, som för fastighetsägaren inom
fastighetsförvaltningen utser brandskyddsombud, anläggningsskötare (normalt fastighets/drifttekniker) samt utbildningsledare.
Verksamheterna utser en Brandskyddsansvarig verksamhet (följer delegationsordningen), ett
brandskyddsombud om verksamheten bedrivs i olika byggnader, brandskyddskontrollanter
samt utbildningsledare.
På gemensamt arbetsställe, exempelvis i kommunhuset, där flera verksamheter är samlade ska
en brandskyddsansvarig och utrymningsledare utses gemensamt för samtliga verksamheter.
Utöver det ska ett brandskyddsombud och erforderliga brandskyddskontrollanter och
biträdande utrymningsledare utses på respektive våning.
För att underlätta delegeringen kring brandskyddsombud, -kontrollant samt utrymningsledare
finns färdiga blanketter i verksamhetsstödssystemet. Blanketterna beskriver vad man är
ansvarig för och vilka uppgifter som är förenat med det. Delegeringen ska undertecknas av både
chef och medarbetare.

5 Kommunens verksamhetsstödsystem
För kommunens verksamheter finns ett verksamhetsstödssystem (WEB-SBA) framtaget som
utgör det verktyg som ska användas som utgångspunkt för brandskyddsarbetet. Syftet med
systemet är att skapa enhetlighet för brandskyddsarbetet i kommunens verksamheter. Systemet
säkerställer även att arbetet som ska utföras når upp till tillfredsställande nivåer samt att
resultatet leder till en förbättrad/effektivare samordning och möjlighet för ansvariga att
systematiskt följa upp det förebyggande arbetet. Det förväntas i sin tur leda till en trygghet på
respektive arbetsplats, färre incidenter och inträffade händelser. Samtliga verksamheter med
kommunen som fastighetsägare ska bedriva sitt brandskyddsarbete enligt denna modell.
Verksamheter med annan fastighetsägare ska använda denna modell för sitt eget systematiska
brandskyddsarbete, om inte ett likvärdigt system är upprättat av fastighetsägaren. De flesta
avsnitt som följer i dessa riktlinjer tydliggörs, ur ett utförarperspektiv, i verksamhetsstödssystemet. Verksamheter utlagda på entreprenad får använda verksamhetsstödssystemet mot en
självkostnad.
Verksamhetsstödssystemet utgörs av ett digitalt verktyg, med en sida för varje
fastighet/byggnad, och med ett fliksystem där bland annat dessa riktlinjer, liksom lagar och
föreskrifter, finns upptagna.
Verksamhetsstödssystem omfattar såväl det byggnadstekniska som organisatorisk
brandskyddet. Det gör att såväl fastighetsägare som verksamhetsutövare kan se all
dokumentation, läsa protokoll och hämta upp brandskyddsritningar. Det innebär även att man
kan se vilka egenkontroller som utförts och när och vilka brister som upptäckts, liksom vilka
som kontroller är planerade.
Av verksamhetsstödssystemet framgår även brandskyddsorganisationen med kontaktuppgifter
samt vilket ansvar och vilka uppgifter som finns fördelade.
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6 Organisation
Inom varje verksamhet ska det finnas en anpassad organisation uppbyggd för det systematiska
brandskyddsarbetet. För en verksamhet i mindre och okomplicerade lokaler med ett fåtal
personer inblandade kan det räcka med att organisationen består av en person och ersättare.
För en verksamhet i större och mer komplicerade lokaler där många personer är inrymda ställs
det högre krav på en anpassad organisation. I brandskyddsorganisationen ska det vara tydligt
vem som har det övergripande ansvaret för brandskyddsfrågorna och hur olika arbetsuppgifter
inom brandskydd och säkerhet är fördelade i en verksamhet.
Om ett nödläge uppstår bygger det på att all personal agerar, men att det sker kontrollerat. Till
exempel ska det vid utrymning finnas en beskrivning av vem som gör vad i en sådan situation.
Brandskyddsorganisationen ska dokumenteras och vara känd hos såväl fastighetsägare som
verksamheten.

6.1 Förvaltningschef
Förvaltningschef har det yttersta ansvaret, tillsammans med aktuell fastighetsägare, för att
brandsäkerheten inom den egna förvaltningen upprätthålls enligt dessa riktlinjer.
Förvaltningschefen har också ansvaret för planläggning som syftar till att säkerställa
verksamheten även om brand inträffar. Arbetsuppgifterna gällande brandskyddsarbetet inom
förvaltningen delegeras till underställda chefer genom delegationsordningen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet som inkluderar det systematiska brandskyddsarbetet.

6.2 Annan chef – brandskyddsansvarig (Grön väst)
Uppdrag som ligger inom området brand och avser den egna verksamheten:
Ansvara för att brandskyddsarbetet på arbetsplatsen bedrivs systematiskt och
kontinuerligt
Leda, planera och samordna brandskyddsarbetet
Utföra och revidera dokumentationen till det systematiska brandskyddsarbetet
Ansvara och följa upp verksamhetens riskanalys
Samverka med myndigheter, fastighetsägare och ansvariga personer inom
verksamheten i brandskyddsfrågor inom ramen för bygglagstiftning, lagstiftning om
brandfarliga varor, ellagstiftning samt lagen om skydd mot olyckor
Planerar sjukvårds- och brandskyddsutbildningar
Sammanställer dokumentationen inför tillsyn av räddningstjänsten samt rapporterar
till huvudansvarig (förvaltningschef/kontorschef).
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6.3 Brandskyddsombud/brandskyddskontrollant
För att praktiskt kunna utföra det systematiska brandskyddsarbetet kan det vara nödvändigt att
utse ytterligare personer som hjälper den brandskyddsansvarige med egenkontroll, övningar
och information. Denna funktion benämns brandskyddsombud och utses av ansvarig chef samt
ges nödvändig delegation.
Uppdrag inom området brand:
Stötta enheten i att bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete
Delta i adekvata utbildningar och möten för uppdraget
Åtgärdar brister på brandskyddet inom ramen för kompetens
Rapporterar fel och brister till brandskyddsansvarig
Deltar vid räddningstjänstens tillsyn.

6.4 Brandskyddskontrollant

Genomför brandskyddskontroller enligt kontrollplan.

6.5 Utrymningsledare (Blå väst)

Planerar, leder, medverkar i samt följer upp/utvärderar utrymningsövningar.

6.6 Kompetens och utrustning
Det är viktigt att personer som delegeras ovanstående uppgifter har rätt kompetens och rätt
material för att kunna lösa sina uppgifter. Att tillse detta vilar ytterst på verksamhetsansvarig.
Västar med rätt färg enligt ovan förses med kompletterande text ”ROLL” i
brandskyddsorganisationen

7 Dokumentation
Det arbete som utförs men inte blir dokumenterat är inte utfört. Sådana misstag kommer tidigt
att upptäckas vid händelser som inträffar och riskerar att skada människor eller egendom. De
som kritiskt granskar händelsen kommer mot bakgrund av avsaknad av dokumenterat arbete att
dra slutsatser att inget har gjorts för att förhindra det som inträffat, om inte det går att bevisa på
annat sätt.
Underlåtenhet att dokumentera skulle kunna leda till ifrågasättanden från polis eller annan
myndighet i samband med utredning, skadat förtroende gentemot anställda och allmänhet samt
ekonomiska ersättningskrav från tredje man och försäkringsbolag.
Syftet med att ha brandskyddsarbetet dokumenterat är att det först då går att genomföra det
systematiskt. En systematiserad kontroll utförs enligt givna intervall och efter instruktioner, inte
genom att man osystematiskt går runt och ”letar fel”. Ett systematiskt arbete innebär också att
en ersättare när som helst kan sätta sig in arbetet, och att det blir enklare att hitta fel som
uppkommer regelbundet, eller som av olika anledningar aldrig blir kontrollerade.
Exempel på sådant fel kan vara att en och samma brandsläckare vid egenkontroll alltid är
blockerad eller vandaliserad. En åtgärd kan då med stöd av tidigare resultat efter kontroll bli att
flytta brandsläckaren till en annan plats för att avhjälpa en ständigt återkommande brist.
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Allt underlag för systematiskt brandskyddsarbete ska dokumenteras och samlas i
verksamhetsstödssystemet. Uppgifter som minst ska framgå är:
brandskyddsorganisation och hur ansvar samt uppgifter är fördelat
identifierade brandrisker och åtgärder för att kompensera dessa brandskyddsregler
brandskyddsritningar
rutiner för kontroll och uppföljning samt resultat av utförda egenkontroller
utbildning/övning (planerade och genomförda)
gränsdragningar mellan fastighetsägare och verksamhet
Skador och tillbud ska rapporteras enligt rutin. Inom kommunens verksamheter använder vi
KIA. Systemet är självinstruerande och möjliggör att resultatet kan sammanställas och
användas i utvärderingar inom ramen för Lysekils kommuns ständiga förbättringsarbete.

8 Uppföljning
Med hjälp av dokumentationen som beskriver organisation, iakttagelser kring hur
brandskyddsregler följs, resultat av utförda egenkontroller och tillbudsrapportering samt
utbildningsstatusen hos personalen kan brandskyddsarbetet på ett överskådligt sätt presenteras
för verksamhetschef. Avvikelser eller förbättringsförslag kan diskuteras/åtgärdas genom
handlingsplaner. Arbetet och resultatet kan dessutom kommuniceras till personalgruppen. Den
samlade bilden av genomfört arbete underlättar också redovisningen till räddningstjänsten i
samband med tillsyn.

9 Utbildning/kunskap
I första hand ska bränder hindras att uppstå. Det kräver kunskap om de brandrisker som är
förknippade med verksamheten på arbetsstället.
Personskador i samband med brand ska förhindras. Det kräver att man själv känner till
utrymningsvägarna, förstår att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår, samt kan bistå de
som behöver hjälp med utrymningen. För att kunna släcka bränder som ändå uppstår krävs,
kunskap och vana i att hantera brandskyddsutrustning och brandredskap.
Samtlig personal ska vara grundutbildad i brandskydd. Verksamhetsansvariga ska ha god insikt
i vad som krävs av en verksamhet för att uppnå ett tillfredsställande brandskyddsarbete.
Personal som har delegerats särskilda uppgifter enligt stycke 6 ovan ska ges särskild utbildning
för den roll man är satt att verka i. Personal och vikarier ska ges möjlighet till grundutbildning
så snart som möjligt efter första anställningsdagen.

9.1 Grundutbildning
Teoretisk grundutbildning ska genomföras interaktivt genom webbaserade utbildning på 30
minuter.
Efterföljande praktiska grundutbildningen genomförs på brandstationen hos Räddningstjänsten
Mitt Bohuslän eller genom att räddningstjänsten kommer till verksamheten. Ett viktigt syfte
med att genomföra utbildningen hos Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är att om en olycka sker
så kommer verksamheten och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att arbeta sida vid sida och ha
kunskap om varandras verksamhet. Vid utbildningstillfällena byggs en relation/kännedom upp
och en större förståelse för varandras förmågor klargörs, vilket kan ha positiv betydelse i det
praktiska arbetet vid en inträffad händelse.
Respektive verksamhet svarar för egna kostnader i samband med brandskyddsutbildning.
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9.2 Egenkontrollutbildning - steg 2
Personal med delegerade uppgifter som brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant ska
genomgå en anpassad utbildning. Utbildningen genomförs av Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
i samarbete med Avdelningen för verksamhetsstöd i kommunen.

9.3 Nyanställda och vikarier
Nyanställd personal och vikarier ska vid start få en genomgång av brandskyddsarbetet på sin
arbetsplats av verksamhetsansvarig eller brandskyddsombud.
Nyanställd personal bör även genomgå räddningstjänstens webbaserade utbildning senast två
månader efter anställning för att sedan gå utbildning med praktiskt inslag, steg 1.
Det finns inga generella regler för hur ofta en utbildning ska återkomma men
utbildningsbehovet ska vara anpassat efter verksamhet och personlig kompetens, vilket ska
framgå av verksamhetsledningsstödsystemet (fliken ”Utbildning”).
Följande tidsintervall bör tillämpas:
Utbildning – tillsvidare anställd
personal

Tidsintervall

Som första information delges de lokala
rutinerna på arbetsplatsen.

Snarast

Teoriutbildning sker interaktivt genom

Senast två månader efter anställning

räddningstjänstens webbaserade
utbildning på 30 minuter
Grundutbildning med praktiskt

Senast ett år efter genomförd

moment genom räddningstjänstens försorg
lokalt eller på annan plats.

webbutbildning

En uppdaterad teori- och praktikutbildning
utifrån grundutbildning och interaktiv
utbildning genom räddningstjänstens försorg
lokalt eller på annan plats.

Senast sex år efter genomförd

D-HLR-utbildning

Vart fjärde år

Brandsläckningsutrustning/-åtgärder

Vart tredje år

Utrymningsövning

Årligen

Utbildning – vikarier

Tidsintervall

Som första information delges de lokala
rutinerna på arbetsplatsen.

Snarast

Teoriutbildning sker interaktivt genom

Senast två månader efter anställning

grundutbildning

räddningstjänstens webbaserade
utbildning på 30 minuter
Längre vikariat genomgår

Efter behov

grundutbildning genom
räddningstjänstens försorg lokalt eller på
annan plats.
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10 Byggnadstekniskt brandskydd
Byggnader som utnyttjas av kommunens verksamheter ska tekniskt vara utförda så att
personskador till följd av brand förhindras samt så att driftstörningar till följd av brand
begränsas.
Byggnader och lokaler ska vara utförda så att ett gott försäkringsskydd kan fås till en rimlig
kostnad.
Lagstiftning och regelverk inom området anger den lägsta nivå på brandskyddet som kan godtas
för att inte riskera människoliv och skada på tredje man. För att förhindra stora skador på egen
egendom samt omfattande störningar i verksamheten är denna nivå ofta otillräcklig.

10.1

Utökat brandskydd

Vid nybyggnation av kommunala fastigheter ska därför alltid ett utökat brandskydd över
lagstadgad nivå övervägas, främst med tanke på de kostnader en totalskada innebär. Planen för
brandskydd och larm på befintliga byggnader ska ses över för att minska risken för skador.
Räddningstjänsten Mitt Bohusläns roll i byggprocessen är att vara sakkunnig för kommunen
och samhällsbyggnadsnämnden i brandfrågor. De medverkar vid byggsamråd och för
diskussioner med brandkonsulterna om olika lösningar för att byggnaderna ska uppnå ett bra
byggnadstekniskt brandskydd.

10.2

Driftavbrott på grund av brand

Ett driftavbrott på en skola eller ett äldreboende är dyrt och riskerar att sänka kvalitén på
verksamheten. Detta gäller alla verksamheter inte bara de som drivs i kommunal regi. I de avtal
som sluts när verksamhet ska bedrivas i annan fastighetsägares regi ska detta beaktas i
förstudien och beslutade krav och överenskommelser ska skrivas i avtal.

10.3

Kommunen som fastighetsägare

Kommunen är fastighetsägare av flertalet byggnader där kommunal verksamhet bedrivs. I
gränsdragningslistan finns beskrivet det ansvar som ligger på fastighetsägaren och även här ska
det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras.
Här ska finnas underlag som minst beskriver:
brandskyddsorganisation och hur ansvar samt uppgifter är fördelat
utbildning (planerade och genomförda)
brandskyddsdokumentation/beskrivning
drift- och underhållsinstruktioner

10.4

Brandskyddsorganisation- fastighetsägare

En brandskyddsorganisation ska finnas för att det ska vara tydligt vem som har det
övergripande ansvaret för de tekniska brandskyddsfrågorna och hur olika arbetsuppgifter inom
brandskydd och säkerhet är fördelade.
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10.5

Brandskyddsdokumentation

Det byggnadstekniska brandskyddet ska, enligt Boverket byggregler, beskrivas i en
brandskyddsdokumentation eller brandskyddsbeskrivning som anger hur brandskyddet ska
projekteras och utformas i samband med nybyggnation. Beroende på vilken byggnad som ska
uppföras kommer brandskyddsdokumentationens innehåll vara mer eller mindre detaljerat.

10.6

Utbildning

De personer som ska arbeta med fastighetens brandskydd ska genomgå utbildning utifrån behov
och uppdrag. Här ska finnas en beskrivning av genomförda och planerade utbildningar.
Verksamhet ska utbildas minst i HLR och Larma, Rädda, Släcka, samt genomföra
utrymningsövningar årligen.

10.7

Drift- och underhållsinstruktioner

Det ska finnas instruktioner och kontrollmetoder för det tekniska brandskyddet i en fastighet.

11 Riskinventering
Det systematiska grunden i allt säkerhetsarbete är att veta vilka risker som finns på
arbetsplatsen. När man identifierat riskerna finns det sedan flera sätt att hantera riskerna,
beroende på hur allvarliga och hur lättåtgärdade de är. Det är många gånger så att brist på enkla
rutiner kan skapa risker som utvecklar svåra konsekvenser beroende på verksamheten. Ett litet
rök- eller brandtillbud kan få allvarliga konsekvenser beroende på den mängd människor som
ska utrymmas eller deras fysiska/psykiska förmåga att utrymma. Arbetsplatsen ska göra en
brandriskbedömning, som en del i denna riskanalys och åtgärder dokumenteras i
handlingsplan. En sådan kan göras av verksamhetsansvarig med stöd av brandskyddsombud.
Ett sätt att hantera en risk är att upprätta regler som gäller för alla som vistas i lokalerna.

12 Brandskyddsregler
För kända brandrisker ska arbetsplatsen upprätta regler. Här ska man tänka på att skriva ner
sådana regler som ska gälla för att hindra att brand uppstår. Det är viktigt att brandriskerna och
reglerna är förankrade i hela arbetsgruppen så att alla har en förståelse för varför reglerna finns
och varför det är viktigt att följa dessa. Arbeta gärna fram reglerna tillsammans på en
arbetsplatsträff. Synliggör reglerna genom att anslå dessa på olika strategiska platser (t.ex.
anslagstavlor, kapprum, kök, hiss, toalett) så att de blir närvarande i vardagen. Har ni svårt att
själva komma på bra regler för era risker så finns en mall med förslag på brandskyddsregler.

13 Egenkontroll
För att brandskyddsansvarig verksamhet, brandskyddsombud eller brandskyddskontrollant ska
kunna utföra tillsyn och kontroller samt sammanställa brister av de installationer man har
tillsynsansvar över, erbjuder verksamhetsstödssystemet full insyn i samtliga egenkontroller som
görs i kommunens byggnader. Kontroll ska genomföras minst var tredje månad, men kan
behöva ske tätare i de fall då samma brist ideligen uppstår. Genom att använda de
periodiserande checklistorna i verksamhetsstödssystemet sker kontrollerna systematiskt och
återkommande fel kan tidigt identifieras, åtgärdas och följas upp.
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En objektsspecifik brandskyddsritning ska finnas i verksamhetsstödssystemet för varje
objekt/verksamhet. Ritningen åskådliggör var de olika kontrollpunkterna finns.
Kontrollpunkter kan på ritningen vara numrerade och beskrivna med symbol.
Brandskyddsritningen är avskalad och utformad så att den endast beskriver en grov
rumsindelning med brandcellsgränser.

14 Gränsdragning fastighetsägare – verksamhet
LSO anger två aktörer som ska vidta åtgärder som att tillhandahålla utrustning för släckning av
brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand. Dessa är ägare eller
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar. I de flesta fall krävs att det
tydliggörs en sorts fördelning eller gränsdragning kring vem som ansvarar för vad när det gäller
utrustning och kontroll. Mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska överenskommas
och dokumenteras fördelningen av dessa uppgifter. Där Lysekils kommun är fastighetsägare
regleras detta i samband med det hyresavtal som skrivs med nyttjanderättshavare och beskrivs
närmare/ mer detaljerat i verksamhetsstödssystemet. Då kommunens verksamheter bedrivs i
annan fastighetsägares lokaler ska detta regleras i hyreskontraktet.

15 Utrymningsstrategi
I varje verksamhet ska utrymningsstrategier upprättas. Det bör övervägas om det är tillräckligt
med endast en utrymningsstrategi eller om man behöver ha fler. Resonemanget behöver bygga
på om verksamheten alltid ser likadan ut och att en strategi räcker och tillgodoser alla tillfällen
som kan uppstå eller om verksamheten är föränderlig och då kanske kräver flera anpassade
strategier. Exempel på föränderlig verksamhet är ett ”dygnet runt”-boende under vardagar och
helger samt nätter. Ett annat är öppnings- och stängningstider vid en förskola. I båda dessa
exempel har den ordinarie personalstyrkan minskat i antal. Utrymningsstrategi med tillhörande
rutiner ska vara väl kända i verksamheten och prövas årligen. Av utrymningsstrategin ska också
framgå hur uppsamlingsplatser anordnas utifrån samma resonemang med
verksamhetsanpassade utrymningsrutiner.

15.1

Utrymningsövningar

Enligt arbetsmiljöreglerna ska utrymningsövningar genomföras regelbundet intervall, vilket
enligt dessa riktlinjer anges till en gång per år. Intervall och omfattning av utrymningsövningar
ska anges i utbildningsplanen. Verksamhet som är samlokaliserad med annan verksamhet och
har ett gemensamt SBA ska samordna utrymningsövningarna.
Man kan genomföra en utrymningsövning på olika sätt
Utrymning med larm – alla går ut ur huset
Promenad och visa på utrymningsvägar
Visa på en arbetsplatsträff med figurer utplacerade (ex förskola)
Scenarioövning med diskussioner
För att utrymning ska fungera krävs återkommande genomgångar och övningar.
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16 Skriftlig redogörelse
Enligt LSO är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för
byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora. Ansvaret
för detta åvilar fastighetsägaren och läggs upp i verksamhetssystemet, öppen för alla användare.
Redogörelsen ska till Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som sedan använder den som underlag
för att bedöma behovet av tillsyn. Redogörelsen lämnas in på anmodan av räddningstjänsten,
oftast i samband med tillsyn.
Räddningstjänstens tillsynsenhet får login till verksamhetssystemet.
Den som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som
behövs för att redogörelsen ska bli så komplett som möjligt.

