
Tid och plats onsdagen den 19 januari 2022 via Teams 

Ordförande Monica Andersson 

Sekreterare Madelene Johansson 

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

Ärende 

- Upprop och val av justerare, förslag Jeanette Janson

1. Fastställande av dagordning
Dnr 2021-000479

2. Remiss av motion från Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elison (SD) om
utökat busskort v 2.0 för elever som går på högstadiet samt gymnasiet
Dnr 2021-000436

3. Remiss av motion från Yngve Berling (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) om
utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar och
helger
Dnr 2021-000435

4. Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad av
Brastad sporthall
Dnr 2021-000581

5. Intern kontrollplan 2022 - utbildningsförvaltningen
Dnr 2021-000401

6. Lokalbehovsplan 2022 - utbildningsförvaltningen
Dnr 2022-000002

7. Information om lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens
skolområde
Dnr 2020-000245

8. Förvaltningschef informerar UBF
Dnr 2021-000484

9. Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut
Dnr 2021-000483

10. Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden
Dnr 2021-000482

*****************************
PAUS
*****************************

11. Intern kontroll 2022 - arbetslivsförvaltningen
Dnr 2021-000402

Kallelse/föredragningslista 

Utbildningsnämnden  

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


12. Lokalförsörjning 2022 - arbetslivsförvaltningen
Dnr 2022-000003

13. Förvaltningschef informerar och ordförande informerar ALF
Dnr 2021-000485

14. Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut
Dnr 2021-000480

15. Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden
Dnr 2021-000481
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Datum 

2021-12-28 

Dnr 

UBN 2021-000436 

Utbildningsförvaltningen 
Medina Duric 
medina.duric@lysekil.se 

Remissvar på motion från Daniel Arvidsson (SD) och 
Magnus Elisson (SD) om utökat busskort v 2.0 för elever 
som går på högstadiet samt gymnasiet 

Sammanfattning 

Daniel Arwidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 14/10 2021 med en 
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet 
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma 
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor.  

Motionärerna förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan 
har busskort idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för 
att få det utökat till kvällar och helger. 

I dagsläget har utbildningsnämnden inte ekonomiska möjligheter för tillköp av 
fritidskort, så till vida att medel inte tillförs.  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad. 

Ärendet 

Daniel Arwidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 14/10 2021 med en 
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet 
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma 
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor.  

Motionärerna förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan 
har busskort idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för 
att få det utökat till kvällar och helger.  

Förvaltningens utredning 

Utbildningsförvaltningen har tidigare konstaterat att en majoritet av de aktiva 
föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet utgår ifrån centrala Lysekil. Trots 
ett möjligt behov av utökade busskort till kvällar och helger anser 
utbildningsförvaltningen att det inte är genomförbart i dess nuvarande form.  
Befintliga busskort gäller till kl. 19.00 och är inte möjliga att utöka.  
Alternativet för att kunna få utökad möjlighet till kollektivtrafik på kvällar och 
helger är att köpa till fritidskort. Kostnadsberäkningar för detta finns i bifogat 
dokument.  

I dagsläget har utbildningsnämnden inte ekonomiska möjligheter för tillköp av 
fritidskort, så till vida att medel inte tillförs.  

http://www.lysekil.se/
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Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Medina Duric 
Handläggare 

Bilaga 

Kostnadsuträkning utökade busskort 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


Bilaga 1 
Kostnadsuträkning utökade busskort 

Nuvarande kostnad:  
Pris per läsår från och med 1/1 2021 är 4437 kronor exklusive moms. Västtrafik fakturerar 
per månad varför kostnaden måste delas med nio för att få fram månadskostnaden.  

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 19.00: 4703:- inklusive moms. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 22.00: 5352:- inklusive moms. (ej giltigt 
helg)  

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00: 5981:- inklusive moms. (ej giltigt 
helg)  

 Kostnad med en utökning med fritidskort:  
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg: (ej lov) 6897:- 
inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. 
helg ej lov kostar 2194: inkl. moms. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg och lov 7575:- 
inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. 
helg och lov kostar 2872: inkl. moms).  

 Elever med busskort 
Gullmarsgymnasiet 219 elever.  
Gullmarsskolan 7-9 206 elever. 

Totalkostnad  
1 975 269;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 19.00. 
Totalkostnad: 1 975 269;-  (4703 x 420 elever) 

2 247 840;- per läsårs för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 22.00 (ej 
giltigt helg och lov) 
Totalkostnad: 2 247 840;- (5352 x 420 elever) 

2 512 020;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24.00 (ej 
giltigt helg och lov) 
Totalkostnad: 2 512 020;- (5981 x 420 elever) 

2 896 740;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24, inklusive 
helg (ej lov). 
Totalkostnad: 2 896 740;- (6897 x 420) 

3 181 500;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24 inklusive 
helg och lov. 
Totalkostnad: 3 181 500;- (7575 x 420 elever) 
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 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-20 

1 (1) 

Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering:

 2161011226617EA8EE128EEF7D7881868E3BEDA401 

§ 126 Dnr 2021-000451 

Motion från Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) om utökat 
busskort v 2.0 för elever som går på högstadiet samt gymnasiet 

Sammanfattning 

Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit om 
utökat busskort för elever som går på högstadiet samt gymnasiet.  

Beslutsunderlag 

Motion 2021-10-14 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 



Motion angående utökat busskort v2.0 

Eftersom förra motionen blev läst ordagrant som får vi skicka in en liknande med en mer 

detaljerad inriktning. 

Sverigedemokraterna Lysekil vill verka för en inkluderande kommun. Där alla ungdomar ges 

samma möjligheter oavsett vilken ände av kommunen man bor i. 

Kommunen glömmer bort att nästan 50% av befolkningen inte bor i Lysekils stad. Detta 

gäller även ungdomar som kommer från alla hörn i kommunen. Ungdomar som ibland har 

aktiviteter som träning inom idrott, spelar musik, eller något annat som finns i Lysekil. 

För på landet finns det inte så mycket att erbjuda. 

En förälder ska inte behöva välja ifall man vill ha mat på bordet eller köpa busskort till sitt 

barn. Det finns familjer i kommunen där så har varit fallet och så får det inte vara. Ungdomar 

får sluta med sitt intresse för att det finns inga pengar över när det är dags för nästa lön. 

Lysekils kommun måste börja leva upp till det som finns i skrift under de 5 specificerade 

utvecklingsområden. Det räcker inte med att skriva och prata om det. Vi måste visa lite vilja 

också. 

”Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda 

livsvillkor”. 

Barn och ungdomar kostar pengar och de måste få lov att kosta pengar. Vi pratar om att 

söktrycket till gymnasiet inte är så stort från närliggande kommuner. Ett utökat busskort 

kanske kan locka lite fler elever? 



Sverigedemokraterna Lysekil föreslår därför följande: 

Att: 

1. Elever som går på högstadiet samt gymnasiet där de redan idag har busskort för att ta sig

till skolan, kan ansöka hos kommunen för att få detta utökat så att det gäller även kvällar

och helger.

Daniel Arwidsson 

Magnus Elisson  

2021-09-20 
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Datum 

2021-12-28 

Dnr 

UBN 2021-000435 

Utbildningsförvaltningen  
Medina Duric 
medina.duric@lysekil.se 

Remissvar på motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie 
Kjellgren (K) om utökat busskort för skolungdomar i 
tonårsåldern, att gälla även kvällar och helger 

Sammanfattning 

2021-10-20 inkommer motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) 
med förslag att utöka busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och 
helger. Syftet grundar sig i att optimera tomma bussar under kvällar och helger. 
Förslaget grundar sig också i att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar 
ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.  

Motionens första alternativ är att kommunen omgående tar upp frågan med 
Västtrafik i syfte till att få till stånd en lösning; praktiskt och ekonomisk skälig, på 
problemet att skolungdomar saknar busskort under kvällar och helger. Alternativ 
två är att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att 
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att 
delta i arrangemang och föreningsliv i hela Lysekils kommun. Vidare föreslår 
motionärerna i sitt tredje alternativ att kommunens representant klargör slöseriet 
med halvfulla bussar och tomma säten. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendet 

Motionärerna Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) föreslår utökning av 
busskort kvällstid- och helger. Förvaltningen utreder förutsättningarna, tar fram en 
kostnadskalkyl och lämnar svar på motionen.  

Förvaltningens utredning 

2021-10-20 inkommer motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) 
med förslag att utöka busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och 
helger. Syftet grundar sig i att optimera tomma bussar under kvällar och helger. 
Förslaget grundar sig också i att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar 
ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.  