17 Tillfällig övernattning
I samband med t ex större idrottsevenemang eller vid andra tillfällen där man tänker låta
personer övernatta i skolsalar eller motsvarande är det viktigt att komma ihåg att en sådan
byggnad egentligen inte är utformad för att sova i. Då ställs det helt andra krav på arrangörer
och ansvariga.
I Lysekils kommun finns riktlinjer vid tillfällig övernattning som dels beskriver de
krav som finns men även innehåller checklistor och blanketter. Riktlinjer finns under särskild
verksamhetsstödssystemet.

18 Hantering brandfarlig vara
En grov definiering av brandfarliga varor är gaser och gasblandningar som kan antändas i luft
vid 20ºC och vätskor med flampunkt som inte överstiger 100ºC samt brandreaktiva ämnen.
Vanliga brandfarliga varor i kommunala verksamheter är gasol, drivmedel, lösningsmedel och
svetsgaser.
Verksamheter som hanterar brandfarliga varor ska ha rutiner och utbildade personer för att
säkerställa att hanteringen sker så säkert som möjligt. Tillstånd krävs då mängden brandfarliga
varor överstiger tillståndspliktiga gränser. Rutiner och uppgifter om tillstånd ska ordnas i
kommunmodellen. Utförligare uppgifter om tillstånd och hur säker hantering uppnås finns på
Räddningstjänsten Mitt Bohusläns hemsida.
Brandskyddsföreningen erbjuder utbildning som ger tillräcklig kompetens
för att vara föreståndare i en verksamhet med mindre omfattande hantering av
brandfarlig vara. Du får lära dig mer om risker med brandfarlig vara, regler för
transport, förvaring samt hantering och vilket ansvar du som hanterar brandfarlig vara.

19 Heta arbeten
Säkerhetsföreskrifterna för heta arbeten är utarbetade av försäkringsbolagen och Svenska
Brandskyddsföreningen (www.brandskyddsforeningen.se). Regler finns som gäller för tillfällig
arbetsplats, där heta arbeten utförs eller där fara för brand kan föreligga. Med heta arbeten
avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och
annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Ansvaret för heta arbeten har den
som är utsedd till tillståndsansvarig. Tillståndsansvarig ska vara certifierad eller ha
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motsvarande utbildning enligt den plan som fastställts av försäkringsbolagens och
Brandskyddsföreningen utbildningskommitté för heta arbeten.
Brandskyddsföreningen erbjuder certifikatsutbildning i heta arbeten. Efter
utbildningen får deltagarna ett certifikat som är giltigt i 5 år.

20 Rådgivning
Avdelningen för verksamhetsstöd i kommunen kan konsulteras vid frågor om kommunens
systematiska brandskyddsarbete, kommunens rutiner för skriftlig redogörelse och hur
verksamhetsstödssystemet är uppbyggt och ska används. Frågor kan mailas till
sakerhetsgruppen@lysekil.se.
Där kommunen är fastighetsägare bistår fastighetsenheten med information kring det tekniska
brandskyddet.
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän kan också rådfrågas om frågor som rör det egna
brandskyddsarbetet utifrån risker man är tveksam om, generellt om systematiskt
brandskyddsarbete, skriftlig redogörelse och hantering av brandfarliga varor.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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Bakgrund
Avsikten med policy för medborgardialog är att bidra till en stärkt demokrati och att öka
kvaliteten i kommunens verksamheter. Dialog med medborgarna är också ett viktigt
redskap i kommunens utvecklingsarbete. Kommunens verksamheter står inför stora
utmaningar där prioriteringar kommer att bli nödvändiga.
Genom att medborgarna bidrar med synpunkter, idéer och förslag får kommunens
politiker och tjänstepersoner en bredare kunskap och fler perspektiv. Syftet är att
dialogen ska utgöra ett underlag i beslutsprocesser och i utvecklingen av tjänster. Både
politiker och tjänstepersoner kan initiera en medborgardialog.
Inriktningen ges i vision Lysekil 2030 - ”Lysekils kommun är en hållbar och attraktiv
kommun som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar
mötesplats och ledande inom maritima näringar”.
Medborgardialogerna ska präglas av kommunens värdeord - öppet, enkelt, värdigt.
För att möta framtidens krav och utmaningar behöver kommunen föra dialog med
medborgarna. Lysekils kommun ska utvecklas genom lärande och medborgardialogen
bidrar till nytänkande och ökad innovationsförmåga. Medborgarna ska mötas av en
effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar.

Vad är medborgardialog?
Grunden i medborgardialog är att politiker och tjänstepersoner är lyhörda för
medborgarnas synpunkter, idéer och förslag samt ser det som en viktig tillgång för att
utveckla kommunen. Medborgardialogen är ett komplement till den representativa
demokratin för att ge medborgarna möjlighet att delta och påverka även mellan de
allmänna valen. Syftet är att skapa större delaktighet och inflytande för medborgarna i
utvecklingen av Lysekils kommun.
Medborgardialog är ett verktyg som kommunen kan använda för att ge medborgarna
möjlighet att påverka och ha inflytande i viktiga frågor. Delaktighet är viktigt i ett snabbt
föränderligt samhälle med komplexa samhällsfrågor.
Medborgardialog handlar om att skapa tillit och förståelse för det demokratiska systemet
och behöver inte alltid avslutas i samförstånd. Det slutgiltiga ansvaret och
beslutsfattandet ligger hos politikerna som har ett ansvar för helheten. Resultatet av
dialogen är rådgivande och utgör ett underlag i beslutsprocessen. Ansvar för att
prioritera och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på politikerna.
Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för att på olika sätt engagera medborgarna i det
kommunala uppdraget och kan vara ett komplement till politikernas och
tjänstepersonernas faktakunskaper.
Medborgardialogen innebär ett samarbete mellan politiker, tjänstepersoner och
medborgare. Alla tre parter är lika viktiga i processen. Tjänstepersonernas uppgift vid
dialogerna är att bidra med faktakunskaper, verka som processledare och ansvara för
dokumentationen.
Genom att skapa forum och tillfällen för dialog får politikerna möjlighet att lyssna och ta
del av enskilda människors synpunkter, idéer och förslag till utveckling i en viss fråga.
Att genomföra en medborgardialog kan generera många fördelar men även risker vilket
bör beaktas inför planering och utförande av medborgardialoger.
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Vad är inte medborgardialog?
Dagligen sker möten och samtal mellan politiker, tjänstepersoner och medborgare vilket
inte är medborgardialoger. Det kan vara trygghetsdialog, råd för äldre eller personer med
funktionshinder, företagsforum, föräldraråd och liknande. Samråd och liknande kring
lagstadgade plan- och bygglovsprocesser är inte medborgardialog utan genomförs av
tjänstepersoner även om politiker kan delta. Spontana möten, exempelvis i staden eller i
butiker, är inte heller en medborgardialog utan ett samtal.
Det är också viktigt att skilja på medborgardialog och så kallad brukardialog.
Brukardialogen handlar om uppföljning av nöjdheten med kommunens service,
bemötande och kvalitet med mera. Brukardialog är viktig för uppföljning och utveckling
av kommunens tjänster.

När har vi en medborgardialog?
I Lysekils kommun används medborgardialog vid komplexa frågor. Komplexa frågor
skiljer sig från enkla och komplicerade frågor. En enkel fråga går det att föra ett logiskt
resonemang kring för att nå en lösning. En komplicerad fråga kan vara många enkla
frågor som påverkar varandra och är svåra att lösa, men går att reda ut med hjälp av
expertis.
En komplex fråga har många dimensioner som hänger ihop på olika sätt. En komplex
fråga har ingen enkel lösning, vilket gör att de som berörs behöver vara delaktiga i
problemformuleringen och i hanteringen av frågan.
Medborgardialog ska genomföras i ett tidigt skede innan det blir ett beslutsärende.
Avsikten är att skapa tydlighet, öppenhet och förståelse för andras perspektiv så att en
framkomlig väg kan bli synlig. Medborgarnas inflytande och delaktighet är viktigt för att
skapa ett hållbart samhälle. Vid medborgardialog ska kommunen särskilt prioritera
grupper som normalt inte gör sin röst hörd.

Att tänka på inför medborgardialog
Det är viktigt att medborgardialogen är väl planerad och förberedd enligt processen för
medborgardialog så att den blir meningsfull för deltagarna.
För att genomföra en meningsfull medborgardialog fordras:
• Dialogkompetens – dialogkompetens består i att leda samtal såväl som att
utforma processen.
• Samtalsledning – för att nå öppna samtal i komplexa och konfliktfyllda frågor
krävs samtalsledning.

Principer för medborgardialog
•
•
•
•
•
•
•

Medborgardialogen måste vara en trovärdig process där resultatet tas om hand
Processen för medborgardialog ska vara tydlig och väldefinierad
Medborgardialogprocessen ska vara öppen och inkluderande
Processen ska vara flexibel och erbjuda olika former av dialog, på olika
tidpunkter och på olika platser
Medborgardialogen måste koordineras mellan involverade aktörer så att
medborgarnas tid respekteras
Medborgardialogen ska utvärderas vad gäller både resultat och process
Grunden för medborgardialogen är ledningens engagemang och legitimitet
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Återkoppla och följa upp
Återkopplingen ska ske till deltagarna och metod för återkoppling ska kommuniceras ut
före medborgardialogens början.
Uppföljningen behöver inte vara ett omfattande utredningsarbete, utan bara visa på om
dialogen var framgångsrik och om processen fungerade.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 114

2020-06-10

Dnr 2020-000245

Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala
lösningar till Lysekils kommun
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har reviderat riktlinjerna för direktinbetalning med betalkort
och andra digitala lösningar och fokus ligger på digitala lösningar. Kontanter ska
bara användas i undantagsfall och målet är att arbeta för att digitala lösningar kan
ersätta kontanter i de flesta verksamheter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03
Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala lösningar till
Lysekils kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och
andra digitala lösningar till Lysekils kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-06-03

LKS 2020-000245

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523 – 61 32 45,
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra
digitala lösningar till Lysekils kommun
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har reviderat riktlinjerna för direktinbetalning med betalkort
och andra digitala lösningar och fokus ligger på digitala lösningar. Kontanter ska
bara användas i undantagsfall och målet är att arbeta för att digitala lösningar kan
ersätta kontanter i de flesta verksamheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och
andra digitala lösningar till Lysekils kommun.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-31, § 88 om riktlinjer för direktinbetalningar
med kontanter betalkort och andra digitala lösningar. Riktlinjerna skulle reviderats
under 2019.
Förvaltningens synpunkter
Ekonomiavdelningen har reviderat riktlinjerna för direktinbetalning med betalkort
och andra digitala lösningar och fokus ligger på digitala lösningar. Kontanter ska
bara användas i undantagsfall och målet är att arbeta för att digitala lösningar kan
ersätta kontanter i de flesta verksamheter.
När verksamheterna skapar nya rutiner som omfattar digitala betallösningar ska
ekonomiavdelningen alltid kontaktas för information och avstämning.

Leif Schöndell
Kommundirektören

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga
Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala lösningar till
Lysekils kommun
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samtliga nämnder
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Strategi
Program
Plan
Policy
>> Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns
Riktlinjer för direktinbetalning med
betalkort och andra digitala lösningar
till Lysekils kommun

Fastställt av:

Kommunstyrelsen

Datum:

2017-05-31, § 88

Reviderat

2020-06-10, § 114

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2023-12-31

Dokumentansvarig:

Ekonomichef

Dnr:

LKS 2020-000245
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Inledning och syfte
Syftet med Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala lösningar
till Lysekils kommun är att ge vägledning till kommunens förvaltningar som arbetar
med att ta emot betalningar. Riktlinjerna ska även förmedla en helhetssyn över
kommunens kassahantering.
Förvaltningar ska arbeta för att minimera kontanthanteringen.

Tillämpningsområde
Denna riktlinje gäller för all direktbetalning till Lysekils kommun. Huvudregeln för
både in- och utbetalningar är att de ska grunda sig på en faktura eller rekvirering av
bidrag.
Undantagen från denna regel är kommunens serverings- och försäljningsställen,
biblioteket, parkeringsverksamheten, småbåtshamnsverksamheten och gästhamnar.

Betalningssätt
Betalning kan ske med kort eller andra digitala lösningar och i undantagsfall med
kontanter.
Beslut att införa betalning via kort eller annat digitalt medel ska alltid föregås av
kontakt med ekonomiavdelningen. Rutiner för de olika betalningssätten beslutas av
ekonomichefen.

Upphandling
Vid införande av betalning med kort eller andra digitala lösningar ska upphandling av
tjänsten ske efter avstämning ska med ekonomichefen.

Avtal
Avtalen undertecknas av kommunens firmatecknare, registreras och förvaras i
kommunens diarium.

Ansvar
Förvaltningschef utser personer/befattningshavare, ordinarie och ersättare, som är
ansvariga för redovisning och uppföljning av inbetalningarna.
Vid införande av nya system ska förvaltningschef utse systemansvarig, som ska
säkerställa att användare kan hantera systemet och att interna rutiner efterlevs.
Kostnader som är kopplade till systemet såsom licensavgifter, kortavgifter,
transaktionskostnader eller dylikt är förvaltningens ansvar.

Intern kontroll
Det åligger förvaltningschef att tillse att kontroll sker av kassahanteringen minst en
gång per år utan förvarning vid slumpmässigt valda datum. Vid inventering ska särskilt
protokoll upprättas och alltid med den kassaansvarige närvarande.
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Rutinbeskrivningar
Ekonomichefen ansvarar för att det finns kommungemensamma rutiner för hantering
av betalkort och övriga digitala lösningar såsom swish och izettle. Sms betalning finns
inom parkeringsverksamheten.
Förvaltningschef ansvarar för att det utifrån de kommungemensamma rutinerna tas
fram lokala rutiner för redovisning, avstämningar och rapporter.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 115

2020-06-10

Dnr 2020-000244

Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet
Sammanfattning
Riktlinjerna för kommunens fakturerings- och kravverksamhet är nu uppdaterade
med hänsyn till regelverket kring GDPR.
Regler för mer praktisk hantering kommer att läggas ut på kommunens intranät,
Insidan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03
Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för kommunens fakturerings- och
kravverksamhet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-06-03

LKS 2020-000244

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523 – 61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet
Sammanfattning
Riktlinjerna för kommunens fakturerings- och kravverksamhet är nu uppdaterade
med hänsyn till regelverket kring GDPR.
Regler för mer praktisk hantering kommer att läggas ut på kommunens intranät,
Insidan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för kommunens fakturerings- och
kravverksamhet.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har sett över dokumentet om kommunens fakturerings- och
kravverksamhet som kommunstyrelsen beslutade om 2003-10-29.
Förvaltningens synpunkter
Riktlinjerna för kommunens fakturerings- och kravverksamhet är nu uppdaterade
med hänsyn till regelverket kring GDPR.
Regler för mer praktisk hantering kommer att läggas ut på kommunens intranät,
Insidan. Det är viktigt att det finns en tydlig dialog mellan ekonomiavdelningen och
ansvariga verksamheter.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga
Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samtliga nämnder
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Lysekils kommuns
Riktlinjer för kommunens
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2020-06-10, § 115

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

För ev. uppföljning och
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Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2023-12-31

Dokumentansvarig:

Ekonomichef

Dnr:

LKS 2020-000244
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Faktura
Faktura ska innehålla följande uppgifter:
-

fakturamottagares adress. Kundnummer ska vara ett löpnummer i enlighet med
GDPR.

-

tydlig uppgift om vad för tjänst/vara som fakturan avser

-

belopp att betala

-

förfallodatum

-

att dröjsmålsränta uttages enligt gällande lagstiftning

-

debiterande förvaltning med adress och uppgift om handläggare och
telefonnummer

-

kommunens organisationsnummer

-

fakturadatum

Fakturering ska ske fortlöpande, för vanliga konsumenter bör förfallodagen vara i slutet
av månaden i anslutning till löne- och pensionsutbetalningar.

Kunduppgifter
Korrekt person/organisationsnummer på kund ska inhämtas och registreras i
kundreskontra för att effektivisera arbetet vid eventuell kravverksamhet. Respektive
förvaltning/avdelning ansvarar för inhämtandet av dessa uppgifter.
Personnummer/organisationsnummer får inte vara kundnummer, enligt GDPR, istället
läggs kund upp med löpnummer som kundnummer.
Respektive förvaltning/avdelning ansvarar även för att faktureringen är riktig avseende
volymer, priser etc.

Tvistiga fakturor och krediteringar
Debiterande förvaltning/avdelning ska meddela ekonomiavdelningen om tvistiga
fakturor så att kravåtgärder stoppas tills ärendet klarlagts.
I det fall en faktura innehåller någon felaktighet ansvarar respektive debiterande
förvaltning/avdelning för att rättelse sker. Kreditfaktura samt eventuell ny faktura ska
skickas ut omgående.

Beloppsgränser för fakturering och återbetalningar
Miniminivå för fakturering och återbetalning är 50 kronor. Undantag kan göras av
principiella skäl eller om det följer av tecknade avtal.

Betalningspåminnelser och inkassokrav
Betalningspåminnelse (A-post) utsändes sju dagar från förfallodag, vid oreglerad
fordran går fakturan till inkasso efter ytterligare 8 dagar.
Påminnelseavgift tas inte ut.
Inkassokraven handlägges av inkassoföretag.
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Inkassoföretaget arbetar på kommunens uppdrag enligt god inkassosed och tar av
gäldenären ut de avgifter och dröjsmålsräntor som får tas ut enligt gällande lagar och
författningar.

Anstånd
Anstånd kan medges under maximalt två månader och med ett högsta fordringsbelopp
om 35 000 kronor.
Beslut om anstånd får fattas av handläggare på aktuell förvaltning/avdelning samt av
handläggare på ekonomiavdelning.

Avbetalningsplan
Överenskommelse om att upprätta avbetalningsplan kan träffas i de fall gäldenär
anhåller om längre kredittid samt bedöms ha vilja och förmåga att reglera skulden
enligt planen.
Avbetalningsplan bör i normalfallet omfatta högst sex månader. Om så bedöms som
rimligt och nödvändigt för att gäldenären skl kunna reglera fordran kan tiden
utsträckas upp till maximalt tolv månader. Minimibeloppet vid avbetalning bör vara
lägst 250 kronor per månad.
Beslut om upprättande av avbetalningsplan fattas av handläggare vid
ekonomiavdelningen. Administrationen av upprättade avbetalningsplaner genomförs
av med kommunen anlitat inkassoföretag.

Befarad kundförlust
Fordringar som inkassoföretaget lagt på långtidsbevakning bokförs efter 8 månader
som en befarad kundförlust, men ligger fortfarande kvar som ett krav hos
inkassobolaget mot gäldenär.
Återvunna kundfordringar redovisas på intäktskonto som återvunna kundfordringar.

Konstaterad kundförlust
Avskrivning av fordran görs när förlusten är konstaterad, tex vid dödsbo, konkurs,
skuldsanering mm.

Ansvar för avstängning mm
Respektive förvaltning har ansvaret för att avstängning, avhysning etc. genomförs
enligt av nämnd beslutade regler när fakturor ej betalats i föreskriven ordning.
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-24

Kommunfullmäktige

§ 86

Dnr 2020-000124

Uppföljning 2 2020 för Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april
2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är -5,4 mnkr, bland annat beroende på
säsongskostnader och intäkter kopplade till dessa. Den samlade bedömningen är att
resultatet 2020 blir 18,3 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.
Det finns en stor osäkerhet angående skatteintäkterna med tanke på effekter av
Covid-19. Prognosen för skatteintäkterna 2020 utgår från den beräkning av
skatteunderlaget som presenterades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i
slutet av april. Med anledning av pandemin har regeringen tagit ett antal beslut om
extramedel till kommunerna vilket för Lysekils del bedöms kompensera för det
prognosticerade bortfallet av skatteintäkter.
Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt
bistånd, där prognosen är en negativ avvikelse på 8,4 mnkr för 2020 i jämförelse
med budget. Budgeten överfördes från socialnämnden till den nya
arbetslivsförvaltningen inför 2020 och redan hösten 2019 sågs en ökning av
kostnaderna.
Inom bolagssektorn är Havets Hus AB påverkat av restriktioner kring
Coronapandemin och det är svårt att kvantifiera påverkan på verksamheten. Bolaget
bedömer att det kommer att bli ett underskott för 2020. Resultatet per 30 april
uppgår till -1,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 124
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03
Uppföljningsrapport 2 2020 för Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2 2020.
Kommunfullmäktige godkänner en negativ budgetavvikelse om 10 mnkr för
arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-06-03

LKS 2020-000124

Kommunstyrelseförvaltningen/Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 2 2020 för Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april
2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är -5,4 mnkr, bland annat beroende
på säsongskostnader och intäkter kopplade till dessa. Den samlade bedömningen är
att resultatet 2020 blir 18,3 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.
Det finns en stor osäkerhet angående skatteintäkterna med tanke på effekter av
Covid-19. Prognosen för skatteintäkterna 2020 utgår från den beräkning av
skatteunderlaget som presenterades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i
slutet av april. Med anledning av pandemin har regeringen tagit ett antal beslut om
extramedel till kommunerna vilket för Lysekils del bedöms kompensera för det
prognosticerade bortfallet av skatteintäkter.
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar en negativ prognos på 10,0
mnkr. Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av
ekonomiskt bistånd, där prognosen är en stor negativ avvikelse i jämförelse med
budget. Förvaltningen har också gjort nödvändiga förstärkningar på
handläggarsidan för att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden.
Detta kommer på sikt att minska kostnaderna. Kostnader påverkas starkt av
samhällsutvecklingen och i dagsläget är det svårt att avgöra hur stora kostnaderna
kommer att bli. Kostnadsutvecklingen bör noggrant följas under året.
Inom bolagssektorn är Havets Hus AB påverkat av restriktioner kring
Coronapandemin och det är svårt att kvantifiera påverkan på verksamheten.
Bolaget bedömer att det kommer att bli ett underskott för 2020. Resultatet per 30
april uppgår till -1,6 mnkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport
2 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ
budgetavvikelse om 10 mnkr för arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april
2020. Dialogmöten har genomförts mellan nämndernas presidier och
kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas
uppföljningsrapporter och haft en dialog kring utfall, prognos och åtgärder för
budget i balans.
Det ackumulerade utfallet för perioden är -5,4 mnkr, bland annat beroende på
säsongskostnader och intäkter kopplade till dessa.
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Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 18,3 mnkr vilket är en
positiv avvikelse på 6,9 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 11,4
mnkr.
Förvaltningens synpunkter
Skatteprognosen utgår från uppgifter från SKR cirkulär 20:20. SKR redovisar ett
skatteunderlag som försvagats till följd av effekter av coronaviruset. Hur stor
påverkan det har är svårbedömt och SKR uttrycker att det är en ”överväldigande
stor osäkerhet idag”. SKR menar att den beräkning som ligger till grund för
skatteunderlaget är ett scenario utifrån historiska krisepisoder och inte en prognos i
vanlig bemärkelse.
Regeringen har beslutat om extraresurser till kommunerna i samband med
vårändringsbudgeten och har också gjort andra uttalanden om ytterligare medel till
kommuner och regioner. Totalt kommer extramedel till kommunen i
storleksordningen 29,7 mnkr, vilket kompenserar det bortfall av skatteintäkter som
prognosticeras.
Kommunen kommer att söka medel från socialstyrelsen för extrakostnader inom
omsorgen i samband med pandemin. Även medel för att utbilda personal inom
äldreomsorgen kommer att kunna sökas av kommunen. Hur står tilldelning
kommunen kommer att få är inte känt i dagsläget.
Delar av lönerörelsen är framflyttad till hösten, men i prognosen för de centrala
posterna finns beräkningar för att ny utbetald lön kommer att hanteras under
2020. Även en bedömning av kompensation för nämndernas kapitaltjänstkostnader
i samband med investeringar ingår i prognosen. De centrala delarna har en positiv
prognos på ca 15,7 mnkr, där ingår förväntade försäljningsinkomster om drygt
3,0 mnkr.
Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande
års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin
egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta.
Socialnämnden har en nollprognos för helåret, planerade åtgärder för att nå
prognosen hanteras av enheterna inom nämnden.
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen redovisar en positiv prognos på 0,7
mnkr för året. Åtgärder för att nå prognosen har presenterats.
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar en negativ prognos på 10,0
mnkr. Till största delen består underskottet av ökade kostnader för utbetalning av
ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) med en budgetavvikelse på 8,4 mnkr.
Förvaltningen har också gjort nödvändiga förstärkningar på handläggarsidan för att
arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta kommer på sikt
att minska kostnaderna. Den nya förvaltningen skapades för att arbeta aktivt för att
få ut personer i arbete eller utbildning samt att minska utbetalningen av
ekonomiskt bistånd. Att utöka budgetramen under pågående budgetår är inte
aktuellt, då utvecklingen av kostnader påverkas starkt av samhällsutvecklingen och
i dagsläget är det svårt att avgöra hur stora kostnaderna kommer att bli.
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Kostnadsutvecklingen bör noggrant följas under året. Däremot bör den
verksamheten inte omfattas av kravet på åtgärder för att nå budget i balans.
Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse till och med april, men det
beror på säsongskopplade kostnader och intäkter. Prognos på helår är ett
nollresultat och enheter och avdelningar arbetar med åtgärder för att nå balans.
Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 0,5 mnkr och miljönämnden i
mellersta Bohuslän lämnar en nollprognos.
LEVA-koncernen redovisar en positiv årsprognos på 12,8 mnkr, vilket är 8,0 mnkr
sämre än budget och beror bland annat på lägre intäkter på grund av den milda
inledningen av året.
LysekilsBostäder AB prognosticerar ett resultat om +6,4 mnkr och är 2,1 mnkr
bättre än budget, beroende på försäljning av lägenheter på Skolberget.
Havets Hus AB är påverkat av restriktioner kring Coronapandemin och det är svårt
att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten. Styrelsens och
ledningens bedömning är att det kommer att bli ett underskott. Resultatet per 30
april 2020 uppgår till -1,6 mnkr.
Lysekils Hamn AB och Rambo AB har mindre avvikelse jämför budgeterat resultat.
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän prognosticerar ett underskott då intäkter
förväntas bli lägre än budgeterat.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga
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1 Förvaltningsberättelse
1.1 Resultaträkning
Budget helår

Utfall ack

Utfall ack
föreg år

Prognos utfall
helår

Prognos
avvikelse

194,0

64,5

78,6

194,0

0,0

-1 112,3

-369,0

-364,1

-1 108,0

4,3

-29,0

-9,8

-9,4

-29,5

-0,5

-947,3

-314,3

-294,9

-943,5

3,8

Skatteintäkter

748,7

236,1

242,9

722,6

-26,1

Generella statsbidrag och
utjämning

204,0

70,3

65,5

233,3

29,3

Verksamhetens resultat

5,4

-7,9

13,5

12,4

7,0

Finansiella intäkter

8,0

3,0

2,7

7,2

-0,8

Finansiella kostnader

-2,0

-0,5

-0,8

-1,3

0,7

Resultat efter finansiella
poster

11,4

-5,4

15,4

18,3

6,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,4

-5,4

15,4

18,3

6,9

Mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

Extraordinära poster
Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till -5,4 mnkr. Resultatet är sämre än motsvarande period
föregående år. Det är framförallt på intäktssidan som det skiljer. I periodens resultat i år
ingår 0,6 mnkr netto från försäljning av mark/exploateringsfastigheter. Motsvarande belopp
i jämförelseperioden var 3,3 mnkr. Bidrag från migrationsverket och arbetsförmedlingen har
minskat medan bidragen från skolverket har ökat.
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 6,6 procent medan skatteintäkter och generella
statsbidrag har minskat med 0,6 procent.
När det gäller prognos på skatteintäkter har de beräknats utifrån SKR:s cirkulär från 202004-29. Generella statsbidrag har prognostiserats utifrån vad som var känt per den 17 maj.
Finansnettot utvecklas i nivå med budget.
För helåret prognostiseras ett överskott med 18,3 mnkr, vilket är 6,9 mnkr bättre än budget.

1.2 Balansräkning
Mnkr

2020-04

2019-12

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

0,0

0,0

451,0

459,1

Pågående investeringar

20,6

8,4

Inventarier och verktyg

17,2

18,6

Finansiella anläggningstillgångar

35,7

44,7

Summa anläggningstillgångar

524,5

530,8

Bidrag till statlig infrastruktur

6,0

6,1

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Förråd och exploateringsfastigheter

9,6

9,6

107,7

107,6

42,8

59,4

Summa omsättningstillgångar

160,1

176,6

Summa tillgångar

690,6

713,5

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
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Mnkr
Ingående eget kapital

2020-04

2019-12

372,7

359,2

-5,4

13,5

Periodens resultat

367,3

372,7

Avsättningar till pensioner

15,4

15,4

Andra avsättningar

24,1

23,9

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

70,7

70,8

Kortfristiga skulder

213,1

230,7

Summa avsättningar och skulder

323,3

340,8

Summa eget kapital och skulder

690,6

713,5

Anläggningstillgångarna uppgår till 524,5 mnkr, vilket är en minskning sedan årsskiftet med
6,3 mnkr. Omsättningstillgångarna har minskat med 16,5 mnkr sedan bokslutsdagen och
uppgår nu till 160,1 mnkr. Likviditeten har försämrats något och uppgår till 42,8 mnkr.
Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen uppgår till 401,4 mnkr, vilket kan jämföras
med 398,6 mnkr vid årsskiftet.

2 Nämndsuppföljning
Budget
helår

Budget
ack

Utfall ack

Utfall ack
föreg år

Prognos
utfall

Avvikelse
buprognos

Kommunstyrelsen

-71,0

-23,6

-22,2

-20,9

-70,5

0,5

Samhällsbyggnadsnämnden

-46,7

-15,2

-17,2

-15,1

-46,7

0,0

Utbildningsnämnden/Utbildningsförvalt
ningen

-355,5

-118,1

-117,4

-117,5

-354,8

0,7

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltn
ingen

-44,2

-14,6

-18,1

-7,2

-54,2

-10,0

-371,0

-122,7

-124,7

-121,6

-374,9

-3,9

-19,9

-6,6

-7,4

-8,1

-16,0

3,9

Nämnd mnkr

Socialnämnden exkl
institutionsplaceringar HVB/SIS
Socialnämnden institutionsplaceringar
HVB/SIS

-2,1

-0,7

-0,7

0,0

-2,1

0,0

Centralt

921,8

307,3

302,3

305,8

937,5

15,7

Summa

11,4

5,8

-5,4

15,4

18,3

6,9

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

2.1 Kommunstyrelse
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och med april
på nära 1,4 mnkr. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.
Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen, förutom HR-avdelningen, visar ett överskott
per april. HR-avdelningen redovisar per april ett underskott beroende på
utbildningskostnader som belastar perioden men avser hela året. Kommundirektörens
ansvar redovisar det största överskottet då medel kopplade till utvecklingsområden inte har
utnyttjats. Bedömningen i dagsläget är dock att samtliga medel kommer att förbrukas under
året då det finns behov avseende barn och unga kopplat till social oro samt
utredningskostnader inom arbetet med ny översiktsplan. Den sammanlagda prognosen för
avdelningarna är en budget i balans vid årets slut.
Den politiska verksamheten visar ett överskott mot budget för perioden och det är främst
valnämnden som står för överskottet. Någon neddragning av budgetramen gjordes inte inför
2020 som inte är ett valår. Prognosen för året beräknas därmed bli ett överskott på drygt 0,4
mnkr för den politiska verksamheten.
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2.2 Miljönämnd
Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för miljö- och
hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner. Sotenäs kommun är
värdkommun och miljöenheten ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsförvaltningen.
Syftet med den gemensamma nämnden och miljöverksamheten är främst att svara för
uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom miljö och hälsoskyddsområdet samt
stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet.
Miljönämndens totala utfall är i nivå med budget och prognosen för helår är en budget i
balans. Periodens kostnader såväl som intäkter har varit något lägre på grund av vakanta
tjänster. Delar av tillsynen inom miljöskyddsområdet har inte kunnat utföras enligt plan då
det finns tjänstledigheter som inte har kunnat bemannas.

2.3 Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse till och med april om 1,9
mnkr. De främsta orsakerna till det negativa utfallet beror på säsong. Kostnaderna för energi
är höga på vintern och intäkter för parkeringar, husbilar och småbåtar är som störst under
sommaren. Med hänsyn till detta är den samlade bedömningen att prognosen för året är en
budget i balans.
Förvaltningen gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr och arbetar aktivt med
handlingsplanen för en budget i balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram och resultatet
av arbetet börjar nu ge effekt, IT-avdelningen har en budget i balans och även
serviceavdelningen visar ett nollresultat per april.
Tekniska avdelningen genomför åtgärder som dock inte kommer att vara tillräckliga för att
nå budgetbalans, då den höga andelen fasta kostnader inte går att påverka. Prognosen för
tekniska avdelningen uppgår till -2,0 mnkr. Förvaltningen arbetar därför med besparingar
för att skjuta till medel till avdelningen.
Åtgärdsförslagen som har tagits fram innefattar både kostnadsreduceringar och en översyn
av taxor och avgifter som kommer att ge ökade intäkter.

2.4 Utbildningsnämnd
2.4.1

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen redovisar efter april månad en positiv avvikelse mot budget om 0,7
mnkr vilket är en klar förbättring jämfört med utfallet per februari. Om denna positiva
utveckling fortsätter innebär det att förvaltningens ambition om att återföra 2,4 mnkr i
enlighet med balanskravet från 2019 års negativa resultat kan nås.
Prognosen för helår uppgår till 0,7 mnkr.
Resursenheten prognostiserar en negativ avvikelse på helår främst beroende på
lönekostnader. En osäkerhet råder gällande placering av elever inom eller utom kommunen.
Grundskolan har haft lägre vikariekostnader, främst för vikarier, vilket har förbättrat
prognosen för året. Tillsammans med höstens organisation beräknas ett nollresultat för året.
Även förskolan har haft lägre personalkostnad för vikarier till följd av lägre nyttjandegrad
under vårens pandemi. Prognosen har därför förbättrats avsevärt sedan den i
uppföljningsrapport 1.
Gymnasiet har en stor osäkerhet gällande sin prognos då det finns oro kring sökbilden inför
årets antagning, först i slutet på juni är antagningen klar. Gymnasiet arbetar idag med en
beredskap för att kunna vidta åtgärder för en försämrad ansökning.
Prognosen för statsbidrag är även den osäker och prognosen är därför försiktig.
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Verksamheterna musikskola, kultur och fritid prognostiserar ett nollresultat för 2020.
De åtgärder som vidtas för att nå det prognostiserade resultatet är att se över och anpassa
tjänsteorganisationen inom förskola, grundskola och gymnasiet.
2.4.2

Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningen redovisar ett utfall om 18,1 mnkr till och med april, vilket innebär en
negativ avvikelse mot budget med 3, 5 mnkr. Prognosen för helår uppgår till ett underskott
om 10,0 mnkr, vilket är en försämring med 4,3 mnkr sedan uppföljningsrapport 1 per
februari.
Den största avvikelsen ses hos enheten för vägledning och stöd där utbetalt ekonomiskt
bistånd redovisas samt enheten för vuxenutbildning.
Enheten för vägledning och stöd redovisar per april en negativ avvikelse mot budget med
nära 2,4 mnkr där hela underskottet avser utbetalt ekonomiskt bistånd. Prognosen för året
uppgår till -9,7 mnkr varav knappt 8,4 mnkr avser utbetalt ekonomiskt bistånd och 1,3 mnkr
avser övrig verksamhet inom enheten. I prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd har
förvaltningen tagit höjd för en ökning till följd av Coronapandemin. Denna bedömning
grundar sig i SKRs ekonomiska rapport som indikerar att det kommer att ske en
genomsnittlig ökning om ca 15 % inom utbetalt bistånd och handläggning av försörjningsstöd
i kommunerna.
För att få de som står längst från arbetsmarknaden i varaktig försörjning genom antingen
anställning eller sjukersättning görs under året en satsning med kvalitetshöjande insatser
inom försörjningsstödsverksamheten. Denna satsning innebär en ökad nettokostnad med
närmare 0,7 mnkr i personalkostnader vilket bidrar till den negativa prognosen. Nästa år
väntas satsningen dock börja få en positiv effekt i takt med att personer kommer i annan
försörjning.
Intäkter i form av etableringsschablon från Migrationsverket är osäkra då det är svårt att
förutse hur många nyanlända som kommer att finnas kvar inom etableringen under
resterande del av året och prognosen uppskattas till -0,6 mnkr
Enheten för vuxenutbildning har en negativ avvikelse mot budget för perioden vilket delvis
beror på att alla statsbidrag inte finns med i utfallet och att intäkter förväntas bli högre under
hösten. Enhetens prognos för helår är -0,6 mnkr beroende på minskade schablonersättningar
samt lokalkostnader som är underbudgeterade.
Enheten för arbetsliv
De åtgärder som vidtas på kort sikt för en budget i balans innebär en allmän återhållsamhet
med kostnader. På längre sikt handlar det om att intensivt arbeta för att så många individer
som möjligt kommer i annan försörjning. Förvaltningen undersöker också möjligheten att ta
del av statliga bidrag kopplat till effekter av Corona.

2.5 Socialnämnd
Socialnämnden redovisar en ackumulerad budgetavvikelse på -2,8 mnkr till och med april
och prognosen för helår är en budget i balans.
Stab och ledning redovisar en prognos på 4,6 mnkr. Här finns medel avsatta för omställning
och heltidsresan. Hittills är inga kostnader bokförda och prognosen bygger på att det uppstår
först under slutet av året.
Avdelningen för mottagning och utredning har en prognos på 0,8 mnkr för helår vilket
främst beror på färre antal beställda hemtjänsttimmar. På grund av smittorisk har flera
brukare avsagt sig hemtjänstinsatser under mars-april. Vuxenenheten redovisar en negativ
prognos bland annat på grund av tillkommande LVM-placeringar.
Prognosen för institutionsplaceringar HVB/SIS (egen rad i tabellen) på 3,9 mnkr är
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försämrad sedan föregående uppföljningsrapport. Orsaken är en ökning av
placeringskostnader orsakade av en mor-barnutredningsplats samt en förlängning av ett
skyddsärende av allvarlig karaktär. Ett flertal placeringar beräknas kunna avslutas under
senare delen av sommaren alternativt övergå till annan vårdform med lägre kostnad. Detta
medför att prognosen är fortsatt positiv i enlighet med det uppdrag socialförvaltningen fått
att minska kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar. Tillsammans med Avdelningen
för mottagning och utredning arbetar man för att minska barn och ungdomsplaceringarna,
rekrytera fler egna familjehem samt öka de öppna insatserna.
Socialt stöd redovisar en negativ prognos på 7,3 mnkr för 2020. Kostnader för placeringar
har ökat Främsta anledningen är att planeringen av hemtagning av två köpta platser med
boende och skolgång har tagit längre tid än beräknat och inte kommer att genomföras förrän
nästa år. Utöver detta är tillkommande brukare inom personlig assistans och utökade timmar
samt kostnader för barnboendet orsaken till avdelningens underskott.
Prognosen för avdelningen för vård och omsorg uppgår till -2,0 mnkr. Hemvården visar en
prognos på -4,2 mnkr beroende på minskade intäkter i form av beställda hemtjänsttimmar.
Omställningen av bemanningen har inte hunnit med i samma takt. Hemsjukvården
prognostiserar också ett underskott på grund av behov av bemanningssköterskor i sommar.
Även nattpatrullen och kompassen prognostiserar med underskott. De särskilda boendena
har en budget i balans. Skaftöhemmet som är tillfälligt stängt beräknas ge en positiv avvikelse
med 5,3 mnkr.
Under året har antalet hemtjänsttimmar minskat något och det finns för närvarande tillgång
till äldreboendeplatser i kommunen. Inga kostnader har utgått för medicinskt
färdigbehandlade under perioden. När det gäller tillgång till HSL-personal så är behovet
tillgodosett av sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Sjukgymnaster fattas fortfarande.
Arbetet med nya äldreboendet Fiskebäck går enligt plan och inflyttning beräknas till
november 2020.
Socialförvaltningen har arbetat intensivt med Pandemin som har varit aktiv från mars och
framåt. Det har varit ett bra samarbete såväl internt som externt i dessa frågor. Situationen
upplevs vara under kontroll både vad gäller brukare och personal.
Sjukfrånvaron har varit lägre under årets första 3 månader jämfört med 2019 för att sedan
stiga markant från och med april vilket beror på Coronaviruset.