Motionens första alternativ är att kommunen omgående tar upp frågan med 
Västtrafik i syfte till att få till stånd en lösning; praktiskt och ekonomisk skälig, på 
problemet att skolungdomar saknar busskort under kvällar och helger. Alternativ 
två är att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att 
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att 
delta i arrangemang och föreningsliv i hela Lysekils kommun. Vidare föreslår 
motionärerna i sitt tredje alternativ att kommunens representant klargör slöseriet 
med halvfulla bussar och tomma säten. 

Utgångspunkten i ärendet är att utöka befintliga busskort kvällar och helger för 
skolungdomar i tonårsåldern, vilket inte är möjligt.  

http://www.lysekil.se/
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Ett befintligt busskort gäller till 19.00. Alternativet är att köpa till fritidskort till 
22.00 eller 24.00, inkl. eller exkl. helger och lov, något som presenteras i bifogad 
uträkningskalkyl.  

Västtrafik säger nej till det förslag som presenteras ovan. Tillköp av fritidskort är 
framtaget för de kommuner som har ett behov av utökade busskort. Beslutet är 
regionalt politiskt förankrat och spelas mot regionen. Alla turer är förknippade till 
en kostnad, trafikbolaget får betalt för de som reser för att driva affärsmässigt. 
Västtrafik utreder heller inte kommunernas specifika behov, frågan drivs regionalt 
och ska vara likvärdig för alla kommuner. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Medina Duric 
Handläggare 

Bilaga 

Kostnadsuträkning utökade busskort 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


Bilaga 1 
Kostnadsuträkning utökade busskort 

Nuvarande kostnad:  
Pris per läsår från och med 1/1 2021 är 4437 kronor exklusive moms. Västtrafik fakturerar 
per månad varför kostnaden måste delas med nio för att få fram månadskostnaden.  

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 19.00: 4703:- inklusive moms. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 22.00: 5352:- inklusive moms. (ej giltigt 
helg)  

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00: 5981:- inklusive moms. (ej giltigt 
helg)  

 Kostnad med en utökning med fritidskort:  
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg: (ej lov) 6897:- 
inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. 
helg ej lov kostar 2194: inkl. moms. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg och lov 7575:- 
inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. 
helg och lov kostar 2872: inkl. moms).  

 Elever med busskort 
Gullmarsgymnasiet 219 elever.  
Gullmarsskolan 7-9 206 elever. 

Totalkostnad  
1 975 269;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 19.00. 
Totalkostnad: 1 975 269;-  (4703 x 420 elever) 

2 247 840;- per läsårs för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 22.00 (ej 
giltigt helg och lov) 
Totalkostnad: 2 247 840;- (5352 x 420 elever) 

2 512 020;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24.00 (ej 
giltigt helg och lov) 
Totalkostnad: 2 512 020;- (5981 x 420 elever) 

2 896 740;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24, inklusive 
helg (ej lov). 
Totalkostnad: 2 896 740;- (6897 x 420) 

3 181 500;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24 inklusive 
helg och lov. 
Totalkostnad: 3 181 500;- (7575 x 420 elever) 
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 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-20 

1 (1) 

Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering:

 2161011226617EA8EE128EEF7D7881868E3BEDA401 

§ 124 Dnr 2021-000422 

Motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) om utökat 
busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar och 
helger. 

Sammanfattning 

Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) har i en motion föreslagit att utöka 
busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar och helger. 

Beslutsunderlag 

Motion 2021-09-30 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 



Motion om utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar och 

helger. 

Frågan om fria busskort för skolungdom även på kvällar och helger har nyligen behandlats av 

kommunfullmäktige, men på felaktiga grunder.  

I verkligheten, den som verkar pågå utanför många politiska diskussioner, så rullar på sin 

höjd halvfulla bussar med garanterat tomma säten, inte minst kvällstid och helger, mellan 

kommundelarna, enligt turlista.  

Det borde inte vara så svårt att förstå den samhälleliga nyttan, med att ungdomar istället 

tryggt och säkert, kan transportera sig mellan kommundelar, med ökad möjlighet att delta i 

arrangemang och föreningsliv, i hela kommunen, hela veckan.  

Inte minst eftersom det mesta av kommunala satsningar ”råkar” ske i den större tätorten 

och den mindre tätorten får procentuellt avsevärt mindre ”för sina skattepengar”.  

Önskemål om utökat busskort till skolungdomar, helger och kvällar har som redan nämnts, 

avvisats av en fullmäktigemajoritet. Den debatt som förgicks beslutet fördes dock på 

felaktiga grunder och på matematiska beräkningar som saknar stöd i verklighet och logik. 

Ekonomiska kalkyler (argument mot utökat busskort) som bygger på ”kostnad per resande” 

har inget med verkligheten att göra. Utgifter som inte blir, inkomster som inte finns!   

Tomma säten, i halvfulla bussar istället för busskort till skolungdom, för transport enligt 

befintlig turlista är misshushållning med gemensamma medel. Västtrafik är en 

kommunal/regional verksamhet som skall gagna ”ägarna” medborgarna. Ingen tjänar på 

tomma säten i lokaltrafiken.  

Detta självklara faktum måste ligga till grund för en saklig/skälig ekonomisk uppgörelse 

mellan kommun och Västtrafik.  

Därför yrkar vi på: 

- Att kommunen omgående tar upp frågan med Västtrafik med syfte att få till stånd en

lösning, praktisk och ekonomiskt skälig, på problemet att skolungdomar saknar

busskort kvällstid och helger.

- Att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att

ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att

delta i arrangemang och föreningsliv i hela kommunen,

- Att kommunens representant klargör slöseriet med halvfulla bussar och tomma

säten.

För Kommunistiska Partiet.   Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren

Lysekil den 28 september 2021
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Datum 

2022-01-11 

Dnr 

UBN 2021-000581 

Utbildningsförvaltningen  
Katarina Andersson, 
katarina.andersson3@lysekil.se 

Remissvar gällande utbyggnad av idrottshallen med plats för 
kaféteria samt plats för ungdomsgård 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av 
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen 
med plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård” 

Utbildningsnämnden anser att i grunden lyfter motionen en viktig och efterfrågad 
verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i Brastadområdet. 
Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället. 

För att kunna möjliggöra intentionen i motionen föreslås kommunfullmäktige att 
ge utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda 
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, 
uppdraget redovisas under 2022. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda 
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, 
uppdraget redovisas under 2022. 

Ärendet 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av 
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 §216 att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen 
med plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård”. 

Förvaltningens synpunkter 

Utbildningsnämnden anser att i grunden lyfter motionen en viktig och efterfrågad 
verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i Brastadområdet. 
Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället. 

För att möta behov av mötesplatser av social karaktär (med möjlighet för olika slags 
aktiviteter) kan olika typer av lösningar för öppen ungdomsverksamhet fungera. 
Det är dock viktigt att det finns krav på en tydlig ledning och struktur, ekonomisk 
hållbarhet, en kunskapsbaserad verksamhetsplan och en långsiktighet för att det 
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ska ges en realistisk möjlighet att arbeta främjande och förebyggande. Risken är 
annars att det enbart blir en öppen lokal som bemannas sporadiskt utifrån att 
fungera som en ”värmestuga” och kiosk för unga, vilket riskerar att bli 
kontraproduktivt och en negativ mötesplats. 

Olika ungdomsgrupper och generationer har olika intressen och preferenser.  
Öppen ungdomsverksamhet ska bygga på delaktighet, inkludering och ett socialt 
värde i de aktiviteter som erbjuds. Det är därför centralt att kunna visa på olika 
möjligheter i verksamheten. Ungdomsgårdens lokaler måste rymma ett brett utbud. 
Detta för att kunna inspirera och fungera som utgångspunkt för olika aktiviteter 
och på så sätt bli en gemensam mötesplats för unga. 

Att hitta samverkansmöjligheter mellan föreningsliv och kommun för att möta det 
identifierade behovet (kopplat till den aktuella motionen) är ett både rimligt och 
troligtvis positivt alternativ. En sådan lösning skulle kunna vara aktuell om 
föreningslivet är intresserade av detta och om ekonomiskt stöd kan ges av 
kommunen. Detta skulle förhoppningsvis gynna samverkan mellan föreningar i 
Brastad om det blir ett formulerat gemensamt åtagande. 

För att kunna möjliggöra intentionen i motionen föreslås kommunfullmäktige att 
ge utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda 
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet. 
Uppdraget redovisas under 2022. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Katarina Andersson 
Handläggare 

Bilagor 

LKS 2021-12-01 § 216 – Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående 
utbyggnad av Brastad sporthall 
Tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Motion från Christoffer Zakariasson  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden 
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Motion angående utbyggnad av Brastad sporthall 

Jag önskar att Lysekils kommun ser över möjligheten till en 

utbyggnad av Brastad sporthall för plats av en kaféteria och 

ungdomsgård.  