2.6 Prognos
Nämnd mnkr

Budget 2020

Prognos
utfall 2020

Prognos
budgetavvikel
se 2020

Prognos
budgetavv.
enl.
uppföljning
200229

-71,0

-70,5

0,5

0,4

Kommunstyrelsen
Miljönämnden

-2,1

-2,1

0,0

0,0

-46,7

-46,7

0,0

0,0

Utbildningsnämnd/utbildningsförvaltning

-355,5

-354,8

0,7

0,7

Utbildningsnämnd/arbetslivsförvaltning

-44,2

-54,2

-10,0

-5,7

-371,0

-374,9

-3,9

-4,9

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnd exkl institutionsplaceringar HVB/SIS
Socialnämnd institutionsplaceringar HVB/SIS

-19,9

-16,0

3,9

4,6

-910,4

-919,2

-8,8

-4,9

Budgetregleringspost

-26,5

-21,3

5,2

7,7

Pensionskostnader

-63,1

-62,0

1,1

1,1

44,5

46,8

2,3

2,0

0,0

3,6

3,6

0,0

11,7

11,7

0,0

0,0

Summa nämndsverksamhet

Personalomkostnader
Reavinst och exploateringsverksamhet
Kapitalkostnad*
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Nämnd mnkr

Budget 2020

Prognos
utfall 2020

Prognos
budgetavvikel
se 2020

Prognos
budgetavv.
enl.
uppföljning
200229

-3,4

-3,1

0,3

0,0

-947,2

-943,5

3,7

5,9

952,6

955,9

3,3

0,9

Övrigt
Summa verksamhet
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella intäkter

8,0

7,2

-0,8

-0,7

Finansiella kostnader

-2,0

-1,3

0,7

0,6

Summa finansiering

958,6

961,8

3,2

0,8

11,4

18,3

6,9

6,7

Total
*) Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)

2.7 Åtgärder för budget i balans
Samhällsbyggnadsnämnden
Åtgärder belopp i tkr
Kontaktcenter/administration
Tekniska avdelningen

Belopp helår

Effekt i år
800
800

Service avdelningen

1 500

Plan- och bygg avdelningen

1 000

Summa

4 100

Kontaktcenter/administration Åtgärder vidtas för att förbättra förvaltningens
administration som på sikt ska generera effektivare processer, ökad kontroll i verksamheten
och ekonomisk medvetenhet. En strategisk digital handlingsplan har att tagits fram som ett
uppdrag av nämnden och utgångspunkten är att använda ny teknik som syftar till att öka
kundernas självständighet, trygghet och delaktighet. Ny teknik skall också användas för att
minska administrativa arbetsuppgifter. En del av planen innebär också att nämndens olika
insatser anpassas till samhällsutvecklingen. Översyn av kostnader för seniorkort, avgift för
borglig vigsel och inköp av kontorsmaterial. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan ge
en årlig effekt på 770 tkr.
Tekniska avdelningen Avdelningen ser över förvaltningens avgifter och arrenden. Dels
innebär det att höja olika avgifter men även säkerställa att indexuppräkning sker. Detta
beräknas bli en effekt på 800 tkr.
Serviceavdelningen Åtgärder till att minska övertid, fyllnad och timvikarier för
serviceavdelningen är genom många aktiviteter som förväntas ge den största effekten.
Avdelningen ser även över specialstäd, intäkter för Oscars och fordonskostnader för att nå en
helårseffekt på 1 530 tkr.
Plan- och byggavdelningen Översyn av bostadsanpassningsbidragen där avdelningen har
gjort en aktivitetsplan som de arbetar med. Ser över taxor och avgifter som på sikt ger
effekter. Effekten räknas bli 1 000 tkr.
IT avdelningen Avdelningen har genomfört de åtgärder som behövdes göras. Budgeten är i
balans.
Slutsats Bedömningen för 2020 och 2021 är att åtgärdsförslagen ger kostnadsreduceringar
och ökade intäkter motsvarande ca 4 mnkr som till årets slut ska visa en budget i balans. Alla
avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med många olika aktiviteter som är
bakomliggande för de satta åtgärdspunkterna. Det är aktiviteterna som kommer att bidra till
att förändringarna kommer att ske.
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Utbildningsnämnden - Utbildningsförvaltningen
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

3 400

1 900

Tjänsteorganisation grundskolan
Tjänsteorganisation förskolan
Tjänsteorganisation gymnasiet
Interkommunal ersättning särskola
Summa

800

400

5 100

2 600

800

400

10 100

5 300

De åtgärder som är framtagna omfattar översyn och anpassning av tjänsteorganisationen för
grundskolan, förskolan och gymnasiet som sammanlagt ger en effekt på 5,3 mnkr i år.
Planerad hemtagning av elev inom särskolan på annan ort ger en effekt på 0,4 mnkr i år.
Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

Minskad personal SFI

240

Vakanta tjänster, tjänstledigheter,
föräldraledigheter VUX

196

Uppdragsutbildning

20

Vakanta tjänster förvaltning (särvux)

379

Kompensation - Intäktsbortfall
Corona (kostavgifter, försäljning)

0

Utvecklingstjänster

450

Summa

1 285

De åtgärder som vidtas på kort sikt handlar om att hålla igen med kostnader där tillfälle ges
för att förbättra resultatet Det handlar t.ex. om minskning i verksamhet, vakanser, ledigheter
m.m. bland personal.
De åtgärder som vidtas på lång sikt innebär att intensivt arbeta för att så många individer
som möjligt kommer i annan försörjning, i första hand i anställning eller studier men även ett
antal till sjukersättning. Ett hushåll som beviljas bistånd får i genomsnitt en utbetalning per
månad på drygt 7 tkr. Ger man istället en person i hushållet en subventionerad anställning så
kan delen som kommunen betalar för anställningen varje månad i 1-2 år komma att motsvara
månadskostnaden för det ekonomiska biståndet. Den ekonomiska vinsten för kommunen
uppstår då individen därefter kommer vidare i varaktig/reguljär anställning hos annan
arbetsgivare än Arbetslivsförvaltningen. Därför är det av stor vikt med god och tät
uppföljning av individen under anställningstiden så att denne inte återgår i arbetslöshet och
åter blir beroende av ekonomiskt bistånd. Insatser ger dock inte effekter på kort sikt
(innevarande år) En långsiktig åtgärd som görs är anställning av socialsekreterare vilket
också påverkar ekonomiska utfallet.
Förvaltningen ska undersöka förutsättning att ta del kompensation genom statliga bidrag där
det finns en tydlig effekt av Corona som t.ex. vissa intäktsbortfall.
Socialnämnden
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

423

423

Uppdrag barn och unga

2 350

2 350

Avdelningen socialt stöd

1 232

877

Avdelningen vård och omsorg

3 200

3 200

Summa

7 205

6 850

Avdelningen Mottagning och
utredning
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För 2020 befarades ett underskott tidigt och redan vid utfallet i januari startades omgående
ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå.
Åtgärder finns framtagna på avdelningsnivå motsvarande 7,2 mnkr samt ytterligare 1,2 mnkr
på enhetsnivå.
Resultatet av alla åtgärder är inräknade i årsprognosen.
Avdelningen för mottagning och utredning
En pensionsavgång som ej återbesätts under andra halvan av året.
Översyn av egenavgift för placerade barn.
Införsel av avgift för boendestödets insatser.
Uppdrag barn och unga.
Minskade kostnader för placeringar på enheten för Barn och Unga i enlighet med framtagen
plan som i dagsläget omfattar 5 pågående ärenden.
Avdelningen kommer att se över alla avtal för placeringar vilket förväntas ge en positiv effekt
på utfallet.
Vård och omsorg
Hemvården Lysekil har en handlingsplan avseende minskad personalbemanning.
Hemvården totalt har en handlingsplan avseende minskade kostnader för sjuklöner.
Kompassen har en handlingsplan avseende minskade personalkostnader.
Dessutom finns åtgärder i mindre omfattning på flera enheter kopplade till
personalbemanning.
Stöd och service
Minskning av externa placeringar och hemtagning av 2 ärenden för att verkställa i egen regi
under sista kvartalet 2020.
När det gäller personalkostnader, så finns åtgärder framtagna av enhetscheferna på flera
enheter. Inom boendestödet förväntas en förbättrad brukarplanering kunna ge ekonomiska
effekter under året.
Avdelningen totalt har en handlingsplan avseende minskade kostnader för sjuklöner.
Avdelningarna mottagning och utredning samt socialt stöd har gemensamt fått i uppdrag att
minska kostnaderna för placeringar. Det förebyggande arbetet kommer att vara viktig i denna
handlingsplan, såväl som myndighetsutövningen och familjebehandlarna. Det som kan ge
resultat på socialt stöds utfall inom det närmsta halvåret, är dock främst det som
familjehemssekreterarna kan göra. De står för rekrytering och handledning av familjehem
och får i uppdrag att gå från konsulentstödda till egna familjehem i så stor utsträckning som
möjligt.

3 Bolag
Bolagen, res efter fin. poster
mnkr.

Budget 2020

Utfall ack 200430

Budget ack 200430

Prognos 2020

Helägda bolag
LEVA (koncernen)

20,0

9,9

14,7

12,8

Lysekilsbostäder AB

4,3

3,6

1,5

6,4

Havets Hus AB

0,0

-1,6

-2,5

n/a

Lysekils Hamn AB

0,2

0,2

0,1

0,5

2,6

3,3

0,1

2,6

Delägda bolag
Rambo AB (100%)
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varav Lysekils andel 25%

0,6

0,8

0,0

0,6

Räddningstjänstförbundet
MittBohuslän (100%)

0

-0,3

-1,3

-2,0

varav Lysekils andel 21,7%

0

-0,1

-0,3

-0,4

På grund av coronapandemin och den osäkerhet den medför när det gäller att beräkna
besöksintäkter i Havets Hus har bolaget valt att inte lämna någon prognos. Skulle ett sämstascenario med total karantän inträffa kan resultatet bli så svagt som -9 mnkr.

3.1 LEVA AB
Resultat Tertial 1, LEVA i Lysekil AB
Resultatet mot budget påverkas av att den budgeterade personalkostnaden är något för låg,
samt att den varma inledningen på året har påverkat omsättningen på Fjärrvärmen med
ca 3,5 mnkr.
Bolaget har även ett bortfall på grund av lite snömängder, vilket minskat omsättningen för
Entreprenad med ca 0,4 mnkr.
Prognos 1, LEVA i Lysekil AB
På grund en omfördelning av personalkostnader så ökas dessa jämfört mot budget, samt att
intäktsdelen påverkats negativt med 3,9 mnkr på grund av den milda inledningen av året.
Prognosen hamnar på motsvarande 13,0 mnkr för helåret.
Resultat Tertial 1, LEVA Vatten AB
Omsättningen följer budget. På kostnadssidan så påverkas även där personalkostnaderna av
en något för låg budget. Resultatet för tertial 1 slutar på -1,4 mnkr.
Prognos 1, LEVA Vatten AB
Inga större avvikelser mot budget.
Resultat Tertial 1, Lysekils Energi Vind AB
Resultatet för vindproduktionen tertial 1 följer mot budget, med en avvikelse. Avvikelsen är
en engångskostnad för service och underhåll som påverkar övriga rörelsekostnader.
Resultatet för tertial 1 slutar på -0,1 mnkr.
För elhandeln så påverkas resultatet av de extremt låga priserna som varit under den
inledande delen av året. Elhandelns rörliga del minskar och får därmed en effekt på resultatet
för Tertial 1, vilket ger ett nollresultat för tertial 1.
Prognos 1, Lysekils Energi Vind AB
Vindproduktionen prognostiseras till ett nollresultat för helåret.
Elhandeln spås intäkter motsvarande 24,0 mnkr, vilket är nästan 10,0 mnkr lägre än budget.
Detta samt en ökad marknadsbudget så prognostiseras resultatet till ca 0,3 mnkr.

3.2 Lysekilsbostäder AB
LysekilsBostäder redovisar för första tertialet 2020 ett resultat efter finansiella poster på 3,6
mnkr vilket är 2,1 mnkr bättre än budget.
Den positiva avvikelsen beror till största delen på intäkter från försäljning av en lägenhet på
Skolberget 0,8 mnkr, lägre driftskostnader 0,5 mnkr samt lägre personalkostnader 0,4 mnkr.
Vakansgraden är efter första kvartalet relativt oförändrad jämfört med föregående år 0,9
(1,0). Bolaget förutspår dock ökade vakanser för resten av året.
Prognostiserat resultat efter finansiella poster 2020 uppgår till 6,4 mnkr, vilket är en ökning
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av resultatet på 2,1 mnkr i jämförelse mot budget. Den positiva avvikelsen beror dels på
prognostiserade intäkter från försäljning av två st lägenheter på Skolberget och dels på lägre
underhållskostnader. Främsta orsaken till minskade kostnader för underhåll är att Lysekils
Stadshus AB har ökat de ekonomiska avkastningskraven i de nya ägardirektiven, tagna i KF
under våren. Prognostiserade kostnader för underhåll 2020 är på samma nivå som utfall
2019.
Coronakrisens beräknade ekonomiska effekter på verksamheten bedöms till ca 0,5 mnkr,
dels har bolaget efterskänkt 2 månaders hyra till 15 lokalhyreskontrakt, 160 tkr och dels
prognostiseras ökade kreditförluster på ca 0,3 mnkr. Risken för ökat hyresbortfall ryms inom
ursprunglig budget. Bolagets satsning på nyproduktion och underhållsinvesteringar
fortsätter enligt plan.

3.3 Havets Hus AB
Året inleddes bra ur både ekonomisk och besökssynpunkt, sedan kom coronapandemin vilket
påverkat verksamheten från mitten av mars och framåt.
Resultatet per 30 april 2020 uppgår till -1,6 mnkr vilket är samma resultat som motsvarande
period föregående år.
Spridningen av coronaviruset har haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På
grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende
är det i dagsläget svårt att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.
Styrelsens och ledningens bedömning är dock att det sannolikt innebär att verksamheten på
grund av detta kommer att generera ett underskott under 2020.

3.4 Lysekils Hamn AB
Prognostiserat resultat på 0,5 mnkr. Budgeten sattes till 0,2 mnkr. Osäkerheter finns främst
inom ett eftersatt underhåll på magasinen, där har vi påbörjat arbetet med att åtgärda.
Försäljning av hamnkranen där Corona pandemin gör det mycket osäkert. Med vår
kundportfölj så räknar vi idag inte med att få några problem med betalningsförmågan hos
våra kunder.

3.5 Rambo AB
Rambo redovisar för första tertialet ett resultat på 3,3 mnkr, vilket är 3,2 mnkr bättre än
budgeterat. Resultatet påverkas positivt av bland annat säsongsvariationer och lägre
administrativa kostnader.
Det finns en osäkerhet kring effekterna av Covid-19 och hur Rambos verksamhet kommer
påverkas under året. Trots ett bra resultat för första tertialet prognostiseras resultatet för
helår att hamna i nivå med budget på 2,6 mnkr.
Från och med 1 februari 2020 sker all insamling av hushållsavfall i egen regi efter
verksamhetsövertag som beslutades 2019.
Under 2018 erhölls nytt tillstånd för Siviks avfallsanläggning och det har tagits i bruk under
första tertialet 2020.
Nya återvinningscentralen på Tyft i Tanums kommun är färdigställd och togs i bruk i april
2020.
Leva har aviserat att de från 2023 inte längre kommer att ta emot lakvattnet från Siviks
avfallsanläggning. För att lösa framtida reningsprocess kommer Rambo att tillsätta en
utredning.
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3.6 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Resultat för perioden uppgår till -0,3 mnkr, vilket är 0,9 mnkr i bättre resultat än beräknat
för perioden. Budgetavvikelsen för perioden beror främst på lägre lönekostnader med
anledning av långtidssjukskrivningar och föräldraledighet. Prognosen för året visar på ett
resultat på -2,0 mnkr. Det man kan se i prognosen är att förbundet kommer att ha lägre
intäkter för året till följd av Covid-19 samt ökade personalkostnader för vakanshållning.
Perioden har verksamhetsmässigt varit intensiv med anledning av Coronapandemin/Covid19. Ett omfattande omställningsarbete och planering för att säkerställa verksamhetens
funktionalitet har bedrivits. Den Planeringsstab som etablerades tidigt har haft ett
omfattande och grannlaga arbete för framtagande av omfallsplaner. Arbetet bedrivet enligt
planeringsförutsättningar från MSB med framförallt aktiveringslösningar för 20 respektive
40% personalfrånvaro.
Prioriterat under perioden har dessutom varit arbetet med implementering av nytt
Handlingsprogram enligt LSO, förstudie för utökat samarbete mellan RMB och NÄRF, arbete
med ny säkerhetsskyddslag, civilt försvar samt förberedelser för skogsbrandsäsongen.

4 Medarbetare
4.1 Antal anställda
2020-04-30

2019-12-31

2019-04-30

Antal anställda totalt

1 943

1 861

2 012

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda

1 300

1 294

1 293

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda

115

116

142

Varav antal timavlönade

528

451

577

1 368,3

1 423

Årsarbetare totalt (arbetad tid)
Varav årsarbetare timavlönade
Varav årsarbetare månadsavlönade

109,4

124

1 258,9

1 299

92

92

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)

92

Nyckeltalen bygger på redovisningen för perioden januari - april.
Antalet anställda avser 30 april. Antalet årsarbetare avser arbetad tid januari-april omräknat
till årsarbetare. Måttet årsarbetare baseras på SKRs rekommendation om 1700 arbetade
timmar per år som heltidsmått.
Då beräkningsmodellen nu är justerad, så redovisas inte årsarbetare i 2019-kolumnerna.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är den samma som föregående år 2019.

4.2 Arbetsmiljö och hälsa
Andel i procent
Sjukfrånvaro total

2020-04-30

2019-12-31

2019-04-30

9,9

8,3

7,6

Varav korttid <15 dagar

48,2

38,3

39,0

Varav långtid >60 dagar

36,8

48,5

48,0

Sjukfrånvaro kvinnor

10,4

8,8

8,0

7,7

6,3

6,1

0 -29 år

10,7

9,8

8,2

30 -49 år

10,3

8,6

7,3

9,3

7,7

7,8

Långtidsfriska*

25,0

26,8

28,4

Upprepad korttidssjukfrånvaro**

11,2

10,5

Sjukfrånvaro män
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:

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

Sjukfrånvaro avser rapporterad sjukfrånvaro under perioden januari-april. Långtidsfriska
och upprepad korttidssjukfrånvaro mäts över en 12-månadersperiod; 1 maj 2019-30 april
2020.
Sjukfrånvaron för 190430 och 191231, är beräknat på helåret och kan inte jämföras med
sjukfrånvaron per 200430, eftersom den perioden beräknas från 200101 - 200430.
200430 visar en sjukfrånvaro totalt på 9,9 procent.
Korttidsfrånvaro på 48,2% är troligen en effekt av uppmaningen att stanna hemma vid
minsta tecken på sjukdom, som ett led i minskad eventuell smittspridning.

5 Investeringsuppföljning
Investeringsutgifter (tkr)

BU20

Ack utfall 30 apr

PROGN20

Samhällsbyggnadsnämnden

25 000

3 035

25 000

Kommunstyrelsen

1 000

0

1 000

Utbildningsnämnden

2 000

0

2 000

Socialnämnden

1 000

0

1 000

Ram reinvesteringar

29 000

3 035

29 000

Fiskhamnskajen

10 000

0

1 000

Västra kajen

0

1 057

1 800

Ångbåtsbryggan

0

1 033

1 300

Långevik-Valbodalen, gångbrygga

0

3 879

4 000

3 000

0

3 000

900

0

900

Lekplats Brastad

1 500

725

1 700

GC-väg Fiskebäckskil

1 500

0

1 500

Belysning trygghetsvandringar

400

83

400

Ny busshpl Brastad Idrottshall

800

0

0

Energieffektiviseringsinvesteringar (solceller)

500

0

500

Stadshusentrén

2 000

555

2 000

Gullmarsskolan

1 000

0

0

700

31

1 200

500

0

500

6 600

0

6 600

Havets Hus-kaj
Hamnservice

Brandstation reservkraftverk
Brandstation ventilation/tvätt etc
Inventarier socialnämnden, Fiskebäck
Inventarier socialnämnden, övrigt
Summa nyinvesteringar
Taxefinansierad verksamhet

1 575

0

1 575

30 975

7 363

27 975

5 400

2 102

5 400

Exploateringsverksamhet

17 500

9 033

16 917

TOTAL

82 875

21 533

79 292

Kommentar
Inklusive köpet av aktierna i Tronebacken Väst AB på 9,0 mnkr, som är ett led i
exploateringen av Tronebackenområdet, så uppgår totala investeringsutgifterna per den 30
april till 21,5 mnkr.
För helåret prognostiseras ett utfall på strax under 80 mnkr vilket är inom budget.
Två utav de projekt som kommer att färdigställas startade 2019. Västra kajen-renoveringen
beräknas totalt kosta 3,7 mnkr och Ångbåtsbrygga totalt 2,0 mnkr.
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden kommer att genomföra sina
reinvesteringar under andra halvåret.
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6 Exploateringsuppföljning
Kassaflöden
(tkr)

Inkomster

Total kalkyl

Tidigare
nedlagt

Prognos 20

BU21

Plan22

Plan23

Plan24

113 140

0

0

14 280

15 750

38 035

45 075

Tronebacken

79 950

0

0

0

0

34 875

45 075

Spjösvik

27 790

0

0

8 880

15 750

3 160

0

Grönskult

5 400

0

0

5 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgifter

-86 829

-2 492

-16 917

-14 863

-16 875

-21 700

-13 982

Tronebacken

-56 014

-1 341

-8 991

0

-10 000

-21 700

-13 982

Spjösvik

-21 015

-458

-3 269

-10 413

-6 875

0

0

Grönskult

-9 050

-350

-4 350

-4 350

0

0

0

-750

-343

-307

-100

0

0

0

Driftkostnader

-4 342

-2 557

-1 235

-450

-100

0

0

Netto

21 969

-5 049

-18 152

-1 033

-1 225

16 335

31 093

Torvemyr 2

Torvemyr 2

Kommentar
Beräknat negativt kassaflöden i exploateringsverksamheten 2020 är drygt 18 mnkr.

7 Analys och slutsats
Perioden präglas av Coronapandemin och stort fokus har varit att hantera krisen. Hela
kommunen har mobiliserats och det har skapats en organisation som har klarat att ta hand
om uppkomna situationer. Förvaltningarna har hjälpts åt för att säkerställa bemanningen
inom vård och omsorg, införskaffat material och skyddsutrustning. Inte minst har
kommunikationen kring läget i kommunen varit informativ och lugnande både internt och
externt. Kommunen har haft få fall av covid-19.
I början ökade sjukfrånvaron bland personalen kraftigt men när vi nu fått uppgifter för maj
så har läget stabiliserats till nivåer som innan pandemin. Det har varit skillnader i vilken
omfattning pandemin har påverkat olika verksamheter. Socialförvaltningen har fortfarande
ett ansträngt personalläge, men verksamheten upprätthålls. Inom förskolan har det varit
lägre nyttjandegrad eftersom permitterade har sina barn i hemmet, vilket inneburit att
vikariebehovet minskat och det i sin tur lett till lägre personalkostnader.
Avgörande är också hur länge vi kommer att vara drabbade, om det avtar efter sommaren
eller om det fortsätter hela året. Det råder alltså stor osäkerhet kring hur länge vi kommer att
vara påverkade av pandemin, vilket även påverkar ekonomin.
Staten har beslutat om extramedel till kommuner och regioner för att klara krisen. Totalt
minskar kommunen skatteintäkter i förhållande till budget, men samtidigt kompenseras det
av extramedel.
Nämnderna gick in i 2020 med negativa resultat från 2019 som ska återställas inom en
treårsperiod.
Nu lämnar kommunstyrelsen och nämnderna nollresultat eller plusprognoser. Undantaget är
arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden, vilken har en prognos på minus 10,0
mnkr. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat under en längre tid och prognosen
för 2020 är en negativ budgetavvikelse på 8,4 mnkr. I prognosen ligger också en förväntad
ökning till följd av pandemins effekter på arbetsmarknaden. Det finns en också en risk att
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personer som lämnar etableringen går in i ett beroende av ekonomiskt bistånd. På
personalsidan har det skett en förstärkning för att öka handläggningskapaciteten och arbeta
med ärenden som står längst från arbetsmarknaden.
De centrala posterna förväntas ge ett överskott, men det är fortsatt en osäker prognos av
skatteintäkterna.
Förvaltningarna arbetar med åtgärder för att nå sina prognoser. Då utvecklingen av
ekonomiskt bistånd till stor del är beroende av läget på arbetsmarknaden och möjligheten till
arbetet är det problematiskt att begära åtgärder för att komma i balans för dessa avvikelser.
Det skulle ha motsatt effekt, då handläggarna är en viktig resurs för att lotsa personer till
arbete eller studier.
Inom investerings- och exploateringsverksamheten finns det stora behov och många
verksamhetsfastigheter är gamla och behöver rustas upp. Det finns planberedskap för flera
hundra nya bostäder, vilket kommer att skapa en inflyttning till kommunen. Det kommer på
sikt att krävas beslut om nyupplåning och prioriteringar inom kommunkoncernen.
Slutsatsen är att kommunen kommer att klara ett positivt resultat för 2020. Flera större
investeringar och exploateringar påbörjas under året. Kompetensförsörjningen är fortsatt en
viktig fråga och kommunen måste arbeta aktivt för att vara en attraktiv kommun, där
personalomsättningen ligger på en rimlig nivå och duktig personalen trivs och stannar kvar.
Av bolagen är det Havets Hus AB som flaggar för ett stort underskott vid ett värsta scenario.
Bolaget är beroende av sina besökare under sommarperioden och vilka regler som gäller för
resande och folksamlingar kommer att bli avgörande för bolagets intäkter.
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Lysekils kommun.
Kungsgatan 44
45380 LYSEKIL

Beslut om årlig tillsynsavgift för skolverksamhet på fastigheten
STORA BERG 3:1 i Lysekil kommun
Beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Bergs skola, Lysekils kommun, organisationsnummer 2120001389, ska ha en årlig
tillsynstid om 6 timmar per år. Antalet timmar multipliceras med gällande timtaxa för
att få den årliga tillsynsavgiften.
2. Upphäva Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift daterat 2015-04-30, med
diarienummer MIMB-2015-569.
Beslutspunkt 1 och 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) och av
kommunfullmäktige fastställd taxa KF 2019-12-11, § 244.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M. 2.1.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
•

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
• Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare
till högre instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Lysekil kommun. Den nya taxan är behovsbaserad utifrån vilket
behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. Detta medför att miljönämnden gör en
ny prövning om klassning samt årlig tillsynstid.
Den 4 juni 2020 kommunicerade miljönämnden ut förslag till beslut till verksamheten.
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Verksamheten ombads inkomma med synpunkter senast den 26 juni 2020. Inga synpunkter
inkom till miljönämnden.
Skäl till beslut

Ni bedriver en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska enligt
kommunfullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
betala en fast årlig avgift för miljönämndens tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften baseras på
taxebilaga 2 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utifrån miljönämndens
uppgifter bedöms att verksamheten ska klassas till årlig tillsynstid på 6 timmar per år.
Laghänvisning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.
Miljöbalk (1998:808):
27 kap. 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn
med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Information
•

Den årliga tillsynstiden multipliceras med gällande timtaxa för att få fram den årliga
tillsynsavgiften. Gällande timtaxa beslutas årligen av kommunfullmäktige.
Timavgiften för 2020 är 1030 kronor. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och
betalas i förskott. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Debitering kommer att ske från och med
kalenderår 2020, faktura skickas separat.

•

Den årliga tillsynstiden avser den tid som myndigheten ska ägna åt verksamheten i
genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat
år. Med tillsynstid avses all tid som varje tjänsteperson vid Miljönämnden använder
för den löpande tillsynen, t.ex. inspektion på plats i verksamhetens lokaler inklusive
restid, bedömningar, inläsning av ärenden, arbete med inspektionsrapporter, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter mm.
I årlig tillsynstid ingår också mer övergripande arbetsuppgifter som tjänsteperson
utför, såsom politisk beredning av ärenden, kompetensutveckling,
verksamhetsplanering och administrativt arbete.

•

Det är viktigt att ändringar i verksamheten som kan medföra förändringar på
verksamhetens klassning utifrån i god tid meddelas miljöenheten, likaså om
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verksamheten upphör.
•

Taxan i dess helhet kan ni läsa på Lysekils kommuns hemsida.

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Hanna Persson
Miljöhandläggare
hanna.persson@sotenas.se
0523 - 66 40 38
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Lysekils kommun.
Kungsgatan 44
45380 LYSEKIL

Beslut om årlig tillsynsavgift för skolverksamhet på fastigheten
KRONBERGET 1:82 i Lysekil kommun
Beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Gullmarsskolan f-6 , Lysekils kommun, organisationsnummer 2120001389, ska ha en
årlig tillsynstid om 6 timmar per år. Antalet timmar multipliceras med gällande
timtaxa för att få den årliga tillsynsavgiften.
2. Upphäva Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift daterat 2015-04-16, med
diarienummer MIMB-2015-410.
Beslutspunkt 1 och 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) och av
kommunfullmäktige fastställd taxa KF 2019-12-11, § 244.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M. 2.1.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
•

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
• Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare
till högre instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Lysekil kommun. Den nya taxan är behovsbaserad utifrån vilket
behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. Detta medför att miljönämnden gör en
ny prövning om klassning samt årlig tillsynstid.
Den 4 juni 2020 kommunicerade miljönämnden ut förslag till beslut till verksamheten.
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Verksamheten ombads inkomma med synpunkter senast den 26 juni 2020. Inga synpunkter
inkom till miljönämnden.
Skäl till beslut

Ni bedriver en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska enligt
kommunfullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
betala en fast årlig avgift för miljönämndens tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften baseras på
taxebilaga 2 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utifrån miljönämndens
uppgifter bedöms att verksamheten ska klassas till årlig tillsynstid på 6 timmar per år.
Laghänvisning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.
Miljöbalk (1998:808):
27 kap. 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn
med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Information
•

Den årliga tillsynstiden multipliceras med gällande timtaxa för att få fram den årliga
tillsynsavgiften. Gällande timtaxa beslutas årligen av kommunfullmäktige.
Timavgiften för 2020 är 1030 kronor. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och
betalas i förskott. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Debitering kommer att ske från och med
kalenderår 2020, faktura skickas separat.

•

Den årliga tillsynstiden avser den tid som myndigheten ska ägna åt verksamheten i
genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat
år. Med tillsynstid avses all tid som varje tjänsteperson vid Miljönämnden använder
för den löpande tillsynen, t.ex. inspektion på plats i verksamhetens lokaler inklusive
restid, bedömningar, inläsning av ärenden, arbete med inspektionsrapporter, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter mm.
I årlig tillsynstid ingår också mer övergripande arbetsuppgifter som tjänsteperson
utför, såsom politisk beredning av ärenden, kompetensutveckling,
verksamhetsplanering och administrativt arbete.

•

Det är viktigt att ändringar i verksamheten som kan medföra förändringar på
verksamhetens klassning utifrån i god tid meddelas miljöenheten, likaså om
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verksamheten upphör.
•

Taxan i dess helhet kan ni läsa på Lysekils kommuns hemsida.

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Hanna Persson
Miljöhandläggare
hanna.persson@sotenas.se
0523 - 66 40 38

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

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Delegationsbeslut | 2020-07-02 | Dnr MIMB-2020-1278 | Sida 1 av 3

Lysekils kommun.
Kungsgatan 44
45380 LYSEKIL

Beslut om årlig tillsynsavgift för skolverksamhet på fastigheten
KRONBERGET 1:82 i Lysekil kommun
Beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Gullmarsskolan 7-9, Lysekils kommun, organisationsnummer 2120001389, ska ha en
årlig tillsynstid om 6 timmar per år. Antalet timmar multipliceras med gällande
timtaxa för att få den årliga tillsynsavgiften.
2. Upphäva Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift daterat 2016-11-14, med
diarienummer MIMB-2015-918.
Beslutspunkt 1 och 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) och av
kommunfullmäktige fastställd taxa KF 2019-12-11, § 244.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M. 2.1.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
•

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
• Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare
till högre instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Lysekil kommun. Den nya taxan är behovsbaserad utifrån vilket
behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. Detta medför att miljönämnden gör en
ny prövning om klassning samt årlig tillsynstid.
Den 4 juni 2020 kommunicerade miljönämnden ut förslag till beslut till verksamheten.
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Verksamheten ombads inkomma med synpunkter senast den 26 juni 2020. Inga synpunkter
inkom till miljönämnden.
Skäl till beslut

Ni bedriver en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska enligt
kommunfullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
betala en fast årlig avgift för miljönämndens tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften baseras på
taxebilaga 2 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utifrån miljönämndens
uppgifter bedöms att verksamheten ska klassas till årlig tillsynstid på 6 timmar per år.
Laghänvisning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.
Miljöbalk (1998:808):
27 kap. 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn
med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Information
•

Den årliga tillsynstiden multipliceras med gällande timtaxa för att få fram den årliga
tillsynsavgiften. Gällande timtaxa beslutas årligen av kommunfullmäktige.
Timavgiften för 2020 är 1030 kronor. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och
betalas i förskott. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Debitering kommer att ske från och med
kalenderår 2020, faktura skickas separat.

•

Den årliga tillsynstiden avser den tid som myndigheten ska ägna åt verksamheten i
genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat
år. Med tillsynstid avses all tid som varje tjänsteperson vid Miljönämnden använder
för den löpande tillsynen, t.ex. inspektion på plats i verksamhetens lokaler inklusive
restid, bedömningar, inläsning av ärenden, arbete med inspektionsrapporter, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter mm.
I årlig tillsynstid ingår också mer övergripande arbetsuppgifter som tjänsteperson
utför, såsom politisk beredning av ärenden, kompetensutveckling,
verksamhetsplanering och administrativt arbete.

•

Det är viktigt att ändringar i verksamheten som kan medföra förändringar på
verksamhetens klassning utifrån i god tid meddelas miljöenheten, likaså om
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verksamheten upphör.
•

Taxan i dess helhet kan ni läsa på Lysekils kommuns hemsida.

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Hanna Persson
Miljöhandläggare
hanna.persson@sotenas.se
0523 - 66 40 38
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Lysekils kommun.
Kungsgatan 44
45380 LYSEKIL

Beslut om årlig tillsynsavgift för skolverksamhet på fastigheten
SLÄTTEN 1:339 i Lysekil kommun
Beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Mariedalsskolan, Lysekils kommun, organisationsnummer 2120001389, ska ha en
årlig tillsynstid om 6 timmar per år. Antalet timmar multipliceras med gällande
timtaxa för att få den årliga tillsynsavgiften.
2. Upphäva Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift daterat 2015-04-28, med
diarienummer MIMB-2015-514.
Beslutspunkt 1 och 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) och av
kommunfullmäktige fastställd taxa KF 2019-12-11, § 244.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M. 2.1.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
•

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
• Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare
till högre instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Lysekil kommun. Den nya taxan är behovsbaserad utifrån vilket
behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. Detta medför att miljönämnden gör en
ny prövning om klassning samt årlig tillsynstid.
Den 4 juni 2020 kommunicerade miljönämnden ut förslag till beslut till verksamheten.
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Verksamheten ombads inkomma med synpunkter senast den 26 juni 2020. Inga synpunkter
inkom till miljönämnden.
Skäl till beslut

Ni bedriver en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska enligt
kommunfullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
betala en fast årlig avgift för miljönämndens tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften baseras på
taxebilaga 2 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utifrån miljönämndens
uppgifter bedöms att verksamheten ska klassas till årlig tillsynstid på 6 timmar per år.
Laghänvisning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.
Miljöbalk (1998:808):
27 kap. 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn
med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Information
•

Den årliga tillsynstiden multipliceras med gällande timtaxa för att få fram den årliga
tillsynsavgiften. Gällande timtaxa beslutas årligen av kommunfullmäktige.
Timavgiften för 2020 är 1030 kronor. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och
betalas i förskott. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Debitering kommer att ske från och med
kalenderår 2020, faktura skickas separat.

•

Den årliga tillsynstiden avser den tid som myndigheten ska ägna åt verksamheten i
genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat
år. Med tillsynstid avses all tid som varje tjänsteperson vid Miljönämnden använder
för den löpande tillsynen, t.ex. inspektion på plats i verksamhetens lokaler inklusive
restid, bedömningar, inläsning av ärenden, arbete med inspektionsrapporter, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter mm.
I årlig tillsynstid ingår också mer övergripande arbetsuppgifter som tjänsteperson
utför, såsom politisk beredning av ärenden, kompetensutveckling,
verksamhetsplanering och administrativt arbete.

•

Det är viktigt att ändringar i verksamheten som kan medföra förändringar på
verksamhetens klassning utifrån i god tid meddelas miljöenheten, likaså om
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verksamheten upphör.
•

Taxan i dess helhet kan ni läsa på Lysekils kommuns hemsida.

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Hanna Persson
Miljöhandläggare
hanna.persson@sotenas.se
0523 - 66 40 38
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Lysekils kommun.
Kungsgatan 44
45380 LYSEKIL

Beslut om årlig tillsynsavgift för skolverksamhet fastigheten
KRONBERGET 1:82 i Lysekil kommun
Beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Gullmarsskolan grundsärskola, Lysekils kommun, organisationsnummer 2120001389,
ska ha en årlig tillsynstid om 6 timmar per år. Antalet timmar multipliceras med
gällande timtaxa för att få den årliga tillsynsavgiften.
2. Upphäva Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift daterat 2016-11-14, med
diarienummer MIMB-2016-1889.
Beslutspunkt 1 och 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) och av
kommunfullmäktige fastställd taxa KF 2019-12-11, § 244.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M. 2.1.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
•

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
• Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare
till högre instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Lysekil kommun. Den nya taxan är behovsbaserad utifrån vilket
behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. Detta medför att miljönämnden gör en
ny prövning om klassning samt årlig tillsynstid.
Den 4 juni 2020 kommunicerade miljönämnden ut förslag till beslut till verksamheten.
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Verksamheten ombads inkomma med synpunkter senast den 26 juni 2020. Inga synpunkter
inkom till miljönämnden.
Skäl till beslut

Ni bedriver en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska enligt
kommunfullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
betala en fast årlig avgift för miljönämndens tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften baseras på
taxebilaga 2 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utifrån miljönämndens
uppgifter bedöms att verksamheten ska klassas till årlig tillsynstid på 6 timmar per år.
Laghänvisning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.
Miljöbalk (1998:808):
27 kap. 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn
med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Information
•

Den årliga tillsynstiden multipliceras med gällande timtaxa för att få fram den årliga
tillsynsavgiften. Gällande timtaxa beslutas årligen av kommunfullmäktige.
Timavgiften för 2020 är 1030 kronor. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och
betalas i förskott. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Debitering kommer att ske från och med
kalenderår 2020, faktura skickas separat.

•

Den årliga tillsynstiden avser den tid som myndigheten ska ägna åt verksamheten i
genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat
år. Med tillsynstid avses all tid som varje tjänsteperson vid Miljönämnden använder
för den löpande tillsynen, t.ex. inspektion på plats i verksamhetens lokaler inklusive
restid, bedömningar, inläsning av ärenden, arbete med inspektionsrapporter, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter mm.
I årlig tillsynstid ingår också mer övergripande arbetsuppgifter som tjänsteperson
utför, såsom politisk beredning av ärenden, kompetensutveckling,
verksamhetsplanering och administrativt arbete.

•

Det är viktigt att ändringar i verksamheten som kan medföra förändringar på
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verksamhetens klassning utifrån i god tid meddelas miljöenheten, likaså om
verksamheten upphör.
•

Taxan i dess helhet kan ni läsa på Lysekils kommuns hemsida.

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Hanna Persson
Miljöhandläggare
hanna.persson@sotenas.se
0523 - 66 40 38
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Lysekils kommun.
Kungsgatan 44
45380 LYSEKIL

Beslut om årlig tillsynsavgift för skolverksamhet på fastigheten
BRASTADS-LYCKE 1:21 i Lysekil kommun
Beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Stångenässkolan, Lysekils kommun, organisationsnummer 2120001389, ska ha en
årlig tillsynstid om 6 timmar per år. Antalet timmar multipliceras med gällande
timtaxa för att få den årliga tillsynsavgiften.
2. Upphäva Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift daterat 2015-11-06, med
diarienummer MIMB-2015-1352.
Beslutspunkt 1 och 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) och av
kommunfullmäktige fastställd taxa KF 2019-12-11, § 244.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M. 2.1.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
•

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
• Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare
till högre instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Lysekil kommun. Den nya taxan är behovsbaserad utifrån vilket
behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. Detta medför att miljönämnden gör en
ny prövning om klassning samt årlig tillsynstid.
Den 4 juni 2020 kommunicerade miljönämnden ut förslag till beslut till verksamheten.
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Verksamheten ombads inkomma med synpunkter senast den 26 juni 2020. Inga synpunkter
inkom till miljönämnden.
Skäl till beslut

Ni bedriver en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska enligt
kommunfullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
betala en fast årlig avgift för miljönämndens tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften baseras på
taxebilaga 2 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utifrån miljönämndens
uppgifter bedöms att verksamheten ska klassas till årlig tillsynstid på 6 timmar per år.
Laghänvisning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.
Miljöbalk (1998:808):
27 kap. 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn
med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Information
•

Den årliga tillsynstiden multipliceras med gällande timtaxa för att få fram den årliga
tillsynsavgiften. Gällande timtaxa beslutas årligen av kommunfullmäktige.
Timavgiften för 2020 är 1030 kronor. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och
betalas i förskott. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Debitering kommer att ske från och med
kalenderår 2020, faktura skickas separat.

•

Den årliga tillsynstiden avser den tid som myndigheten ska ägna åt verksamheten i
genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat
år. Med tillsynstid avses all tid som varje tjänsteperson vid Miljönämnden använder
för den löpande tillsynen, t.ex. inspektion på plats i verksamhetens lokaler inklusive
restid, bedömningar, inläsning av ärenden, arbete med inspektionsrapporter, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter mm.
I årlig tillsynstid ingår också mer övergripande arbetsuppgifter som tjänsteperson
utför, såsom politisk beredning av ärenden, kompetensutveckling,
verksamhetsplanering och administrativt arbete.

•

Det är viktigt att ändringar i verksamheten som kan medföra förändringar på
verksamhetens klassning utifrån i god tid meddelas miljöenheten, likaså om
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verksamheten upphör.
•

Taxan i dess helhet kan ni läsa på Lysekils kommuns hemsida.

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Hanna Persson
Miljöhandläggare
hanna.persson@sotenas.se
0523 - 66 40 38
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Lysekils kommun.
Kungsgatan 44
45380 LYSEKIL

Beslut om årlig tillsynsavgift för skolverksamhet på fastigheten
MELLBERG 2:24 i Lysekil kommun
Beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Bro skola, Lysekils kommun, organisationsnummer 2120001389, ska ha en årlig
tillsynstid om 6 timmar per år. Antalet timmar multipliceras med gällande timtaxa för
att få den årliga tillsynsavgiften.
2. Upphäva Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift daterat 2015-04-28, med
diarienummer MIMB-2015-535.
Beslutspunkt 1 och 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) och av
kommunfullmäktige fastställd taxa KF 2019-12-11, § 244.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M. 2.1.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
•

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
• Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare
till högre instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Lysekil kommun. Den nya taxan är behovsbaserad utifrån vilket
behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. Detta medför att miljönämnden gör en
ny prövning om klassning samt årlig tillsynstid.
Den 4 juni 2020 kommunicerade miljönämnden ut förslag till beslut till verksamheten.
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Verksamheten ombads inkomma med synpunkter senast den 26 juni 2020. Inga synpunkter
inkom till miljönämnden.
Skäl till beslut

Ni bedriver en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska enligt
kommunfullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
betala en fast årlig avgift för miljönämndens tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften baseras på
taxebilaga 2 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utifrån miljönämndens
uppgifter bedöms att verksamheten ska klassas till årlig tillsynstid på 6 timmar per år.
Laghänvisning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.
Miljöbalk (1998:808):
27 kap. 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn
med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Information
•

Den årliga tillsynstiden multipliceras med gällande timtaxa för att få fram den årliga
tillsynsavgiften. Gällande timtaxa beslutas årligen av kommunfullmäktige.
Timavgiften för 2020 är 1030 kronor. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och
betalas i förskott. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Debitering kommer att ske från och med
kalenderår 2020, faktura skickas separat.

•

Den årliga tillsynstiden avser den tid som myndigheten ska ägna åt verksamheten i
genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat
år. Med tillsynstid avses all tid som varje tjänsteperson vid Miljönämnden använder
för den löpande tillsynen, t.ex. inspektion på plats i verksamhetens lokaler inklusive
restid, bedömningar, inläsning av ärenden, arbete med inspektionsrapporter, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter mm.
I årlig tillsynstid ingår också mer övergripande arbetsuppgifter som tjänsteperson
utför, såsom politisk beredning av ärenden, kompetensutveckling,
verksamhetsplanering och administrativt arbete.