I dagsläget finns det ingen bra plats att ha en kaféteria i samband med 

evenemang i sporthallen och begränsat antal sittplatser förutom på 

läktaren.  

Dessutom har inte ungdomar någonstans att ta vägen på kvällarna i 

Brastad. 

Denna utbyggnad kan skapa en större gemenskap och förhoppningsvis 

mer ungdomar som blir intresserade av idrott. 

Tidigare så låg en byggnad bredvid sporthallen som fungerade som 

kaféteria och ungdomsgård. Denna har dock brunnit ned och finns inte 

längre kvar.  

Sporthallen används av både skolan och idrottsföreningar och vid en 

eventuell utbyggnad kan det även användas som ungdomsgård. 

Jag föreslår. 

 Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats

för ungdomsgård.

 Även kolla över det gamla golv som finns idag på själva planen,

då detta golv är gammal och halt med stor risk för skador som

följd.

20180320 

Christoffer Zakariasson (SD) 
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LKS 2018-000163 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 

Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2020-10-07 och beslutade att 
återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att skapa en attraktiv plats för 
barn och ungdomar i Brastad och för ett klargörande av skicket på golvet i hallen.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i 
förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man anser att motionen i stort har 
besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Bland annat redogörs i tjänsteskrivelsen 
2020-11-25 för diverse kompletteringar gällande golvet i hallen. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte 
berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka 
möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad. 
Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag bör ligga hos utbildningsnämnden 
och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är dessutom avsevärt bredare 
än att komplettera den aktuella motionen som primärt handlar om en utbyggnad av 
Brastad sporthall.  

Den vidtagna åtgärden i Bottnahallen, att lägga en sportgolvslack på trägolvet, som 
återställer grepp för fotleder och ligament, dvs en ökad säkerhet vid användning, 
skulle ha utvärderats under hösten/vintern 2020/2021, för att därefter utgöra 
grunden för eventuella liknande åtgärder i Brastad sporthall. Någon sådan 
utvärdering har inte utförts under 2021 vilket till stor del beror på att man varit 
tvungna att prioritera andra underhållsåtgärder, bland annat brandtekniska krav 
som man enligt lag varit tvungna att åtgärda. 

Fastighetsenheten har inte fått några indikationer från Fritidsenheten att golvet i 
Brastad sporthall skulle vara sämre nu än tidigare.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har som ambition att ta ett större grepp om 
Brastad sporthall omkring 2023-2024. Målsättningen är då att dels göra underhåll 
av ytskikt, bygga om apparat rum. dels att få med LEVA i Lysekil AB i en 
solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell utbyggnad av gymmet, 
men behov och utformning av gymmet måste först utredas av Fritidsenheten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att ovanstående målsättning motiverar att 
inte gå in och göra kortsiktiga lösningar om det inte föreligger något direkt problem 
med golvet. 

Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en 
lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av 
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utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger 
dem detta uppdrag. 

Förvaltningen menar också att själva motionen sedan tidigare har besvarats enligt 
vad som anförts ovan under rubriken nuläge.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnads-
nämnden och utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, 
utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastad. 
Uppdraget redovisas under 2022. 

Ärendet 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Förvaltningens synpunkter 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen återremitterade ett tidigare förslag till motionssvar med 
motiveringen att undersöka möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och 
ungdomar i Brastad, och för ett klargörande av skicket på golvet i sporthallen. Vad 
som i detta sammanhang avses med en attraktiv plats för barn och ungdomar är 
oklart för såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som kommunstyrelseförvaltningen, 
och blir därför en tolkningsfråga. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade återremissen 2020-12-17 och av 
tjänsteskrivelsen 2020-11-25 framgår att man anser att motionen i den del som 
berör tillbyggnad av bland annat kafeteria, redan delvis är besvarad genom 
tjänsteskrivelse LKS 2018-000163, daterad 2020-09—04. Den del som berör att 
sportgolvet upplevs som halt, är besvarad genom samma tjänsteskrivelse, dock 
enbart vad gäller att nya städrutiner införts. Därför har denna del kompletterats i 
tjänsteskrivelsen 2020-11-25 med mer underlag enligt nedan.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i 
förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man menar att motionen i stort har 
besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Kompletteringar gällande åtgärder för golvet 
har gjorts i tjänsteskrivelsen 2020-11-25.  

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte 
berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka 
möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad. 
Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag mer naturligt bör ligga hos 
utbildningsnämnden och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är 
dessutom avsevärt bredare än att komplettera den aktuella motionen som primärt 
handlar om en utbyggnad av Brastad sporthall.  
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Nuläge 

Fastighetsenheten konstaterat att samtliga sporthallar har behov av en allmän 
översyn vad gäller bland annat sportgolvens underhållsnivå. I Bottnahallen, som 
har samma typ av sportgolv som i Brastad sporthall, var golvets status sådan att 
akut åtgärd krävdes. Åtgärden har bestått i att lägga en sportgolvslack på trägolvet, 
som återställer grepp för fotleder och ligament, dvs en ökad säkerhet vid 
användning.  

Denna åtgärd i Bottnahallen, att lägga en sportgolvslack på trägolvet, skulle ha 
utvärderats under hösten/vintern 2020/2021, för att därefter utgöra grunden för 
eventuella liknande åtgärder i Brastad sporthall. Någon sådan utvärdering har dock 
inte utförts under 2021 vilket till stor del beror på att man varit tvungna att 
prioritera andra underhållsåtgärder, bland annat utifrån brandtekniska krav som 
man enligt lag varit skyldiga att åtgärda. 

Kostnaden för lackering av golvytan i en fullstor hall är ca 150 tkr. Sportgolvet i 
Brastad Sporthall bedöms, efter genomförd besiktning, inte vara lika akut som 
Bottnahallens, men kommer likväl att åtgärdas i närtid. Åtgärden ligger med som 
en av posterna i underhållsplanen. Fastighetsenheten följer i övrigt de 
rekommenderade råden från ledande tillverkare vad gäller sportgolv enligt nedan: 

• Komfort - golvet måste vara skonsamt för utövaren så att inte kroppens
ligament och leder skadas.

• Säkerhet - golvet får inte vara för halt eller för strävt. Bra fotfäste för
snabba och säkra förflyttningar.

• Livslängd - ett nytt sportgolv är en stor investering och ska ha en lång
livslängd, lack enligt ovan bedöms ha en livslängd om ca 5–6 år, varefter
den måste förnyas.

• Underhåll - golvet ska vara slitstarkt och vara enkelt att hålla rent.

Sammanfattande synpunkter 

Det konstateras att samhällsbyggnadsförvaltningen framfört att man har som 
ambition att ta ett större grepp om Brastad sporthall omkring 2023-2024. Detta 
kommer i stort att ske inom ramen för arbetet med lokalförsörjningsplanen. 
Målsättningen är då att dels göra underhåll av ytskikt, bygga om apparat-rum, samt 
att få med LEVA i en solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell 
utbyggnad av gymmet, men behov och utformning av gymmet måste först utredas 
av Fritidsenheten.  

Kommunstyrelseförvaltningen menar, i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
att ovanstående målsättning motiverar att inte gå in och göra kortsiktiga lösningar 
om det inte föreligger något direkt problem med golvet i Brastad sporthall vilket det 
enligt Fritidsenheten inte gör. 

Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en 
lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av 
utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger 
dem detta uppdrag. Uppdraget bör kunna genomföras under sex månaders period. 

Förvaltningen menar också att själva motionen sedan tidigare har besvarats enligt 
vad som anförts ovan under rubriken nuläge. 
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Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

Bilagor 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor 
Motion 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 216 Dnr 2018-000163 

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad 
av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2020-10-07 och beslutade att 
återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att skapa en attraktiv plats för 
barn och ungdomar i Brastad och för ett klargörande av skicket på golvet i hallen.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i 
förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man anser att motionen i stort har 
besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Bland annat redogörs i tjänsteskrivelsen 2020-
11-25 för diverse kompletteringar gällande golvet i hallen.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte 
berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka 
möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad. 
Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag bör ligga hos utbildningsnämnden 
och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är dessutom avsevärt bredare 
än att komplettera den aktuella motionen som primärt handlar om en utbyggnad av 
Brastad sporthall.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har som ambition att ta ett större grepp om Brastad 
sporthall omkring 2023-2024. Målsättningen är då att dels göra underhåll av 
ytskikt, bygga om apparat rum. dels att få med LEVA i Lysekil AB i en 
solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell utbyggnad av gymmet, 
men behov och utformning av gymmet måste först utredas av fritidsenheten.  

Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en 
lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av 
utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger 
dem detta uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39  
Motion 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till motionens förslag punkt 1 ”Utbyggnad av 
idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats för ungdomsgård”.  
Punkt 2 gällande golvet i idrottshallen anses besvarad med hänvisning till vad som 
anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22. 

Yngve Berlin (K) och Kristian Fred (M): Bifall till Christoffer Zakariassons förslag. 

Jan-Olof Johanson (S): Att remittera ärendet till utbildningsnämnden gällande 
punkt 1 i motionen ”Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats 
för ungdomsgård” med återredovisning senast februari 2022. 

Ajournering  

Mötet ajourneras under tiden 16.40-16.50 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Christoffer Zakariassons m.fl. förslag mot Jan-Olof Johanssons 
förslag i punkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-olof Johanssons 
förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till Christoffer Zakariassons m.fl. förslag. 

Nej-röst till Jan-olof Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Jan-Olof 
Johanssons förslag. 

Omröstningsbilaga 
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson S X 

Emma Nohrén MP X 

Ronald Rombrant LP X 

Christina Gustavsson S X 

Lars Björneld L X 

Björn Martinsson LP X 

Kristian Fred M X 

Christoffer Zakariasson SD X 

Yngve Berlin K X 

Summa 3 6 
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Fortsatt beslutsgång 

Ordförande frågar om punkt 2 gällande golvet i idrottshallen anses besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22 och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att punkt 2 anses besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till utbildningsnämnden gällande 
punkt 1 i motionen ”Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt 
plats för ungdomsgård” med återredovisning senast februari 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att punkt 2 gällande golvet i 
idrottshallen anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 
2021-10-22 och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att punkt 
2 anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22. 

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Intern kontrollplan 2022 

Sammanfattning 

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten. Inför 2022 har utbildningsnämnden beslutat 
att granska uppföljning av elevfrånvaro och arbete med problematisk skolfrånvaro i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

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

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2022. 

Ärendet 

Utbildningsförvaltningen upprättar årligen en intern kontrollplan. Aktiviteterna i 
planen syftar till att granska om framtagna processer och rutiner efterlevs. 
Genomförd granskning rapporteras till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens synpunkter eller utredning 

Enligt skollagen ska en elev i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan 
delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om 
eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den 
obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma 
dag informeras om att eleven har varit frånvarande (Skollagen 7 kap. 17 §). 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från verksamheten, oavsett om det 
är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, ska rektorn se till att frånvaron skyndsamt 
utreds om det inte är obehövligt. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts 
ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (Skollagen 7 kap. 
19 §)

Huvudmannen ansvarar för att säkerställa att frånvarorapportering, 
uppföljning/utredning av elevfrånvaro samt anmälan om utredning av elevs 
frånvaro till huvudmannen genomförs i enlighet med skollagen. 

Under införandet av ny lärportal under höstterminen 2021 har problem med 
registrering, rapportering och uppföljning av frånvaro uppdagats. Förvaltningen 
behöver säkerställa att det finns rutiner och funktionalitet som svarar mot 
skollagens krav.  

Vid huvudmannens uppföljning av problematisk skolfrånvaro har svårigheter i att 
skapa likvärdighet och samsyn kring bedömningen av problematisk skolfrånvaro 
identifierats. För att huvudmannen ska kunna få överblick, genomföra analys samt 
vidta åtgärder behöver detta säkerställas. För att skapa goda förutsättningar för att 
främja närvaro i skolan är arbetet med problematisk skolfrånvaro en viktig nyckel. 

http://www.lysekil.se/
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Inledning 

Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och 

bolagsstyrelse ska årligen godkänna en intern kontrollplan. 

Resultat av utförd granskning och förslag till åtgärder ska rapporteras och beslutas i nämnd/bolagsstyrelse. Därefter ska rapportering även 

ske till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Enligt skollagen ska en elev i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 

utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn 

se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande (Skollagen 7 kap. 17 §). 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från verksamheten, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, ska rektorn se till 

att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron 

snarast anmäls till huvudmannen (Skollagen 7 kap. 19 §) 

Huvudmannen ansvarar för att säkerställa att frånvarorapportering, uppföljning/utredning av elevfrånvaro samt anmälan om utredning av 

elevs frånvaro till huvudmannen genomförs i enlighet med skollagen. 

Under införandet av ny lärportal under höstterminen 2021 har problem med registrering, rapportering och uppföljning av frånvaro 

uppdagats. Förvaltningen behöver säkerställa att det finns rutiner och funktionalitet som svarar mot skollagens krav. 

Vid huvudmannens uppföljning av problematisk skolfrånvaro har svårigheter i att skapa likvärdighet och samsyn kring bedömningen av 

problematisk skolfrånvaro identifierats. För att huvudmannen ska kunna få överblick, genomföra analys samt vidta åtgärder behöver detta 

säkerställas. För att skapa goda förutsättningar för att främja närvaro i skolan är arbetet med problematisk skolfrånvaro en viktig nyckel. 
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Risker som ska hanteras 

En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle 

kunna få. 

Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan. 
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Låg 

Sannolikhet Konsekvens 
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Process/rutin Risk Sannolikhet Konsekvens 

Uppföljning av elevfrånvaro och arbete 
med problematisk skolfrånvaro 

1 Att problematisk skolfrånvaro inte uppmärksammas, 
utreds och åtgärdas 

3. Möjlig 4. Allvarlig

2 Att samsyn kring bedömning av problematisk 
skolfrånvaro saknas 

4. Sannolik 3. Kännbar



Utbildningsnämnd-Utbildningsförvaltningen, Intern kontroll - plan 2022 6(6) 

Process eller rutin som ska granskas 

Process/rutin Risk Granskningsaktivitet Syfte med granskning 

Uppföljning av elevfrånvaro och 
arbete med problematisk 
skolfrånvaro 

1  Att problematisk 
skolfrånvaro inte 
uppmärksammas, utreds och 
åtgärdas 

Kvantitativ undersökning av skolornas 
rutin för rapportering och uppföljning av 
elevfrånvaro 

Syftet är att skapa en bild av hur 
rapportering och uppföljning av 
elevfrånvaro hanteras på enhetsnivå 

2  Att samsyn kring 
bedömning av problematisk 
skolfrånvaro saknas 

Kvalitativ undersökning av likvärdighet i 
och samsyn kring bedömningen av 
problematisk skolfrånvaro 

Syftet är att skapa en bild av om 
likvärdighet och samsyn i bedömningen 
av problematisk skolfrånvaro finns hos 
rektorerna i grundskola och grundsärskola 
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Lokalbehovsplan 2022 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i 
uppdrag att ta fram en lokalbehovsplan för 2022.  Syftet med förvaltningens 
lokalbehovsplan är att ge tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
underlag för att sammanställa Lysekils kommuns lokalbehov och 
anläggningsbehov.  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner lokalbehovsplan 2022 för 
utbildningsförvaltningen.  

Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 
2022 ta fram en målbild för hur samverkan, samutnyttjande och tillgänglighet kan 
stärkas i ett samlat kulturs eller motsvarande.  

Ärendet 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att inkomma med lokalbehovsplan för 
2022 till tekniska avdelningen.  

Förvaltningens synpunkter 

Materialet grundas på ”Befolkningsprognos 2019” framtagen av Statistiska 
Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Till denna har senaste nuläget 2021 lagts till, 
den benämns som Q3 -2021 i materialet. 

Överlag ser vi en minskad befolkning i Lysekils kommun, vilket innebär att de 
planer som Preem tidigare hade för expansion inte längre syns i framtida 
antaganden.  

Förvaltningen har gjort vissa beräknade antagande för behov av platser. Dessa 
antaganden bygger på aktuell statistik för höstterminen 2021.  

Motsvarande antaganden har beräknats gällande elevers rörlighet till och från 
rektorsområdena. 

Lokalbehov förskola 

Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen 
som helhet enligt behov. Dock kan inte förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt 
som kapaciteten ej räcker till då nya områden byggs. Stångenäsområdet har idag 
brist på förskolekapacitet. Särskilt att beakta är att det idag saknas en halv till en 
avdelning i Brodalen. I december 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om att 
inleda en förstudie för att säkerställa lokalbehov för förskola och grundskola i 
Brodalen. Förvaltningen konstaterar att en modullösning krävs för att möta 
Brodalens behov. 

http://www.lysekil.se/
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För Skaftö föreslås en framtida samlokalisering av för- och grundskola för att på så 
sätt hantera de årskullvisa fluktuationerna.  