•

Det är viktigt att ändringar i verksamheten som kan medföra förändringar på
verksamhetens klassning utifrån i god tid meddelas miljöenheten, likaså om
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verksamheten upphör.
•

Taxan i dess helhet kan ni läsa på Lysekils kommuns hemsida.

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Hanna Persson
Miljöhandläggare
hanna.persson@sotenas.se
0523 - 66 40 38
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Lysekils kommun.
Kungsgatan 44
45380 LYSEKIL

Beslut om årlig tillsynsavgift för skolverksamhet på fastigheten
DONA 1:38 i Lysekil kommun
Beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Gullmarsgymnasiet, Lysekils kommun, organisationsnummer 2120001389, ska ha en
årlig tillsynstid om 6 timmar per år. Antalet timmar multipliceras med gällande
timtaxa för att få den årliga tillsynsavgiften.
2. Upphäva Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift daterat 2015-09-16, med
diarienummer MIMB-2015-908.
Beslutspunkt 1 och 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) och av
kommunfullmäktige fastställd taxa KF 2019-12-11, § 244.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M. 2.1.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
•

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
• Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare
till högre instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Lysekil kommun. Den nya taxan är behovsbaserad utifrån vilket
behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. Detta medför att miljönämnden gör en
ny prövning om klassning samt årlig tillsynstid.
Den 4 juni 2020 kommunicerade miljönämnden ut förslag till beslut till verksamheten.
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Verksamheten ombads inkomma med synpunkter senast den 26 juni 2020. Inga synpunkter
inkom till miljönämnden.
Skäl till beslut

Ni bedriver en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska enligt
kommunfullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
betala en fast årlig avgift för miljönämndens tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften baseras på
taxebilaga 2 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utifrån miljönämndens
uppgifter bedöms att verksamheten ska klassas till årlig tillsynstid på 6 timmar per år.
Laghänvisning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.
Miljöbalk (1998:808):
27 kap. 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn
med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Information
•

Den årliga tillsynstiden multipliceras med gällande timtaxa för att få fram den årliga
tillsynsavgiften. Gällande timtaxa beslutas årligen av kommunfullmäktige.
Timavgiften för 2020 är 1030 kronor. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och
betalas i förskott. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Debitering kommer att ske från och med
kalenderår 2020, faktura skickas separat.

•

Den årliga tillsynstiden avser den tid som myndigheten ska ägna åt verksamheten i
genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat
år. Med tillsynstid avses all tid som varje tjänsteperson vid Miljönämnden använder
för den löpande tillsynen, t.ex. inspektion på plats i verksamhetens lokaler inklusive
restid, bedömningar, inläsning av ärenden, arbete med inspektionsrapporter, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter mm.
I årlig tillsynstid ingår också mer övergripande arbetsuppgifter som tjänsteperson
utför, såsom politisk beredning av ärenden, kompetensutveckling,
verksamhetsplanering och administrativt arbete.

•

Det är viktigt att ändringar i verksamheten som kan medföra förändringar på
verksamhetens klassning utifrån i god tid meddelas miljöenheten, likaså om
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verksamheten upphör.
•

Taxan i dess helhet kan ni läsa på Lysekils kommuns hemsida.

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Hanna Persson
Miljöhandläggare
hanna.persson@sotenas.se
0523 - 66 40 38
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Lysekils kommun.
Kungsgatan 44
45380 LYSEKIL

Beslut om årlig tillsynsavgift för skolverksamhet på fastigheten
LÖNNDAL 3:1 i Lysekil kommun
Beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Skaftö skola, Lysekils kommun, organisationsnummer 2120001389, ska ha en årlig
tillsynstid om 6 timmar per år. Antalet timmar multipliceras med gällande timtaxa för
att få den årliga tillsynsavgiften.
2. Upphäva Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift daterat 2015-11-06, med
diarienummer MIMB-2015-1356.
Beslutspunkt 1 och 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) och av
kommunfullmäktige fastställd taxa KF 2019-12-11, § 244.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M. 2.1.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
•

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
• Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare
till högre instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Beskrivning av ärendet

Lysekils kommun har den 11 december 2019 beslutat om en ny taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Lysekil kommun. Den nya taxan är behovsbaserad utifrån vilket
behov en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms ha. Detta medför att miljönämnden gör en
ny prövning om klassning samt årlig tillsynstid.
Den 4 juni 2020 kommunicerade miljönämnden ut förslag till beslut till verksamheten.
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Verksamheten ombads inkomma med synpunkter senast den 26 juni 2020. Inga synpunkter
inkom till miljönämnden.
Skäl till beslut

Ni bedriver en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska enligt
kommunfullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
betala en fast årlig avgift för miljönämndens tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften baseras på
taxebilaga 2 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utifrån miljönämndens
uppgifter bedöms att verksamheten ska klassas till årlig tillsynstid på 6 timmar per år.
Laghänvisning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.
Miljöbalk (1998:808):
27 kap. 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn
med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Information
•

Den årliga tillsynstiden multipliceras med gällande timtaxa för att få fram den årliga
tillsynsavgiften. Gällande timtaxa beslutas årligen av kommunfullmäktige.
Timavgiften för 2020 är 1030 kronor. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och
betalas i förskott. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Debitering kommer att ske från och med
kalenderår 2020, faktura skickas separat.

•

Den årliga tillsynstiden avser den tid som myndigheten ska ägna åt verksamheten i
genomsnitt per år. Detta innebär att det kan bli kortare tid ett år och längre tid ett annat
år. Med tillsynstid avses all tid som varje tjänsteperson vid Miljönämnden använder
för den löpande tillsynen, t.ex. inspektion på plats i verksamhetens lokaler inklusive
restid, bedömningar, inläsning av ärenden, arbete med inspektionsrapporter, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter mm.
I årlig tillsynstid ingår också mer övergripande arbetsuppgifter som tjänsteperson
utför, såsom politisk beredning av ärenden, kompetensutveckling,
verksamhetsplanering och administrativt arbete.

•

Det är viktigt att ändringar i verksamheten som kan medföra förändringar på
verksamhetens klassning utifrån i god tid meddelas miljöenheten, likaså om
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verksamheten upphör.
•

Taxan i dess helhet kan ni läsa på Lysekils kommuns hemsida.

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Hanna Persson
Miljöhandläggare
hanna.persson@sotenas.se
0523 - 66 40 38

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

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-06-25
1(3)
Dnr 8.1.2-2020:0015705

Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för
2019
Beslut om redovisning
Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av förordning (2016:400) om statsbidrag för
personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska
insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser.
Beslutet får inte överklagas enligt förordning (2016:400).
Motivering
LYSEKILS KOMMUN har tidigare beviljats 280 840 kronor i bidrag för
Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik. Skolverket har begärt att ni
ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ni har redovisat 280 840 kronor. Vi
har godkänt 280 840 kronor.

Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.hp.specialpedagogik@skolverket.se eller ring: 08-527 33
200 (Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Peter Eide-Jensen efter föredragning av Angelica
Johansson. Handläggare var Kamal Ronaghi.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Villkor för statsbidrag högskolestudier i specialpedagogik
Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att
ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.
Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren
motsvarande minst 80 procent av lönen för den tiden som avsätts för
lärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70
procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.
Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog
om 590 000 kronor inklusive sociala avgifter vilket baseras på en medellön
om 34 000 kronor/månad exklusive sociala avgifter.
Skolverket beslutar om redovisning med stöd av förordning (2016:400)
om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller
specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser
(statsbidragsförordningen).
Enligt 20 § statsbidragsförordningen ska Skolverket följa upp hur
statsbidraget har använts och enligt 21 § är mottagaren av statsbidrag skyldig
att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som
verket begär.
Återbetalning av statsbidrag
I 22 § statsbidragsförordningen finns bestämmelser om återbetalning.
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig,
om:
1.

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

2.

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

3.

sådan redovisning som avses i 21 § inte har lämnats, eller

4.

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

Av 23 § framgår att Skolverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
statsbidraget om någon är återbetalningsskyldig enligt 22 §. Om det finns
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särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från
återkrav.
På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som
infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att
helt eller delvis avstå från krav på ränta. Detta framgår av 24 §.
Skolverkets beslut får enligt 26 § inte överklagas.

På Skolverkets vägnar

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-06-18
1(3)
Dnr 8.1.2-2020:0015121

Statsbidrag för fortbildning av lärare när det
gäller svenska som andraspråk och kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2019
Beslut om redovisning
Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av Förordning (2016:709) om statsbidrag för
fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare.
Beslutet får inte överklagas enligt förordning (2016:709) .
Motivering
LYSEKILS KOMMUN har tidigare beviljats 30 520 kronor i bidrag för
Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk
och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Skolverket har
begärt att ni ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ni har redovisat 30 520
kronor. Vi har godkänt 30 520 kronor.

Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.hp.svasfi@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Peter Eide-Jensen efter föredragning av Kamal Ronaghi.
Handläggare var Kamal Ronaghi.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
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Villkor för statsbidrag högskolestudier i sva &sfi
Bidraget är till för att stimulera deltagandet och syftar till att
lärarna och förskollärarna ska avlägga en speciallärarexamen eller
specialpedagogexamen.
Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren
motsvarande minst 80 procent av lönen. Huvudmannen kan söka statsbidrag
som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller
förskolläraren. Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller
specialpedagog om 545 000 kronor vilket baseras på en medellön om 31 500
kronor/månad inklusive sociala avgifter.
Återbetalning av statsbidrag
I 19 § statsbidragsförordningen finns bestämmelser om återbetalning.
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig,
om:
1.

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

2.

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

3.

sådan redovisning som avses i 18 § inte har lämnats, eller

4.

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

Skolverket beslutar att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget om någon
är återbetalningsskyldig enligt 19§.
På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som
infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.
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Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller
delvis avstå från krav på ränta.
Skolverkets beslut får enligt förordningen inte överklagas.
På Skolverkets vägnar

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-06-18
1(3)
Dnr 8.1.2-2020:0018209

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2019/2020
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet fattas med stöd av
förordning (2016:100) nedan kallad förordning.
Ni beviljas 2 049 060 kronor. Bidraget avser perioden 2019-07-01
- 2019-12-31. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bank-/
plusgironummer 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:100) inte överklagas.
Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag beräknas med utgångspunkt från det genomsnittliga antalet
elever hos huvudmannen under de senaste tre åren och utgår med minst 50
000 kronor (helårsbasis). Ersättning för sociala avgifter ingår i statsbidraget
enligt ett schablonbelopp. För lärare, förskollärare och fritidspedagoger
som arbetar mindre än heltid reduceras statsbidraget i motsvarande
omfattning. Det gäller också för personal som inte arbetar under hela
rekvisitionsperioden och/eller som är frånvarande under en period om minst
30 sammanhängande dagar.
Utbetalning av bidrag

Inkommen rekvisition som beviljats eller delvis beviljats leder till utbetalning
av statsbidrag. Rekvisition för perioden 1 juli – 31 december betalas ut senast
vecka 52 och rekvisition för perioden 1 januari – 30 juni betalas ut senast
vecka 26. Utbetalningen har textmeddelandet Lärarlönelyftet HT19 för
hösten 2019 respektive Lärarlönelyftet VT20 för våren 2020.
Observera att det krävs en beviljad eller delvis beviljad rekvisition för varje
utbetalning.
Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av bidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i rekvisitionen
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har ändrats väsentligt. Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket
snarast om det sker förändringar för er verksamhet. Det kan t.ex. röra
sig om förändringar som innebär att en huvudman fusioneras med
en annan huvudman eller att en huvudman är under rekonstruktion.
Även förändringar som innebär att huvudmannen tar över eller upplåter
skolenheter ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till skolverket.statsbidrag@skolverket.se
Uppföljning

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

Sökande som tagit emot statsbidrag för Lärarlönelyftet kan bli
återbetalningsskyldig enligt bestämmelserna i 17 § förordningen.
Huvudmannen är bland annat skyldig att lämna de uppgifter som Skolverket
begär, annars kan huvudmannen bli återbetalningsskyldig.
Skolverkets beslut får enligt förordningen inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Viktoria Kiwutila
Lufuankenda. Handläggare var Tiina Ekblom.
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Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-06-11
1(3)
Dnr 8.1.2-2020:0017064

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare för 2019/2020
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet fattas med stöd
av förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare.
Ni beviljas 977 500 kronor i statsbidrag (för 23 förstelärare, 0 lektorer).
Bidraget avser perioden 2019-07-01-2019-12-31. Bidraget betalas ut enligt
utbetalningsplan till bank-/plusgironummer 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 Sofie Lundkvist efter föredragning av Tiina Ekblom.
Handläggare var Tiina Ekblom.
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Information om statsbidraget
OBS!
Beslutet gäller perioden 2020-01-01 – 2020-06-30. I beslutstext ovan står
felaktigt 2019-07-01 – 2019-12-31. Att datumet anges felaktigt beror på
tekniska problem.

Beräkning av bidragsbeloppet
Statsbidrag ges med maximalt 42 500 kronor för en förstelärare och 85
000 kronor för en lektor per rekvisitionsperiod (halvår). Ersättning för
sociala avgifter ingår i statsbidraget. För lärare som arbetar mindre än heltid
reduceras statsbidraget i motsvarande omfattning. Det gäller också för
lärare som inte arbetar under hela rekvisitionsperioden och/eller som är
frånvarande under en period om minst 30 sammanhängande dagar.

Utbetalningsplan
Inkommen rekvisition som beviljats eller delvis beviljats leder till utbetalning
av medel senast i juni 2020 (för perioden 1 januari – 30 juni 2020).
Utbetalningen har meddelandetext KT VT20.

Ändrade omständigheter eller uppgifter
Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast det
sker förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel
röra sig om fusion med en annan huvudman eller rekonstruktion.
Även förändringar som innebär att ni köper eller säljer skolenheter
ska meddelas Skolverket. Mejla information om ovanstående till
statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se.

Återbetalning av bidrag
Enligt 25 § i förordningen är en huvudman återbetalningsskyldig om
1.huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av
förordningen,
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2.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,
3.statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller
4.huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 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.

Stickprovskontroller
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som huvudmannen redovisat
och som beslutet grundats på.
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Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för
2020/2021
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan.
Ni beviljas 2 160 000 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 2160000 kronor.
Bidraget avser 2020/21. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2015:404) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.barngrupper@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Susanna Kanmert.
Handläggare var Teresia Bergström.
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Viktig information om statsbidrag för mindre barngrupper
- Huvudmän som beviljas statsbidrag för en förskoleenhet får 30 000 kronor
per bidragsår för varje plats som barngruppen minskas med. Huvudmän kan
också få statsbidrag med samma belopp för att undvika en planerad ökning
av barngruppens storlek med en plats.
- Bidragsåret sträcker sig från den 1 juli 2020 till den 30 juni 2021.
- Med barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under
större delen av dagen i förskolan.
- Huvudmannen ska prioritera att minska grupper med barn som är högst
två år den 31 december 2020.
- Statsbidraget ska användas till den eller de förskoleenheter som beviljats
statsbidrag.
Beräkning av bidragsbeloppet

För varje förskoleenhet som har ansökt om bidrag beräknas bidragsbeloppet
enligt exemplet nedan.
Exempel: Förskoleenhet A har 90 inskriva barn och 3 barngrupper om de
inte beviljas bidrag. Om de beviljas bidrag har de 90 inskrivna barn och 4
barngrupper.
Barn/barngrupper utan bidrag
90/3 = 30
Barn/barngrupper med bidrag
90 / 4 = 22,5
Skillnad i genomsnittlig barngruppsstorlek
30 - 22,5 = 7,5
× antal barngrupper utan bidrag
7,5 × 3 = 22,5
× statsbidrag per plats
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22,5 × 30 000 =
= Summa bidragsbelopp
675 000 kr
Bidragsbeloppet avrundas till närmaste krona.
Urval i årets ansökningsomgång

I årets ansökningsomgång har det kommit in fler ansökningar än vad det
finns medel för.
Av 7 § förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan framgår det att om det kommer in fler ansökningar än vad det
finns medel för ska statsbidrag i första hand fördelas till huvudmän för
förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda
insatser för att höja utbildningens kvalitet.
Skolverket har räknat fram ett indexvärde för varje förskoleenhet och detta
värde har avgjort om den eller de förskoleenheter ni sökt bidrag för har
kommit med i det urval som gjorts för bidragsomgången 2020/21. Indexet
har beräknats utifrån uppgifter som ni lämnat i ansökan samt Skolverkets
officiella statistik för förskolan för den 15 oktober 2018.
Från uppgifterna i statistiken har följande variabler använts:
- Andel årsarbetare med förskollärarexamen
- Andel barn med föräldrar med förgymnasial utbildning som högsta
utbildning
- Andel barn med utländsk bakgrund
Från ansökan har vi följande uppgift använts:
- Genomsnittlig barngruppsstorlek.
Beräkning av genomsnittlig barngruppsstorlek har gjorts utifrån
huvudmannens prognos för den 15 oktober 2020 om huvudmannen inte får
statsbidrag, genom att dividera antal inskrivna barn med antal barngrupper.
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Ett högre indexvärde indikerar svårare förutsättningar. Bidrag beviljas därför
i första hand till den förskoleenhet som har det högsta indexvärdet och
därefter i en fallande skala.
Utbetalningsplan

Bidraget betalas ut i juni 2020 och i januari 2021 med hälften av bidraget vid
varje tillfälle.
Juni 2020
Utbetalningen i juni 2020 har meddelandetexten ”Mindre barngrupper
2020.2021.u1”.
Januari 2021
Utbetalningen i januari 2021 har meddelandetexten ”Mindre barngrupper
2020.2021.u2”.
Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt.
Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om förändringar
som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan huvudman
eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som innebär att
huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan huvudman
ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.administration@skolverket.se.
Redovisning och uppföljning

En huvudman som tagit emot statsbidrag ska hösten 2021 redovisa hur det
har använts.
I redovisningen kommer ni att få ange ett medelvärde av antalet inskrivna
barn och antal barngrupper för hela bidragsåret. Bidragsåret pågår från
den 1 juli 2020 till den 30 juni 2021. Ni kommer också att få redovisa era
åtgärder för att minska barngruppernas storlek eller motverka en ökning och
de kostnader som ni har haft för åtgärderna.
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Skolverket kan genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa att det
finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.
Återbetalning av statsbidrag