I centrala Lysekil råder balans mellan tillgång och efterfrågan. Inför nybyggnation 
vid Tronebacken/Fiskebäck finns ett behov av förskoleplatser. I samband med de 
för ändamålet upprättade detaljplaner kommer även planering förskola att 
behövas. 

Lokalbehov skolor 

Skolorna i Lysekil har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock 
konstateras att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. 
Senareåren, åk 7–9, har idag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara 
behovet. Även F-6-enheten på Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta 
modulerna på 7–9 och samtidigt erhålla tillräcklig kapacitet för F-6 bör 
nybyggnation genomföras i samband med renovering för att säkerställa behovet. 
Även särskolans behov av skolgård och transporter ska beaktas. Dessa slutsatser 
ska beaktas i den studie samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att belysa 
gällande Gullmarsskolorna och Gullmarsborgs framtid som genomförs 2022.  

Mariedalsskolan har behov av ökad kapacitet då närområdet har förtätats 
bostadsmässigt. En genomlysning av upptagningsområden mellan Gullmarsskolan 
och Mariedalsskolan kommer att genomföras 2022.  

En förstudie föreslår att samlokalisera för- och grundskola på Skaftö. 

En förstudie har genomförts för att för att påvisa lokalbehov för förskola och 
grundskola i Brodalen. I dagsläget saknas mark för att hantera för- och grundskola. 
Förvaltningen föreslår därför att prioritera modullösning för att säkerställa 
förskolans behov medan en fortsatt undersökning av Bro skolas status och 
användning görs. 

Det råder brist på lokaler för gymnasiala och vuxenutbildningar inom 
industriteknik. Gullmarsgymnasiet och vuxenutbildningens lokalanvändning 
behöver utredas. 

Kulturenheten 

Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. 

Lokalerna i Lysekil är externa och något svårarbetade. Ett behov av anpassning 
gällande tillgänglighet och verksamhet finns. 

Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till 
Gullmarsskolan. Lokalfrågan för musikskolan är därför besvärlig vilket särskilt 
behöver beaktas vid Gullmarsskolans renovering. En kulturskola ska etableras i 
Lysekil under 2022. I samband med detta kommer lokalbehov att belysas. 

Förvaltningen konstaterar att ett större grepp kring lokaler för kultur, föreningar, 
organisationer och mötesplats behöver utredas. Samverkan, samutnyttjande och 
tillgänglighet kan stärkas i ett samlat kulturhus eller motsvarande. 

http://www.lysekil.se/
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Fritidsenheten 

Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov. Lysekils kommun behöver göra ett 
vägval gällande framtida anläggningar för bad- och ishall. Det gäller såväl 
utformning som driftsform. Under 2022 ligger ett uppdrag på 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda Gullmarsborgsområdets framtid  

Idrottshallar 

Behov finns av ytterligare en idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång 
till idrottsundervisning och föreningsverksamhet. Ordinarie underhåll krävs. 

Idrottsplaner 

Kommunen driver tre gräsplaner och två konstgräsplaner där föreningsverksamhet 
bedrivs. 

Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas 2022. Övriga anläggningar kräver 
sedvanligt underhåll. 

Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande både gräsplan och banor för 
friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, 
avjämning och anläggande av allvädersbanor är nödvändiga för att kunna bedriva 
verksamheter under aktuella säsonger.  

Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal 
friluftsområden där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll. Det gäller 
spontanidrottsplatser, utegym, boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten 
för Gullmarsskogen/Fjälla. Det behöver dessutom redas i ekonomiskt ansvar 
gällande såväl drift, underhåll och investering.  

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 

Lokalbehovsplan 2022, utbildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen 
Utbildningsförvaltningen 
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Lokalbehov 

Utbildning, kultur och fritidsanläggningar i 
Lysekil 2022 

Beräkningsunderlag 

Materialet grundas på ”Befolkningsprognos 2019” framtagen av Statistiska 
Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Till denna har senaste nuläget 2021 lagts till, den 
benämns som Q3 -2021 i materialet. 
Överlag ser vi en minskad befolkning i Lysekils kommun, vilket innebär att de planer 
som Preem tidigare hade för expansion inte längre syns i framtida antaganden.  

Förvaltningen har gjort vissa beräknade antagande för behov av platser. Dessa 
antaganden bygger på aktuell statistik för höstterminen 2021.  
Motsvarande antaganden har beräknats gällande elevers rörlighet till och från 
rektorsområdena. 

Bearbetat material som beskriver prognostiserat behov framgår av tabeller och 
diagram, ett - förskola, och två – skola. 

Lokalbehov Förskola 
I Lysekils kommun garanteras förskoleplats inom kommunen. Lysekil har tio 
kommunala förskolor, två fristående förskolor samt två dagbarnvårdare som bedriver 
pedagogisk omsorg. Vårdnadshavare har möjlighet att önska geografisk placering vilket 
förvaltningen försöker att tillmötesgå. Kommunens vårdnadshavare önskar 
huvudsakligen förskola efter närhetsprincip, dvs i närliggande rektorsområden där 
skolgången troligen kommer att ske. Inom centrala Lysekil finns en viss överströmning 
mellan Västra och Östra området.  
Tendensen på senare år är att efterfrågan på platser i Stångenäsområdet ökat mer än 
förväntat. Framförallt är söktrycket i Brodalen högt. Detta leder till att barn erhållit 
platser i på Berg samt i centrala Lysekil men vårdnadshavare har även sökt förskola där 
de arbetar, t.ex. förskolan vid Nordens ark. Östra förskoleområdet i Lysekil samt Skaftö 
har konstant efterfrågan medan Västra området har minskat antalet barn som är 
bosatta inom sitt närområde. Färgaregatans förskola öppnades i samband med den 
immigration som förelåg 2015-2016. Från och med hösten 2021 finns inte detta behov 
kvar.  

Kommunens behov av förskoleplatser täcks idag av befintliga förskolor. Dock 
konstateras att Stångenäs generellt och Brodalen i synnerhet har kö med avseende på 
vårdnadshavarnas förstahandsval till dessa förskolor. Förvaltningen konstaterar ett 
akut behov av förskoleplatser i Brodalen. I underlaget till den av utbildningsnämnden 
beställda förstudie fanns direktiv att undersöka behovet motsvarande tre avdelningar i 
Brodalen.  

Då nya bostadsområden planeras i Lysekils kommer dessa planer att kräva parallell 
planering av förskolebehov. 

Nedanstående tabell visar sammanfattat behov fördelat på geografiskt område. 
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Tabell 1. 

Kommentar: Antalet barn i förskolan varierar över året och från augusti till maj. 
Orsaken är att femåringarna lämnar förskolan till förskoleklass i augusti samtidigt som 
ettåringar fylls på succesivt under året. 

Frågetecken förskolor 

Det är viktigt att bevaka planering av nya bostadsområden inklusive förtätningar. 
Östra områdets förskolor har störst söktryck om och när nyetablering/ersättning sker bör 
Östra området vara den naturliga etableringsplatsen. 
Då brist på såväl lokaler som tillgänglig mark i Brodalen ser förvaltningen ett behov av 
modullösning för att täcka behovet nu och inom den beräknade framtiden. 
Efterfrågan på pedagogisk omsorg har minskat konstant över tid. Rekrytering av 
dagbarnvårdare är svårt. Pedagogisk omsorg på obekväma tider startade hösten 2019 och 
tillhandahålls på Kronberget och Ängens förskolor..  

Slutsats förskolor 

Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen som 
helhet enligt behov. Dock kan inte förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt som 
kapaciteten ej räcker till då nya områden byggs. Stångenäsområdet har idag brist på 
förskolekapacitet. Särskilt att beakta är att det idag saknas en halv till en avdelning i 
Brodalen. I december 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om att inleda en förstudie 
för att säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i Brodalen. Förvaltningen 
konstaterar att en modullösning krävs för att möta Brodalens behov. 

För Skaftö föreslås en framtida samlokalisering av för- och grundskola för att på så sätt 
hantera de årskullvisa fluktuationerna.  

I centrala Lysekil råder balans mellan tillgång och efterfrågan. Inför nybyggnation vid 
Tronebacken/Fiskebäck finns ett behov av förskoleplatser. I samband med de för 
ändamålet upprättade detaljplaner kommer även planering förskola att behövas. 