Huvudmän som tagit emot statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
kan bli återbetalningsskyldig enligt bestämmelserna i 10 § förordningen
(2015:404) om:
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det
ändamål det har lämnats för,
4. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.
Om den prognos som lämnats enligt 4 § andra stycket 1 om storleken på
barngrupper, visar sig vara felaktig, är mottagaren inte återbetalningsskyldig
om mottagaren har gjort vad som rimligen kan krävas för att lämna en så
korrekt prognos som möjligt.
Skolverkets beslut får enligt 14 § i nämnda förordning (2015:404) inte
överklagas.
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Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för
2020
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av
lärarassistenter.
Ni beviljas 571 593 kronor i statsbidrag. Ni har rekvirerat 571593
kronor. Bidraget avser Lärarassistenter VT 2020. Bidraget betalas ut enligt
utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt Förordning (2019:551) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: Statsbidrag.lararassistenter@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Johan Magnér.
Handläggare var Johan Magnér.
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Viktig information om statsbidrag för lärarassistenter
Beräkning av bidragsbeloppet
Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för
varje huvud-man som avses i 3 §. Bidragsramen för en huvudman ska
bestämmas proportion-ellt utifrån antalet elever som huvudmannen har
i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan i förhållande till det totala antalet elever i nämnda
skolformer hos samtliga huvudmän som avses i 3 §. Ingen bidragsram ska
dock understiga 50 000 kronor.
Elevantalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet
elever hos huvudmannen under de tre närmast föregående åren eller,
om huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre läsår
före bidragsåret, under den pe-riod som huvudmannen har bedrivit
verksamheten. Om huvudmannen inte har haft några elever under läsåret
närmast före bidragsåret, ska dock ingen bidrags-ram beslutas.
Utbetalningsplan
Rekvisitionen för VT 2020 lämnas via e-tjänsten för statsbidrag mellan 1
april – 4 maj 2020. Skolverket betalar ut bidraget senast den 30 juni 2020.
Utbetalningen har meddelandetexten Lärarassistenter.2020.u1.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt.
Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det
sker förändring-ar vad gäller er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om
förändringar som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan
huvudman eller att ni är under rekon-struktion. Även förändringar som
innebär att huvudmannen köper eller säljer sko-lenheter från en annan
huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till statsbidrag.administration@skolverket.se.
Redovisning och uppföljning
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Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.
Exempel på uppgifter som kan krävas in är anställningsavtal avseende de
medarbetare för vilka statsbidrag har sökts och lönespecifikationer.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i 10 § i förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning
av lärarassistenter. Ni är bland annat skyldiga att lämna de uppgifter som
Skolverket begär, annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.
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Statsbidrag för entreprenörskap i skolan - huvudmän
för 2020
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag
fattas med stöd av förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap
i skolan.
Ni beviljas 37 861 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 810000 kronor.
Bidraget avser Bidragsår 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2011:192) inte överklagas.
Skälen för beslutet
Er ansökan om statsbidrag beviljas delvis på grund av att statsbidrag för
entreprenörskap i skolan har varit översökt. Totalt sökte 298 huvudmän
statsbidrag för insatser motsvarande 115 621 355 kronor. Skolverket har
haft totalt 8 500 000 kronor att fördela. Bidraget har fördelats med samma
belopp till de sökande huvudmän som uppfyllt kraven enligt förordning
(2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan.
Skolverket beslutar att bevilja er bidrag för insats 4.
Skolverket beslutar att avslå er ansökan i övriga delar med anledning av
att i insats 1 och 2 framkommer det inte tydligt hur insatsen bidrar till att
stimulera utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande
hos huvudmannen och insats 3 syftar i större utsträckning till att utveckla
huvudmannens arbete kring studie- och yrkesvägledning. Skolverket avslår
därför de insatserna.
Beviljat belopp får därmed inte användas till insats 1, 2 och 3.
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Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.entreprenorskap.skola@skolverket.se eller ring: 08-527
33 200 (Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Peter Eide-Jensen efter föredragning av Sara
Gustafsson. Handläggare var Ellen Jarl.
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Viktig information om statsbidrag för entreprenörskap i skolan
(2011:192)
Beräkning av bidragsbeloppet
Totalt har 298 huvudmän sökt statsbidrag för insatser motsvarande 115 621
355 kronor. Skolverket har haft totalt 8 500 000 kronor att fördela. Bidraget
har fördelats med samma belopp till de sökande organisationer som uppfyllt
kraven enligt förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i
skolan.
Urval i årets ansökningsomgång
Bedömning av rätt till statsbidrag görs utifrån om organisationerna uppfyller
villkoren i 7 § förordningen.
Utbetalningsplan
Hela bidraget betalas ut strax efter att beslutet har tagits, under juni 2020.
Utbetalningen har meddelandetexten ”Statsbidrag entreprenörskap i skolan
2020”. Statsbidraget ska användas senast den 31 december 2020.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt. Det är mycket viktigt att ni informerar
Skolverket snarast om det sker förändringar vad gäller er verksamhet. Det
kan t.ex. röra sig om för-ändringar som innebär att huvudmannen fusioneras
med en annan huvudman eller att ni är under rekonstruktion. Även
förändringar som innebär att huvudmannen köper eller säljer skolenheter
från en annan huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att
skicka ett meddelande till statsbidrag.administration@skolverket.se.
Redovisning och uppföljning
Den som har tagit emot statsbidrag är enligt 9 § förordningen skyldig att
lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som Skolverket begär.
Redovisning av statsbidraget kommer att ske den 15 augusti - 15 september
2021, i det redovisningsformulär som Skolverket kommer att tillhandahålla.
Av underlaget ska det framgå hur det beviljade statsbidraget har använts.
Skolverket kan även komma att begära ytterligare redovisning i form av
stickprov eller fördjupad granskning.
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Återbetalning och återkrav
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt 11–
12 §§ för-ordningen (2011:192). Ni är bland annat skyldiga att lämna de
uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.
Beviljade medel som inte använts före den 1 januari 2021 ska återbetalas till
Skolverket. Dessa medel ska betalas tillbaka till Skolverket i samband med
bidragets redovisning.
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Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds för 2020
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition om statsbidrag. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av förordning (2012:994) om statsbidrag för
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Ni beviljas 0
kronor i statsbidrag. Skolverkets beslut får enligt förordning (2012:994) inte
överklagas.
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 Sofie Lundkvist efter föredragning av Teresia
Bergström. Handläggare var Teresia Bergström.
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Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för
2019
Beslut om redovisning
Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av Förordning (2019:558) om statsbidrag för
bättre språkutveckling i förskolan.
Beslutet får inte överklagas enligt Förordning (2019:558).
Motivering
LYSEKILS KOMMUN har tidigare beviljats 113319 kronor i bidrag för
Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan. Skolverket har begärt att ni
ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ni har redovisat 113314 kronor. Vi
har godkänt 113 319 kronor.

Ni har kommit in med en redovisning som visar att ni inte har använt hela
statsbidraget. Eftersom den del av bidraget som ni inte har redovisat (5
kronor) är ett ringa belopp, bedömer Skolverket enligt 11 § i förordningen
(2019:558) om bättre språkutveckling i förskolan att det finns särskilda skäl
till att efterge återkravet. Skolverket godkänner därför er redovisning.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.sprakutveckling@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Susanna Kanmert.
Handläggare var Susanna Kanmert.
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Viktig information om Statsbidrag för bättre språkutveckling i
förskolan
Bakgrund

Skolverket beviljade den 29 november 2019 statsbidrag för 2019. Beslutet
om statsbidrag fattades med stöd av förordning (2019:558) om statsbidrag
för bättre språkutveckling i förskolan.
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.
Redovisning och uppföljning

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

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2019:558). Ni är bland annat skyldiga
att lämna de uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli
återbetalningsskyldiga.

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-07-21

UBN 2020-000081

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

Uppdaterad ansökan projekt Kretsloppsparken
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen och godkänner ansökan om projekt
kretsloppsparken.
Ärendet
Arbetslivsförvaltningen medverkar i en ansökan om förstudieprojekt för kring en
kretsloppspark. I ansökan samarbetar Lysekils kommun med Sotenäs kommun och
det kommunala bolaget Rambo AB. En ny uppdaterad ansökan är inlämnad till
LEADER, Jordbruksverket 2020-06-17.
Förvaltningens synpunkter
Kommunen har sedan tidigare medverkat i ansökan om förstudieprojekt för att
belysa hur vi kan utöka återbruk till LEADER. Ansökan ha skett i samarbete mellan
Sotenäs kommun och Lysekils kommun samt Rambo AB. Förhoppningen är att en
förstudie kan leda vidare till ett genomförandeprojekt i förlängningen där
kommunen kan utveckla arbetet med både social och ekologisk hållbarhet genom
ökat återbruksarbete.
Förvaltningen medverkar i en ansökan om genomförande av förstudie kring projekt
kretsloppsparken.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Bilaga
Kretsloppsparken steg 2
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen

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

Sid 1/1

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling
Steg 2
Kretsloppsparken steg 2
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:

Nej

Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

5562119007
Regional avfallsanläggning i mellersta
Bohus- län Aktiebolag (RAMBO)
Södra Hamngatan 6
45380
LYSEKIL
0523-667700
mats.andersson@rambo.se

Generella uppgifter om ansökan
Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens
miljövärden".
Såväl i Sverige som i EU och resten av världen växer intresset för en grön ekonomi som ett bidrag till att nå
klimatmål och en bättre miljö överlag. Nya regler och riktlinjer kring cirkulär ekonomi är under utveckling på
EU-nivå. Dessa övergripande förutsättningar är relevanta men för en övergång mot mer cirkulär ekonomi på
lokal nivå är politiskt stöd, finansiering, kunskapsspridning, samverkan och lokala projektinitiativ viktiga
inslag.~~~~Att förebygga och reducera tillkomsten av avfall är den insats som ligger högst upp i
avfallshierarkin och är, enligt EU den nivå som bör eftersträvas att nå ur miljösynpunkt. Därför har Rambo AB
i samverkan med Arbetsmarknadsenheterna (AME) i Lysekils och Sotenäs kommun tagit initiativ till detta
förstudieprojekt. Projektet är en förstudie inom den cirkulära ekonomin främst med miljönyttan i fokus. Vi tror
att det kan återvinnas och återbrukas i betydligt större omfattning än vad som är fallet idag, både i Sotenäs,
Lysekil och i andra svenska kommuner. En stor andel av det som idag lämnas på återvinningscentraler är i
såpass gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. ~~~~Alltfler kommuner satsar på olika
former av återbruk, antingen i anslutning till befintlig återvinningscentral eller som separata anläggningar.
Kommunernas satsningar sker dock på frivillig grund då det (ännu) inte finns något tvingande lagkrav eller
andra direktiv på att tillhandahålla en återbruksverksamhet. Det finns flera olika sätt att arbeta med återbruk i
en kommun och det behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till avfallsverksamheten utan kan även drivas av
en kommunal arbetsmarknadsenhet – vilket också är fallet i Lysekil och Sotenäs.~~~~Återbruken är inne i en
utveckling där lokala initiativ för att ta hand om resurser och skapa sysselsättning, är på väg att bli ett mer
systematiskt och allmänt förekommande sätt att öka återanvändningen. Det finns därför behov av att ta fram
en tydligare målbild där man tittar på potentialen och önskad utveckling för återanvändning. Man behöver
närmare undersöka vilka hinder som finns och vilka åtgärder som krävs för ett optimalt återbruk. Hur ska