Behov förskola totalt Lysekil befolkningsprognos 2022

Kapacitet Q3-21 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Behov i Lysekil totalt, ålder 1-5 år 596 578 574 577 581 581 583 583 582 582 579 577 573 572

Behov Lysekil+Lyse 414 371 367 362 361 363 362 363 362 361 360 358 356 353 352

BehovSkaftö 36 12 12 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 15 15

Behov Brastad 162 157 145 144 147 148 148 149 150 150 150 150 150 150 150

Kommunal förskola totalt 612 540 524 520 523 526 526 528 528 527 527 524 523 518 518

Till komm. Ped oms 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

Till enskilt alt / annan kommun 53 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
8,9% 8,7% 8,7% 8,8% 8,7% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,9% 8,9% 8,9%

Summa avgår 58 56 55 56 56 56 56 57 56 57 57 56 56 56
Från annan  kommun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Lokalbehov Skolor 

I dagsläget råder en brist på kapacitet i centrala Lysekil. E-huset på Gullmarsskolan är 
rivet. Moduler säkrar lokalbehovet för närvarande och framåt. Gullmarsskolan F-6 är 
något underdimensionerad i dag och framåt. Mariedalskolan har nyligen genomgått 
underhåll och utbyggnad. Bostadsområdet runt Mariedalskolan  har förtätats samtidigt 
som Mariedalsskolan har ett stort antal ansökningar från andra upptagningsområden 
som inte kan tillgodoses. Stångenäsdistriktet har en god kapacitet. Stångenässkolan har 
kapacitet att hantera distriktets behov under perioden. På Skaftö finns under perioden 
en överkapacitet då elevtalet bedöms vara konstant.  

Gullmarsgymnasiets lokaler har en hög nyttjandegrad. Samnyttjande sker med 
vuxenutbildning. Det innebär att när vuxenutbildningen ökar sin verksamhet blir det 
trångt i främst verkstadslokaler för industriutbildningar. Detta har förstärkts under 
pandemin då det varit svårt att erhålla praktikplatser. 

Nedanstående visar elevantal enligt prognos. 
I tabellform 

Frågetecken Skolor 

E-huset på Gullmarsskolan är rivet. Om den ersätts kan centrala Lysekil säkra behovet
under hela perioden. Bro skola har ett stort underhållsbehov.

Slutsats Skolor 

Skolorna i Lysekil har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock konstateras 
att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. Senareåren, åk 7–9, har 
idag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara behovet. Även F-6-enheten på 
Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta modulerna på 7–9 och samtidigt erhålla 
tillräcklig kapacitet för F-6 bör nybyggnation genomföras i samband med renovering 
för att säkerställa behovet. Även särskolans behov av skolgård och transporter ska 
beaktas. Dessa slutsatser ska beaktas i den studie samhällsbyggnadsförvaltningen har i 
uppdrag att belysa gällande Gullmarsskolorna och Gullmarsborgs framtid som 
genomförs 2022.  
Mariedalsskolan har behov av ökad kapacitet då närområdet har förtätats 
bostadsmässigt. En genomlysning av upptagningsområden mellan Gullmarsskolan och 
Mariedalsskolan kommer att genomföras 2022.  

En förstudie föreslår att samlokalisera för- och grundskola på Skaftö. 

En förstudie har genomförts för att för att påvisa lokalbehov för förskola och 
grundskola i Brodalen. I dagsläget saknas mark för att hantera för- och grundskola. 
Förvaltningen föreslår därför att prioritera modullösning för att säkerställa förskolans 
behov medan en fortsatt undersökning av Bro skolas status och användning görs. 

Det råder brist på lokaler för gymnasiala och vuxenutbildningar inom industriteknik. 

Gullmarsgymnasiet och vuxenutbildningens lokalanvändning behöver utredas. 

Totalt Lysekil Röda siffror =Mandatperiod

 beräkningQ3-21 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende enligt SCB 1508 1500 1505 1482 1485 1479 1467 1451 1453 1453 1457 1454 1448 1455 1459 1463

Till friskola/annan kommun 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Netto till-från området

(Till särskola, anges  ej pga osäkerhet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aktuellt enligt Pro Capita 1146

Extraordinärt annan kommun/nyinflyttade *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos: Antal elever 1516 1498 1503 1479 1481 1476 1462 1447 1448 1447 1452 1449 1443 1450 1455 1458
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Kultur och fritid 

Kultur 

Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. Lokalerna i Lysekil är 
externa och något svårarbetade. Ett behov av anpassning gällande tillgänglighet och 
verksamhet finns. 

Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till 
Gullmarsskolan. Lokalfrågan för musikskolan är därför besvärlig vilket särskilt behöver 
beaktas vid Gullmarsskolans renovering. En kulturskola ska etableras i Lysekil under 
2022. I samband med detta kommer lokalbehov att belysas. 

Förvaltningen konstaterar att ett större grepp kring lokaler för kultur, föreningar, 
organisationer och mötesplats behöver utredas. Samverkan, samutnyttjande och 
tillgänglighet kan stärkas i ett samlat kulturhus eller motsvarande. 

Fritid 

Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov. Lysekils kommun behöver göra ett vägval 
gällande framtida anläggningar för bad- och ishall. Det gäller såväl utformning som 
driftsform. Under 2022 ligger ett uppdrag på samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda 
Gullmarsborgsområdets framtid  

Idrottshallar 
Behov finns av ytterligare en idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång till 
idrottsundervisning och föreningsverksamhet. Ordinarie underhåll krävs. 

Idrottsplaner 
Kommunen driver tre gräsplaner och två konstgräsplaner där föreningsverksamhet 
bedrivs. Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas 2022. Övriga anläggningar 
kräver sedvanligt underhåll. 

Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande både gräsplan och banor för 
friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, avjämning 
och anläggande av allvädersbanor är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter 
under aktuella säsonger.  

Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal 
friluftsområden där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll. Det gäller 
spontanidrottsplatser, utegym, boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten för 
Gullmarsskogen/Fjälla. Det behöver dessutom redas i ekonomiskt ansvar gällande 
såväl drift, underhåll och investering. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering:
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§ 153 Dnr 2021-000445 

Samlokalisering av kommunal för- och grundskolan på Skaftö 

Sammanfattning 

Under 2020 uppmärksammades ett behov av att förbättra förutsättningarna för 
skolverksamheten på Skaftö. En förstudie genomfördes av kommunens 
fastighetsenhet på uppdrag av Utbildningsnämnden.  

Förstudien visa fördelar av att samlokalisera förskola och skola på Skaftö och belyser 
fem olika alternativa lösningar varav den som förordas är en nybyggnation i 
anslutning till Bottnahallen i Grundsund. 

Utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta arbetet.  

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom tidigare utredningar och förordar 
en fortsatt fördjupad förstudie som ska inkludera beskrivning av lokallösning för 
biblioteket, förslag till hantering av dagens lokaler som i så fall skall lämnas och 
också en mer fördjupad analys av kostnadsbilden för genomförande. 

Fortsatt hantering sker under förutsättning att utrymme beslutas i kommunens 
investeringsplan framåt. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 202 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14 
Utredningsrapport - förutsättningar för samlokalisering av kommunal för- och 
grundskola på Skaftö 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens 2020-10-06 § 110 – Samlokalisering av 
kommunal för- och grundskola på Skaftö  
Slutrapport -Förstudie Skaftö skola, 2021-09-16 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens 2021-10-04 § 91 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att 
genomföra en fördjupad förstudie för en ny gemensam förskola/skola vid 
Bottnahallen i Grundsund. Studien ska också omfatta beskrivning av lokallösning 
för biblioteket, förslag till hantering av dagens lokaler som i så fall ska lämnas och 
också en mer fördjupad analys av kostnadsbilden för genomförande. Studien ska 
vara klar under 2022 och återrapporteras till kommunstyrelsen för slutligt beslut i 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Datum 

2021-10-14 

Dnr 

LKS 2021-000445 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Karolina Samuelsson, 
karolina.samuelsson@lysekil.se 

Samlokalisering kommunal för- och grundskola Skaftö 

Sammanfattning 

Under 2020 uppmärksammades ett behov av att förbättra förutsättningarna för 
skolverksamheten på Skaftö. En förstudie genomfördes av kommunens 
fastighetsenhet på uppdrag av Utbildningsnämnden.  

Förstudien visa fördelar av att samlokalisera förskola och skola på Skaftö och 
belyser fem olika alternativa lösningar varav den som förordas är en nybyggnation i 
anslutning till Bottnahallen i Grundsund. 

Utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta arbetet.  

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom tidigare utredningar och förordar 
en fortsatt fördjupad förstudie som ska inkludera beskrivning av lokallösning för 
biblioteket, förslag till hantering av dagens lokaler som i så fall skall lämnas och 
också en mer fördjupad analys av kostnadsbilden för genomförande. 