avfallsbolaget fortsatta samarbetet med kommunernas arbetsmarknadsenheter se ut? Hur ska framtidens
återbruk utformas på ett bra sätt för att skapa sysselsättning? Förstudieprojektet syftar till att ge underlag för
vidare satsningar på återbruksverksamheterna i Lysekil och Sotenäs i nära~~samarbete med Rambo AB.
~~~~Nya insatser för omhändertagande av till exempel materialspill från byggnation kan vara exempel som
kan reducera avfallsmängden och ge goda miljömässiga effekter. Långsiktiga och logistiska lösningar av
kretsloppsparkers lämpliga lokalisering liksom återbrukens butikslokaler är tänkt att undersökas under
projekttiden. Förstudieprojektet ska också utveckla nätverk, samarbete och samverkan mellan både offentliga
och privata aktörer inom den cirkulära ekonomins olika verksamheter. Cirkulära affärsmodeller främst genom
återvinning och återbruk ska exemplifieras och synliggöras. Det kan handla om reparation och bearbetning av
inlämnat gods eller tillverkning av produkter genom återvunnet material samt modeller för försäljning av
dessa. ~~~~Projekt Kretsloppsparken kan även stödja andra kommuner som behöver mer kunskap om hur
man bäst bedriver en sådan verksamhet. Kunskap som kan ligga till grund för rekommendationer och
riktlinjer. Men som samtidigt ändå tar hänsyn till behov av lokal anpassning och lokala värden.~~Under
förstudietiden undersöks förutsättningar till ett kommande större genomförandeprojekt som~~förhoppningsvis
kan medfinansieras av EU i samarbete med fler lokala partners samt liknande aktörer i andra länder. Därför är
detta förstudieprojekt ett viktigt led i att etablera samarbete med flera aktörer som vill främja återvinning och
en ökad återanvändning. Projektet kan även ses som en social innovation som möjliggör sysselsättning,
arbete och kan bidra till företagande för personer som står långt i
Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering eller ditt projekt, har
betalt alla fakturor för dina faktiska utgifter och skickat in ansökan om slututbetalning.
2021-09-30

Kontaktpersoner

Kontaktperson Maria Bergqvist
Namn
Utdelningsadress
c/o adress
Postnummer
Postort
Land
Mobilnummer
E-postadress

Maria Bergqvist
Södra Hamngatan 6
Rambo AB
45380
Lysekil
Sverige
0523-667725
maria.bergqvist@rambo.se

Kontaktperson Mats Andresen
Namn
Utdelningsadress
c/o adress
Postnummer
Postort
Land
Mobilnummer
E-postadress

Välj projekt

Mats Andresen
Södra Hamngatan 6
Rambo AB
45380
Lysekil
Sverige
0523-667700
mats.andresen@rambo.se

Landsbygdsfonden - genomförande av projekt > Miljö, klimat, natur- och kulturmiljö > Kretslopp >
Nya produkter, processer och tekniker

Om projektet
Var ska du genomföra ditt projekt?
Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• VÄSTRA GÖTALAND
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• LYSEKIL
Är du skyldig att redovisa moms för investeringen eller projektet?
Ja

Upphandlingsskyldighet
Är du som stödmottagare skyldig att följa någon av upphandlingslagarna?
Svar: Ja

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Leader Bohuskust och gränsbygd
Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Målgrupp under förstudien är chefer och annan berörd personal från projektägaren Rambo AB och
medverkande samverkansaktör. Redan vid starten ska en uppdragsbeskrivning finnas för funktionen som
projektledare. Till projektet knyts lokala arbetsgrupper som består av personal från befintliga verksamheter
som tillsammans med projektledarna har regelbundna möten.
Målgrupper är även de företag och privatpersoner som inlämnar nytt eller gammalt material och saker som
behöver rustas upp eller omarbetas för att kunna användas på nytt. Allmänheten berörs ju generellt genom en
förbättrad selektering som medför minskade avfallsmängder. I förlängningen läggs också fokus på få till en
bredare projektorganisation med fler samverkans- och samarbetspartners, till exempel andra kommuner,
kommunala bostadsbolag, studieförbund, företag, branschorganisationer, samhällsföreningar med flera.
Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Väst liksom kommunernas socialtjänst kan bli en viktig
målgrupp i förlängningen vid en kommande genomförandefas. Tanken är att kunna erbjuda sysselsättning,
arbetspraktik och arbete. Det kan också vara personer som behöver stöd och vägledning för att starta
näringsverksamhet inom verksamhetsområdet i någon form.
Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 477699

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Sotenäs och Lysekils kommun

Projektets syfte och bakgrund
Vad är syftet med projektet?
Svar: Återbruk och återvinning ligger i tiden och kan ge en bred ingång för olika målgrupper som står utanför
ordinarie arbetsmarknad, till exempel genom deltagande i arbetsträning och kompetenshöjande insatser som
innefattar praktik vid olika arbetsplatser knutna till den cirkulära ekonomin. Potentialen för en utvidgad
återbruks- och återvinningsverksamhet är enorm men förutsätter väl genomarbetade arbetsprocesser.
I de flesta tillverkande företag uppstår restmaterial som kanske inte används optimalt utan skickas iväg till en
avfallsmottagning eller deponi i brist på bättre alternativ. De flesta av företags restmaterial går att använda på
ett eller annat sätt och vår förhoppning är att lyckats få avsättning för en stor del av inlämnat restmaterial. Vi
tror det finns stora värden inom återbruk, återvinning och återanvändning som både kan bidra till etablering
av nya företag och ger fler jobb vid de redan existerande verksamheterna i kommunerna. Vid
förstudieprojektets slut ska underlag också finnas framtagna för ett huvudprojekt.
Många privatpersoner tilltalas av tanken att de både kan lämna material/saker istället för att det bara ska
kastas och köpa sådant som blivit över från någon annan för en mindre penning. Av de plockanalyser som
gjorts vid utvalda återvinningscentraler visar att uppåt 20 % eller att minst var femte kastad produkt går att
återanvända, enligt uppgifter från branschorganisationen "Avfall Sverige".
Flera byggprojekt har materialspill som saknar värde för företagen eller utgör istället en kostnad som
omhändertagande för deponi. En mängd spillvirke och fullt fungerande produkter som exempelvis
köksinredning, vitvaror och dylikt betraktas som sopor vid renoveringar. Nuvarande hantering medför en allt
större resursförbrukning som har negativ miljöpåverkan och som måste förändras till ett mer hållbart
förhållningssätt. Genom att söka vägar för en mer hållbar konsumtion och produktion kan man bidra till
hållbara samhällen i linje med målen i FN:s Agenda 2030. En möjlig väg är att minska mängden avfall genom
att förlänga produkters livslängd eller att förvandla avfall till ny råvara.
Kretsloppsparken är främst ett miljöprojekt med stort fokus på cirkulär ekonomi, hållbar resursanvändning
som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan. Samtidigt bidrar projektet till en ökad social hållbarhet då
ett stort antal människor får sysselsättning och stöd för att närma sig arbetsmarknaden.
Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: Sotenäs kommun började på försök med en återbruksverksamhet vid Produktionsskolan våren 2009 och
invigde sin återbruksbutik (Butik Springet) den 24 april 2010. Initiativet till att starta en återbruksverksamhet
kom från tjänstemannahåll och motiverades främst av sysselsättningsskäl för den målgrupp som var anvisade
till den dåvarande arbetsmarknadsåtgärden ”FAS 3”. Lysekils återbruksverksamhet (Hamnreturen) invigdes 12
maj 2017 och tillkom efter en samlokalisering av de två återbruksbutikerna ”Rosa Tröjan” och ”Gröna Fyndet”.
I Lysekils kommun var satsningen på återbruksverksamheten initierad från tjänstemän och motiverades även
där av sysselsättningsskäl.
Samarbetet med det kommungemensamma avfallsbolaget Rambo AB började först i Lysekil.
Redan år 2004 gavs arbetsmarknadsenheten i Lysekil möjlighet att hämta, det av företag och privatpersoner,
inlämnat gods och saker på återvinningsanläggningen vid Sivik. Under år 2009 inleddes motsvarande
samarbete mellan Rambo AB och Produktionsskolan i Sotenäs kommun. Den 25 maj 2010 ingicks en tre-partsöverenskommelse där Barncancerfonden ansvarade för tömning av tilldelad container vid Hogenäs
Återvinningscentral de två första veckorna och Produktionsskolan de två sista veckorna i varje ny månad.
Rambo AB ställde krav på
att hämtning av inlämnade föremål i den tilldelade containern skulle ske dagligen eller fortlöpande så det alltid
fanns plats och möjlighet till ny inlämning. Samarbetet mellan Rambo AB och Barncancerfonden upphörde
efter en tid eftersom de inte hade resurser till kontinuerlig tömning av containern, däremot fortsatte
samarbetet med Produktionsskolan/AME.
Kommunernas avfallsplaner är strategiska dokument som anger en riktning för avfallshantering och
utvecklingsarbete på miljöområdet. I planen anges åtgärder för minskade avfallsmängder men mindre
beskrivet är möjligheten till återbruk. Som beskrevs i stycket ovan finns redan ett upparbetat samarbete med
Rambo AB på operativ nivå både i Lysekils och i Sotenäs kommun. Under ett antal år har

arbetsmarknadsenheterna omhändertagit glas, porslin och saker som lämnats in, men i begränsad omfattning.
Däremot har man inte kunnat ta emot materialspill från byggen och annat större gods som med viss
bearbetning kan ges en "längre livslängd" eller konverteras till nya produkter.
Kommunstyrelsen i Sotenäs beslutade under våren 2018 att starta en Marin Återvinningscentral. Syftet med
denna är sortera uttjänta fiskeredskap, ihopsamlat strandskräp av plast för återvinning och återbruka det som
är möjligt. Kommunens satsning sker i samverkan med Fiskarföreningen Norden, Rambo AB, Sotenäs
Symbioscentrum och Arbetsmarknadsenheten. Resultaten efter genomförd testperiod ska ge svar och
förhoppningsvis finns beslutsunderlag för en mer långsiktig investering i en permanent marin
återvinningscentral. Den Marina ÅVC ingår och ligger i linje med projekt Kretsloppsparkens intentioner.
Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej

Er vanliga verksamhet
Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: Den idag förekommande avfallshanteringen kan betecknas som relativt problemfri för kommunerna
både vad gäller logistik, ekonomi och ansvarsfördelning. Denna tydlighet gäller inte för ”återbruksverksamhet”
eftersom regelverk saknas då det fortfarande är ett frivilligt åtagande för kommunerna. Ifall ännu mer
material/saker ska samlas in behöver arbetet vara mer systematiskt. Kommunerna behöver mäta mängden
som återanvänds för att kunna visa på miljönyttan.
De nuvarande återbruken, både i Lysekil liksom i Sotenäs, är inne i en utvecklingsfas där lokala initiativ för att
ta hand om resurser och skapa sysselsättning är på väg att bli ett mer systematiskt och ett allmänt
förekommande sätt att öka återanvändningen. Det finns därför behov av att ta fram en tydligare målbild där
man tittar på potentialen och önskad utveckling för återanvändning. Man behöver närmare undersöka vilka
hinder som finns och vilka åtgärder som krävs för ett optimalt återbruk.
Hur ska Rambo AB fortsatta samarbete med kommunernas arbetsmarknadsenheter se ut? Hur ska framtidens
återbruk utformas på ett bra sätt för att skapa sysselsättning? Hur kommer den marina återvinningscentralen
fortsatta verksamhet organiseras? Förstudieprojektet kommer utreda framtida förutsättningar som finns för
återbruksverksamheterna i Lysekil och Sotenäs i nära samarbete med Rambo AB. Nya insatser för
omhändertagande av tex materialspill från byggnation kan vara exempel som kan reducera avfallsmängden
och ge goda miljömässiga effekter. Långsiktiga och logistiska lösningar av kretsloppsparkers lämpliga
lokalisering liksom
återbrukens butikslokaler är tänkt att undersökas under projekttiden. Samtidigt är det viktigt att beakta
sysselsättningsaspekten och behoven hos de aktuella målgrupperna.
Projektägarens roll, Rambo AB kan liknas vid en katalysator där vi vill realisera en projektidé
tillsammans med berörda samverkanspartners som gynnar en miljömässig och hållbar utveckling i Sotenäs
och Lysekil. Därför ansöker Rambo AB tillsammans med arbetsmarknadsenheterna i Lysekils- och Sotenäs
kommun om stöd/bidrag till förstudieprojektet "Kretsloppsparken”.

Mål
Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: För att uppnå en effektivare resursanvändning inom avfallshantering och återvinning behövs en
systemövergripande bild över olika resursflöden. För att få till en förbättrad materialselektering och hitta nya
affärsmöjligheter inom återvinning och återanvändning är det viktigt att Rambo AB får vidareutveckla det
nuvarande samarbetet med kommunernas arbetsmarknadsenheter.
Målsättning är att minska sopberget av avfall och att övergå från ett linjärt materialflöde till ett mer cirkulärt.
Detta kräver samarbete mellan olika aktörer som främjar incitament för sysselsättning,
marknadsförutsättningar och nya affärsmodeller med resurseffektivitet i fokus.

Efter förstudiefasen är genomförd ska svar finnas på frågor och utgöra beslutsunderlag för projektets fortsatta
genomförandefas. Uppnådda mål efter projektets förstudie ska belysa och konkretisera områden som:
 Vilka eller vilket material som kan återbrukas/återvinnas i större omfattning.
 Vi vet hur processen kan utformas för att återbruka/återvinna dessa material.
 Vi har en uppfattning om hur förädling av dessa material kan åstadkommas.
 Vi vet hur man lämpligast finner avsättning för olika återbruksmaterial.
 Vi har utrett olika modeller för försäljning av dessa omhändertaget material.
 Vi har en utrett en logistiklösning för hur återbruksverksamheterna kan se ut.
 Vi har en uppfattning om önskvärda investeringar som kan krävas.
Dessa målbeskrivningar ska driva projektarbetet framåt. Projektet vill skapa en plattform för resurseffektivitet
och cirkulär ekonomi med fokus på avfallshantering, sysselsättning, återvinning och återbruk. För övrigt är
målsättningen att skapa en bred samverkan och få med fler aktörer som jobbar mot ett mer cirkulärt
samhälle.
Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Tanken bakom projekt ”Kretsloppsparken” bygger på ett cirkulärt synsätt, verksamheten skall inte vara
vinstdrivande utan intäkter som uppstår vid försäljning ska återinvesteras i verksamhet som främjar till ökad
social- och miljömässig hållbarhet. Vid de olika återbruken ska inlämnat material få nya ägare och
återanvändas, återvinnas eller bearbetas till användbara produkter. Mängden byggavfall har minskats avsevärt
genom ökad selektering, bearbetning och vidare försäljning. Projektet kan komma bidra till nya näringar som
exempelvis kan erbjuda efterfrågade tilläggstjänster inom miljöområdet.
Projektets långsiktiga mål är att vidareutveckla de småskaliga återbruksverksamheter som finns i Sotenäs och
Lysekils kommun. Beslutsunderlag för långsiktiga lösningar av återbrukens lämpliga lokaliseringar liksom
återbrukens försäljnings- och butikslokaler finns framtagna. Vid ett kommande större genomförandeprojekt
kan man eventuellt undersöka hur ett poängsystem kan etableras där rabatter och andra förmåner ges för att
ytterliga öka allmänhetens benägenhet till återbruk och återvinning. Utformningen av ett sådant poängsystem
kan till exempel göras i bred samverkan med företag och föreningsliv.
Arbetsmarknadsenheterna kan ha personal och deltagare på plats vid återvinningscentralerna för en förbättrad
selektering och omhändertagande. Lämpliga verksamhetslokaler för omhändertagande av inlämnat gods
liksom lämpliga butikslokaler ska finnas som erbjuder sysselsättning och arbete långtidsarbetslösa. Rambo AB
och kommunerna har fördjupat sitt samarbete och engagemang för åtgärder som stimulerar företag och
allmänhet till ökad återvinning och ökat återbruk.

Genomförande och aktiviteter
Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för
aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"
Svar: Rambo AB är huvudansvarig för projektets genomförande och ansvarar för dokumentation, ekonomi,
marknadsföring, administration samt redovisning av arbetad tid och eventuell annan
förekommande medfinansiering. Projektledningen utgår och koordineras från Rambo AB som
ansvarar för projektet och har en fortlöpande dialog med projektledaren som är verksam i båda kommunerna.
Chefer från medverkande samverkansaktör utgör projektets styrgrupp.
Redan vid starten ska en uppdragsbeskrivning finnas för funktionen som projektledare. Respektive
arbetsmarknadsenhet kommer medfinansiera projektet dels genom egna medel och i form av arbetstid. Detta
för att skapa förutsättningar att kunna rekrytera en projektanställd projektledare som är verksam i båda
kommunerna. Saknas erforderlig kompetens kan sakkunskap om återbruksverksamhet knytas till projektet
eller konsulttjänster komma att inköpas.
Till projektet knyts lokala arbetsgrupper som består av personal från de befintliga återbruken som tillsammans
med projektledaren har regelbundna möten i respektive kommun. Projektledaren och de lokala
arbetsgrupperna ger förslag på vilka av projektets olika områden och delmål man vill fokusera på. Två gånger
under projektets förstudietid ordnas kommungemensamma träffar där båda kommunernas arbetsgrupper kan
utbyta tankar och praktiska erfarenheter.
Projektets förstudie innefattar även viss uppsökande verksamhet på företag och med företrädare för näringsoch föreningsliv, branschorganisationer med flera. Projektets förstudie eller etableringsfas syftar till att

undersöka förutsättningar för en kommande projektorganisationen och få med fler samarbetspartners inför ett
större genomförandeprojekt. Information och dialog om projektet fortskridande sker även på
kommunledningsnivå i både Sotenäs- och Lysekils kommun för att säkerställer att projektet är förankrat i
organisationen inför en kommande genomförandefas.
Man ska också undersöka förutsättningarna till extern finansiering i form av söka stöd/bidrag inför projektets
genomförandefas. Det innebär bland annat att genomföra ett antal studieresor till liknande projekt både inom
och utanför Sverige för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Resor till närliggande orter med goda exempel på
återvinnings- och återbruksparker besöks med de färdmedel som är mest ändamålsenliga. Antal personer per
resa bör begränsas till max tre personer/kommun som förutom projektledaren deltar men kan variera ut ifrån
aktuellt behov av sakkunskap. Det ska ske en fortlöpande dokumentation och avrapportering ifrån genomförda
aktiviteter, studieresor och annat där det beskrivs vilka erfarenheter som eventuellt kan implementeras i
Lysekil och Sotenäs.
Projektet kommer presenteras på Rambo AB:s hemsida och eventuellt också på sociala medier.
Projektet inleds med en uppstartskonferens där uppdrag, delmål diskuteras och förankras, så att berörd
personal från båda kommunerna och Rambo AB har en gemensam plattform att utgå ifrån i det fortsatta
arbetet. Under projektets gång håller projektledaren fortlöpande dialog med de lokala arbetsgrupperna och
avrapporterar till projektägaren Rambo AB. Någon månad innan tiden för förstudiefasens upphörande hålls ett
avslutningsmöte där de lokala arbetsgrupperna och projektledaren presenterar sitt arbete och resultat för att
eventuella gå vidare i en kommande genomförandefas.

Kompetens och samarbete
Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Rambo AB verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle med god resurshushållning. Detta genom
att~~tillhandahålla avfalls- och återvinningslösningar samt miljötjänster till invånare och företag
/verksamheter i mellersta och norra Bohuslän. Varje år tar vi hand om ungefär 100 000 ton avfall på våra fyra
anläggningar. Det är alla sorters avfall som uppstår i kommunens verksamheter, i det lokala företaget och sist
men inte minst i hushållen.~~~~Vi ägs av Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner och det är
där vi verkar, inom~~kommunernas gränser. Våra ägarkommuner valde att lösa sin avfallshantering genom
att bilda ett~~gemensamt bolag, Rambo AB. Vi bildades således 1981 av Sotenäs och Lysekils kommuner, 20
år~~senare tillkom Tanum och Munkedal som ägare. Vi styrs av de nationella miljömålen som regering och
riksdag satt upp och av EU:s miljömål. ~~~~Rambo AB har sedan flera år tillbaka ett samarbete med både
Arbetsmarknadsenheten i Lysekils- liksom Arbetsmarknadsenheten i Sotenäs kommun. Projektets syfte och
intentioner ger oss möjlighet till att utbyta kunskap och erfarenheter med andra ligger helt i linje med det
ständigt pågående förbättringsarbete som bedrivs inom Rambo AB.~~~~Sotenäs kommunfullmäktige antog
redan hösten 1997 "Policy för internationalisering" - där det bland annat anges att ”förtroendevalda och
anställda ska använda alla de redskap som EU-medlemskapet ger för att utveckla kommunen mot uppsatta
mål”. Denna policy har varit mycket betydelsefull och är fortfarande viktig då den uppmuntrar personal och
chefer till att ta olika projektinitiativ. Sotenäs kommun har därför en lång erfarenhet av att leda och medverka
i samarbetsprojekt, inte minst EU-projekt. ~~~~På senare tid har Sotenäs kommun tillskapat en näringslivsoch utvecklingsavdelning kallad~~"Symbioscentrum" vilken är en aktiv mötesplats och ett kunskapscenter
som genom industriell - och social symbios i samverkan - vill skapa förutsättningar för nya gröna
arbetstillfällen och ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Arbetsmarknadsenheten i Sotenäs kommun
är organisatoriskt knuten till Symbioscentrum och båda har kommunstyrelsen som politisk huvudman. I den
av Sotenäs kommunfullmäktige antagna programförklaringen för pågående mandatperiod är målsättningen att
kommun ska vara Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim inriktning. Den cirkulära
ekonomins verksamheter, som också bidrar till nya affärsmodeller, skapar underlag för både kvalificerade men
också fler enkla "gröna jobb" och därför ligger projekt helt i linje med de kommunpolitiska antagna
målen.~~~~Lysekils kommun behöver få tillstånd en utveckling på arbetsmarknadsområdet med utökad
sysselsättning för personer som annars kan ha svårigheter att finna, få och behålla ett arbete på reguljära
arbetsmarknaden. En utökad återbruksverksamhet kan skapa förutsättningar för fler särskilda anställningar
inom verksamhetsområdet i framtiden. Samtidigt finns en förväntan på att det kommungemensamma
avfallsbolaget Rambo AB ska utveckla miljöarbetet och få till en väl utvecklat återbruksverksamhet som ligger
i linje med den av EU antagna avfallshierarkin.~~~~Lysekils kommun har från 2020-01-01 inrättat en ny
arbetslivsförvaltning. Under förvaltningens tak samlas verksamheterna arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning
och försörjningsstöd. Syftet med den nya förvaltningen är att stärka förutsättningar för samverkan och
samarbete mellan de olika~~verksamheterna. Med gemensam ledning och styrning får verksamheterna i den
nya förvaltningen möjlighet att lyfta gemensamma frågor på ett mer fokuserat och effektivt sätt.~~~~På

operativ nivå finns redan en enklare form av återbruksverksamhet uppbyggd baserad på~~återvinning och
återförsäljning av prylar. Potentialen för att ta tillvara mer av olika material är enorm men förutsätter mer
genomarbetade arbetsprocesser samtidigt större lokaler för att kunna växla upp denna verksamhet. Mot
bakgrund av detta skulle förstudieprojektet kunna visa hur
Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Projektets förstudie eller etableringsfas handlar till stor del om att ”rigga projektorganisationen”
mellan Rambo AB och kommunerna. Hittills har kontakter och dialog mestadels skett med olika avdelningar
inom de medverkande kommunerna samt Sveriges Byggindustrier, Sotenäs Symbioscentrum,
Samordningsförbundet Väst med flera.
Under förstudien kan flera samverkanspartners tillkomma både lokalt och delregionalt men också med andra
aktörer även utanför Sverige inför arbetet med en kommande ansökan som avser projektets
genomförandefas. Sotenäs Symbioscentrum har medverkat och medverkar för närvarande i andra pågående
projekt inom ÖKS-Interreg-programmet och dialog om möjliga projektsamarbete sker fortlöpande med
representanter på dansk och norsk sida. Vi kommer ha en nära dialog med Symbioscentrum,
Arbetsförmedlingen, kommunala bostadsbolag samt berörda representanter för Munkedals- och Tanums
kommun inför arbetet med projektets fortsatta genomförandefas.

Ideellt arbete och övriga ideella resurser
Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Nej

Nytänkande och andras erfarenheter
Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: En utgångspunkt under projektets förstudiefas är att undersöka förutsättningar för en vidareutveckling
av de redan befintliga återbruksverksamheter som idag bedrivs av Sotenäs- och Lysekils kommun. Projektet
stimulerar till nytänkande då det ges möjlighet att prova olika tekniker för bearbetning/reparation av
återbruks- och återvunnet material som kan tillvaratas och utvecklas till nya produkter.
Under projektets förstudie är det tänkt att undersöka hur och vilken marknad som finns där återvunnet
material kan avsättas. Det får också anses som nytänkande att två kommuners AME-enheter och Rambo AB
gemensamt samarbetar för att tillskapa en mer långsiktig och hållbar struktur för återvinning, återbruk och en
ökad sysselsättning.
Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Ja
Vilket projekt är det och hur tar ni tillvara på deras erfarenheter?
Svar: IVL Svenska Miljöinstitutet och Centrum för cirkulärt byggande driver bland annat en del projekt med
fokus på arbetsmetoder vid återbruk av kontorsinredning med bidrag från Vinnova. Business Region Göteborg
har tillsammans med Chalmersfastigheter och IVL Svenska miljöinstitutet startat projektet Återbruk Väst, som
ska hitta smarta metoder och arbetssätt för att ta tillvara mer av det som i dag slängs. Dessutom vill man
genom projektet påverka människors attityder till att bli mer positiva till återbruk, genom att till exempel visa
att det fungerar alldeles utmärkt att sätta in begagnade dörrar i en nyrenoverad fastighet.
Det finns flera typer av återbruksverksamheter i Sverige som till exempel "ReTuna" i Eskilstuna,
"Möjligheternas Hus" i Emmaboda, "Kretsloppsparken Alelyckan" i Göteborg, Återbruket Tidaholm, "Hus till
Hus" i Alingsås, från ”Återvinning till Återbruk” i Karlstad med flera. Dessa återbruk och secondhand butiker
drivs och ägs i olika form och regi, såsom kommunalt bolag, kommunal förvaltning, samverkan kommun/ideell
organisation, ASF-kooperativ, branschorganisation och som enskild firma.
I Danmark finns en tradition av ”genbrugsvirksomhed og genbrugsbutikker” och kontakter har och fler
kommer etableras under projektets förstudie med både danska och norska samverkanspartners för ett
eventuellt fortsatt projektsamarbete Interreg eller andra möjliga områden inför kommande programperiod.

Vidare finns funderingar att etablera kontakter med den portugisiska kommunen Cascais som tillämpar det
digitala poängsystemet "City Pionts" som bland annat används för att öka allmänhetens vilja och benägenhet
till återvinning och återanvändning.
Det är viktigt att inhämta och tillvarata andras erfarenheter och kunskaper, därför kommer det genomföras ett
antal studiebesök främst till andra återbruksverksamheter i Sverige, men även en kombinerad studieresa och
partnerskapsträff till Danmark (Norge) är tänkt att genomföras.

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter
Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Nej
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Nej
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Nej

Förväntat fondspecifikt resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter
Kommer projektet leda till att jordbruksmark omfattas av åtagande som förbättrar
vattenkvaliteten?
Svar: Nej
Kommer projektet leda till att skogsmark omfattas av åtagande som förbättrar vattenkvaliteten?
Svar: Nej

Vad händer efter projektet?
Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Kommuninvånare. Det kan även vara andra kommuner, enskilda företag, företagarföreningar,
bostadsbolag, fakulteter, branschorganisationer, samhällsföreningar, studieförbund med flera. Kommande
samverkansparter kan kontaktas, uppsökas och informeras. Projekt Kretsloppsparken är ett projekt som
handlar om att få till en ökad återanvändning, minskade avfallsmängder, cirkulär ekonomi samt
implementering av lokala strukturer för ökad hållbarhet. Detta är aktuella åtaganden som säkert fångar
uppmärksamhet hos lokala aktörer och kommuner, både i Sverige och andra EU-länder. Rambo AB kommer i
sin roll som projektägare tillsammans med berörda samverkanspartners aktivt verka för ett synliggörande av
projekt Kretsloppsparken.
Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Löpande information kommer ges till berörd personal och beslutsfattare verksamma hos Rambo AB
liksom i Sotenäs- och Lysekils kommun. Broschyr eller annan trycksak är tänkt att framtas som i korthet
beskriver projektet. Denna kan användas som informationsmaterial vid nätverksträffar eller i möten med
andra intressenter. Sannolikt läggs också information ut om projektet på medverkande organisationers
hemsidor och facebook-sidor Information om uppnådda resultat under projektets förstudiefas kommer
presenteras i en kort slutrapport. Vid förstudieprojektets slut ska underlag finnas framtagna för en ansökan
om ett huvudprojekt.
Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: När förstudie är genomförd ska underlag finnas framtaget för att ansöka om projektets
genomförandefas. Kontakter med fler kommuner och kommande samverkanspartners har etablerats.
Samtidigt har man undersökt andra möjligheter till fortsatt projektfinansiering inför en genomförandefas. Men
oavsett om det ges förutsättningar till fortsatt extern medfinansiering har förstudien uppmärksammat framtida

behov av insatser för minskade avfallsmängder, ökad återvinning och ett ökat återbruk. Vi har dessutom en
uppfattning om de förbättringar som kan göras av arbetsprocessen och de eventuella investeringsbehov som
kan finnas.

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet
Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej
Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre
beskattningsåren?
Svar: Nej
Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej
Motivera ert svar.
Svar: Projektidén bygger på att mobilisera ett engagemang och få till en bred samverkan och dialog kring
insatser för ökad återanvändning, minskade avfallsmängder och hållbar utveckling. Förstudieprojektet bör leda
fram till en ambition om att genomföra ett större projekt tillsammans fler samverkanspartners såsom andra
kommuner, kommunala bostadsbolag, myndigheter, företag, branschorganisationer, ideella- och den idéburna
sektorns organisationer. Detta omfattande förankringsarbete förutsätter att en förstudie först genomförs och
kan ej verkställas inom Rambo AB eller kommunernas ordinarie verksamhet utan kräver externfinansierat
projektstöd

Utgifter
Utgiftstyp
Utgifter för personal
Indirekta kostnader
Övriga utgifter
Summa utgifter

Beskrivning
Projektledn Admin Kommunikatör
Indirekta kostn för projektägare
Resor egen bil projekt

* Momsredovisningsskyldig - utgifterna är redovisade exklusive moms.

Finansiering
Typ av finansiering
Offentliga resuser från kommun
Offentliga resuser från kommun
Egen privat finansiering
Projektstöd
Summa finansiering

Belopp (kr)
130000
130000
52369
477699
790068

Bilagor
Bifogade bilagor
• Budgetmall för projektstöd: Bilaga_2_-_Projektbudget_-_Kretsloppsparken_2019-08-20.xlsx
• Medfinansieringsintyg: Bilaga_3__Avsiktsförklaring_Projektstöd_medfinanisering_timlöner__Lysekil.pdf

Belopp (kr)
402347
60352
15000
Belopp (kr)
477699

• Medfinansieringsintyg: Bilaga_4_-_Avsiktsförklaring_Projektstöd_Medfinansiering_timlöner__Rambo_AB.pdf
• Medfinansieringsintyg: Bilaga_5_-_Intentionsförklaring_Projektstöd__medfinansiering_Timlöner__Sotenäs.pdf
• Medfinansieringsintyg: Sammanställning_personalkostnader_Lysekil.xlsx

196706264899
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Månadsuppföljning juni 2020 - Arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Information lämnas här för utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning om utfall
efter juni månad.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning för juni 2020 för
arbetslivsförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter
Utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning har en avvikelse med -3,6 miljoner
kronor efter maj månad. Avvikelsen är till större delen i huvudsak inom utbetalt
ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har justerat prognosen för föregående
månad med ca 360 tkr där prognosen nu är -9,1 miljoner för året, se bilaga.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Bilaga
Månadsuppföljning juni 2020, arbetslivsförvaltningen
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen

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

Sid 1/1

Månadsuppföljning juni 2020
Utbildningsnämnd-Arbetslivsförvaltningen

Innehållsförteckning
1

Inledning ...................................................................................... 3

2

Ekonomi ....................................................................................... 3

2.1

Resultat och prognos ........................................................................................ 3

2.2

Resultat och prognos verksamhet .................................................................... 3

2.3

Ekonomisk analys ............................................................................................ 3

2.4

Åtgärder för budget i balans ............................................................................. 4

Utbildningsnämnd-Arbetslivsförvaltningen, Månadsuppföljning juni 2020

2(4)

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

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i mnkr

Budget helår

Intäkter

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

19,7

9,9

8,8

19,5

Personalkostnader

-39,9

-19,9

-19,1

-39,6

Övriga kostnader

-24,3

-12,2

-15,5

-33,5

Kapitalkostnader

0

0

0

0

Nettokostnader

-44,5

-22,2

-25,8

-53,6

Budget nettokostnader

-44,5

-22,2

-22,2

-44,5

0,0

0,0

-3,6

-9,1

Budgetavvikelse

2.2 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr
Förvaltningschef (inkl. särvux)

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-2 810

-1 396

-1 157

-2 365

445

-11 321

-5 659

-5 271

-11 132

189

-6 094

-3 047

-3 002

-7 190

-1 096

Enheten för vuxenutbildning

-11 297

-5 609

-6 352

-11 297

0

Utbetalt ek. bistånd

-13 021

-6 511

-10 041

-21 628

-8 607

Summa

-44 543

-22 222

-25 823

-53 612

-9 069

Enheten för arbetsliv
Enheten för vägledning och stöd
(exkl. utbetek.bistånd)

Budget helår är något högre än innan pga att vissa löneavtal är klara och lönekompensation för dessa har delats ut.

2.3 Ekonomisk analys
Arbetslivsförvaltningen visar en något bättre prognos (ca 360tkr) för juni 2020 i jämförelse
med föregående månad. Den förbättrade prognosen är främst till följd av:






lägre inkomstbortfall än tidigare befarat
lägre personalkostnader (p.g.a. vakanser och sjukskrivning) inom enheten för
arbetsliv
något högre statsbidrag än förväntat
lägre utbetalt försörjningsstöd för juni än befarat (färre antal ärenden)
lägre personalkostnader inom förvaltningsledning p.g.a. vakanser och omställning
inom Särvux

Samtidigt är prognoserna fortsatt osäkra avseende intäkter som schablonintäkter,
försäljning, kostavgifter m.m. Förvaltningen har också tagit bort åtgärden extratjänster i
prognosen då omfattningen av tillsättningen av extratjänster är en osäker faktor i dagsläget.
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2.4 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

Summa

Kommentar till åtgärder
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