Fortsatt hantering sker under förutsättning att utrymme beslutas i kommunens 
investeringsplan framåt. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut att 

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie för 
en ny gemensam förskola/skola vid Bottnahallen i Grundsund. Studien ska också 
omfatta beskrivning av lokallösning för biblioteket, förslag till hantering av dagens 
lokaler som i så fall skall lämnas och också en mer fördjupad analys av 
kostnadsbilden för genomförande. Studien skall vara klar under 2022 och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Under 2020 uppmärksammades ett behov av att förbättra förutsättningarna för 
skolverksamheten på Skaftö. Idag finns en kommunal förskola och en kommunal 
grundskola i Grundsund samt en förskola i Fiskebäckskil som drivs som 
föräldrakooperativ.  

I Grundsunds förskola utnyttjas idag endast en av tre möjliga avdelningar. Lokalen 
bedöms av verksamheten som ändamålsenlig men en utökad verksamhet skulle 
kräva nyinvesteringar såsom takomläggning, byte av ventilation, ytskikt och 
fasadrenovering. 

Skaftö skola omfattar idag skolverksamhet F-6, fritidshem och bibliotek. I nuläget 
finns här ca 70 elever. Lokalerna är i princip fullt nyttjade och har konstaterats i 
stort behov av renovering. Även energieffektivisering är ett stort behov samt 
skolans utemiljö. 

http://www.lysekil.se/
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Kommunens fastighetsenhet har i samverkan med berörda verksamheter 
genomfört en förstudie enligt uppdrag från Utbildningsnämnden (2020-10-06 
§110). Syftet med förstudien var att utreda förutsättningarna till att samlokalisera
Grundsunds förskola med Skaftö skola i samband med dess renovering.

Enligt förstudien framkommer en rad fördelar med en framtida samlokalisering 
men också en rad problem om den ska ske i skolans befintliga lokaler. Ytorna i 
skolan räcker inte till för den verksamhet som planeras framåt. 

Förstudien har fördjupat fem olika alternativa lösningar och efter analys förordas 
en ny skolbyggnad i anslutning till Bottnahallen. 

Utbildningsnämnden behandlade frågan vid sammanträde 2021-10-04 §91 och 
föreslår där kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att: 

 fortsätta utreda möjligheten att samordna verksamheterna Skaftö skola och
Grundsunds förskola till en gemensam ny lokalisering vid Bottnahallen

 utreda och lämna förslag till lokalisering av bibliotek i särskild lokal
centralt i Grundsund, alternativt samlokaliserad med skola/förskola på ny
plats

 i samverkan med berörd rektor påbörja projektering för att ta fram en
översiktsskiss, gestaltning av skola/förskola samt skolgård samt tillhörande
trafik- och miljöplanering för det aktuella området.

 Utarbeta ett förslag till internhyresavtal enligt överenskommen
gränsdragningslista

 I investeringsbudget 2024 avdela 2 mnkr för komplettering av inventarier i
nya lokaler.

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den initiala utredningen och 
den första förstudien är relevanta och pekar på en rad fördelar med att 
samlokalisera förskola/grundskola och detta i nya gemensamma lokaler. 

Dock kvarstår en rad faktorer som måste belysas innan slutligt beslut kan fattas. 
Här omfattas lokallösning för biblioteket, hantering av dagens lokaler som i så fall 
skall lämnas och också en mer fördjupad analys av kostnadsbilden för 
genomförande. 

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktige i detta läge bör ge 
uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra en fördjupad förstudie 
som omfattar beskrivning av faktorerna ovan. 

Detta under förutsättning att investeringsbudgeten för kommunen beslutas och 
medger kommande investering motsvarande minst 50 mnkr som är den summa 
som angetts efter den första förstudien. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

http://www.lysekil.se/
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Bilagor 

 Utredningsrapport; förutsättningar för samlokalisering av kommunal för- 
och grundskola på Skaftö 

 Utbildningsnämndens beslut 2020-10-06 § 110 – Samlokalisering av 
kommunal för- och grundskola på Skaftö (ärende nr 2020-000190) 

 Slutrapport Förstudie Skaftö skola, 2021-09-16 

 Utbildningsnämndens beslut 2021-10-04 § 91 
 

Beslutet skickas till  

Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

http://www.lysekil.se/
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Förstudie 
Projektnamn Skaftö skola 
Projektledare Daniel Nielsen 

1. Bakgrund och nuläge

1.1 Bakgrund 
Fastighetsenheten har, i samverkan med berörda verksamheter, genomfört en förstudie enligt beslut 
UBN 2020-10-06 § 110. 
Syftet med förstudien har varit att utreda förutsättningar och planera för eventuell samlokalisering av 
Grundsunds förskola i samband med renovering av Skaftö skola. 

1.2 Nuläge 
Skaftö skola, belägen i Grundsund, betjänar i nuläget F-6, samt fritidshem. Elevantalet är i nuläget ca. 
70 st. 
Skaftö skola huserar dessutom en biblioteksverksamhet, med tillgänglighet för allmänheten. 
Lokalerna är i nuläget i princip fullt utnyttjade. 
Statusbesiktning genomfördes av lokalerna 2019-2020, där det konstaterades att de är i stort behov av 
renovering. ”Annexet” renoverades dock 2018.  
Även fastighetsteknik vad gäller bl a energieffektivitet och skolans utemiljö är i stort behov av 
utveckling. 

Grundsunds förskola har en kapacitet på tre avdelningar, men i nuläget är endast en avdelning öppen. 
Förskolan är ändamålsenlig vid nuvarande beläggning, men renoveringsbehov finns även här, främst 
vad avser ventilation och inomhusmiljöaspekter. 

2. Sammanfattning och rekommendation

2.1 Sammanfattning 
En samlokalisering skulle innebära en rad fördelar: 

• Samplanering öppning/stängning
• Överskolning bör underlättas
• Kök/städ effektiviseras
• Nuvarande förskolelokaler kan nyttjas effektivare till annan verksamhet
• Bottnahallen skulle kunna merutnyttjas dagtid.
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Det kan konstateras att det redan med nuvarande nyttjandegrad är mycket svårt att genomföra en 
samlokalisering på Skaftö skola i befintliga lokaler. 
Då skolverksamheten räknar med att ta höjd för 85-100 elever, samt förskolan redan hösten-21 öppnar 
en avdelning till är slutsatsen att en samlokalisering kräver mer ytor än vad som i nuläget finns 
tillgängligt. 
Bibliotekslokalen är inte heller optimal, då allmänheten har tillträde, och enda vägen är att passera 
över skolgården. 

3. Upplevt problem och mål

Förstudien har visat på ett flertal problem vid utbyggnad av befintlig Skaftö skola: 

• Utbyggnad av lokalerna i markplan skulle innebära att en stor del av skolgården tas i anspråk,
vilket är icke önskvärt, inte minst då även trafikanpassningar kommer att innebära påverkan
på utemiljön.

• Utbyggnad på höjden skulle dels innebära ett betydligt större investeringsbehov, samt troligen
bli byggtekniskt komplicerat, då det skulle innebära en betydande belastningsökning på
underlaget.

• För att kunna lösa ”biblioteksfrågan” skulle man behöva flytta biblioteket till annexet för att
få separat entré från gatan. Det är dock denna byggnad som är mest lämpad för
förskoleverksamheten.

• Trafiksituationen blir betydligt intensivare om hämtning/lämning av förskolebarn tillkommer.

4. Undersökning, analys och förstudieresultat
Projektgruppen har arbetat med 5 olika alternativ: 

1. Ingen samlokalisering av förskola och skola.
Ett alternativ där tidigare nämnda fördelar uteblir.
Uppskattad renoveringskostnad: 12 – 15 mkr
(Renovering skola samt två avd. förskola)
Driftskostnad: 1,4 mkr/år
Beräknad hyreskostnad BUN: 2,6 mkr/år

2. Utbyggnad av Skaftö skola i markplan.
Detta alternativ skulle som tidigare påtalats innebära en betydandande påverkan på
utemiljön, vilken dessutom kommer att påverkas av trafiksituationen vid en
samlokalisering. Problemet med biblioteket kvarstår.
Uppskattad investeringskostnad: 20 – 25 mkr.
Uppskattad renoveringskostnad: 10 – 12 mkr.
Uppskattad driftskostnad: 1 mkr/år
Beräknad hyreskostnad BUN: 3,4 mkr/år
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3. Utbyggnad av Skaftö skola på höjden, antingen på mellanstadiedel eller  
  fritidsdel. 

 Alternativet skulle innebära minimal påverkan på utemiljön. 
 Det råder dock stor osäkerhet huruvida underlaget tål en extra våning på dessa 
 byggnadsdelar. Det kräver omfattande geoteknisk utredning. Detta löser inte heller 
 ”biblioteksfrågan” 
 Uppskattad investeringskostnad: 15 mkr. 
 (Grundläggning måste dock i detta alternativ utredas och kan leda till kostnader som i 
 nuläget är svåra att uppskatta.) 
 Uppskattad renoveringskostnad: 10 – 12 mkr. 
 Uppskattad driftskostnad: 1 mkr/år 
 Beräknad hyreskostnad BUN: 3,4 mkr/år 
 

4. Utlokalisering av biblioteket till extern fastighetsägare, med ombyggnad av  
  nuvarande bibliotekslokal till fritids och förskola i nuvarande annex. 

 Detta skulle lösa problemet med biblioteket samt minimera påverkan på utemiljön. 
 Dock blir verksamheten trångbodd samt ser ett problem med att tillhandahålla ett 
 skolbibliotek. 
 Hyra ny bibliotekslokal: ca 10 tkr/mån 
 Uppskattad investeringskostnad: 7 - 9 mkr. 
 Uppskattad renoveringskostnad: 10 – 12 mkr. 

 Uppskattad driftskostnad: 1 mkr/år 
 Beräknad hyreskostnad BUN: 3 mkr/år 
 
5. Nybyggnad av skola på annan plats. 
 Investeringskostnaderna bedöms till 45 mkr. 
 Uppskattad driftskostnad ca 700 tkr/år 
 Bibliotek skulle med detta alternativ kunna inhysas i annexet. 
 Detta alternativ skulle dessutom frigöra nuvarande markyta till annat ändamål, 
 exempelvis centrumnära parkering. 
 Beräknad hyreskostnad BUN: 2,5 mkr/år 
 
 
Ovanstående investeringskostnader avser fastighetsbyggnation och fastighetsteknik. 
Ingen hänsyn är tagen till verksamhetens kostnader för inventarier och tekniska lösningar. 
 
Då vi ännu befinner oss i förstudieskedet får man räkna med en felmarginal på beräknade 
kostnader med +- 20%. 
Att också ta i beaktande är ev konjunktursvängningar och att priser på byggmaterial ökat 
med ca 30-40 % under pandemiåren 2020-2021, vilket inte heller tagits i beaktande i 
ovanstående budget då vi förväntar oss att byggpriserna inom kort återgår till vad som kan 
anses normalt. 
 
Ej heller har det i förstudieskedet genomförts några geotekniska undersökningar, men med 
tanke på Bottnahallens placering och att det är berg i området bör detta inte innebära några 
problem för dimensioneringen. 
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5. Slutsats och det fortsatta arbetet 
 

5.1 Slutsats 
Förstudien visar tydligt att en samlokalisering av Skaftö skola och Grundsunds förskola på nuvarande 
plats inte är en optimal lösning. 
Dels medför samtliga granskade alternativ högre investeringskostnader, samtidigt som det är svårt att 
göra någon betydande energivinst i samband med ombyggnad. 
Dels skulle det innebära en förtätning, samt omfattande ingrepp i utemiljön för att lösa frågan om 
lämning/hämtning av små barn. 
Uppförande av en ny skolbyggnad i anslutning till Bottnahallen, skulle förutom förbättrade 
pedagogiska utvecklingsmöjligheter och lägre driftskostnader för samtliga berörda verksamheter, 
även frigöra centralt placerad platsmark för centrumnära parkering eller annan verksamhet. 
 

5.2 Förslag till fortsatt arbete 
Vi föreslår att UBN beslutar om att ge SBN/Tekniska/Fastighetsenheten i uppdrag att: 

• i samverkan med berörda verksamheter fortsätta projekteringen för en ny sammanhållen skola 
och förskola i anslutning till Bottnahallen, genom att i ett första skede utarbeta översiktsskiss, 
gestaltning av skola/förskola samt skolgård samt tillhörande trafik- och miljöplanering för det 
aktuella området. 

• utreda och lämna förslag till lokalisering av bibliotek i särskild lokal centralt i Grundsund, 
alternativt samlokaliserad med skola/förskola på ny plats. 
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§ 148 Dnr 2021-000456 

Investeringsbudget 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag till investeringsbudget 2022 
samt plan 2023 – 2024 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 
2021-06-23. Vissa omprioriteringar har gjorts efter beslutet då några projekt inte 
startat i den omfattning som tidigare planerats. Ett nytt projekt, lakvatten Sivik, som 
inte tidigare redovisats har nu lagts in i planen. Eftersom större projekt skjutits på 
framtiden har andra projekt prioriterats från listan över investeringsbehov och 
lokalförsörjningsplanen samt nya investeringar.  

Självfinansieringsgraden 100 procent uppnås eftersom investeringsvolymen var låg i 
början av beräkningsperioden. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 203 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024. 
Protokolls utdrag från samhällsbyggnadsnämndens 2021-11-04, § 166 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om nyinvesteringsram om 39,5 mnkr och godkänner 
projekt som löper över flera år. Större projekt beslutas i kommunfullmäktige efter 
förstudier. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Datum 

2021-11-17 

Dnr 

LKS 2021-000456 
 
Ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson, 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Investeringsbudget 2022 plan 2023-2024 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetat fram ett förslag till investeringsbudget 2022 samt plan 2023 – 2024 med 
utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2021-06-23. Vissa 
omprioriteringar har gjorts efter beslutet då några projekt inte startat i den 
omfattning som tidigare planerats. Ett nytt projekt, lakvatten Sivik, som inte tidigare 
redovisats har nu lagts in i planen. Eftersom större projekt skjutits på framtiden har 
andra projekt prioriterats från listan över investeringsbehov och 
lokalförsörjningsplanen samt nya investeringar.  

Självfinansieringsgraden 100 procent uppnås eftersom investeringsvolymen var låg 
i början av beräkningsperioden. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nyinvesteringsram 
om 39,5 mnkr och godkänna projekt som löper över flera år. Större projekt beslutas 
i kommunfullmäktige efter förstudier. 

Ärendet 

I budgetbeslutet i juni beslutade kommunfullmäktige om en ram år 2022 för 
investeringar, med prioriterade projekt, en lokalförsörjningsplan och en lista över 
prioriterade investeringsbehov de närmaste åren. Total investeringsvolym för år 
2022 var 80,3 mnkr varav 45,8 mnkr var avsatt för nyinvesteringar. Enligt 
kommunens regelverk ska kommunstyrelsen besluta om fördelning av ramen för 
nyinvesteringar.   

Vid investeringsdialog i september och i uppföljningsrapport 3 per augusti framkom 
att flera projekt inte påbörjats i den omfattning som planerades i budget 2021 och 
därför behöver vissa projekt flyttas framåt i tiden. Det har också tillkommit nya 
behov som bedöms viktiga att prioritera. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om förslag till justering av 
investeringsbehov, 2021-11-04. Där redovisas justeringar av investeringsprojekt 
samt nya investeringsbehov.  

Småbåtsverksamheten hade en budget på 5 mnkr i junibeslutet i 
kommunfullmäktige, men har 6 mnkr i samhällsbyggnadsnämndens förslag, 
eftersom investeringstakten var låg under 2021, behöver budgeten utökas till 2022. 

Även behovet av anpassning av lokalen för ökad sysselsättning och 
återbruksverksamhet för arbetslivsförvaltningen finns med i det nya förslaget från 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Det pågår en utredning kring lösning för hantering av lakvatten från Sivik och det 
finns olika alternativ med investeringsutgifter i ett spann mellan 58–70 mnkr. I 
avvaktan på beslut läggs investeringen in i planen under åren 2023–2024, med det 
högre beloppet. 

http://www.lysekil.se/
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Inom socialnämnden finns behov att utveckla och införa olika digitala lösning och 
därför kompletteras med ytterligare projekt. Införandet av systemet Combine har 
försenast och kommer inte att slutföras under 2021 utan pågår även 2022, vilket 
innebär att det finns ett behov av investeringsutrymme även 2022. Även 
familjecentralen och larm har behov av budget för nyinvesteringar. 

Sammantaget blir den nya ramen för nyinvesteringar 2022 39,5 mnkr vilket är inom 
ramen för kommunfullmäktiges beslut från juni. Då flera projekt är över 5 mnkr bör 
beslutet fattas av kommunfullmäktige. En tabell över projekt i budgetförslaget 
bifogas, bilaga 1 Förslag till investeringar 2022 plan 2023 2024. 

En uppdaterad investeringsplan för en femårsperiod kommer att presenteras i 
samband med budgetbeslutet för 2023. 

Självfinansieringsgrad 

Kommunfullmäktige har också fattat beslut om finansiella mål och självfinansiering 
av investeringar är ett av målen och målet är satt till 100 procent under en 
tioårsperiod.  

Vid ett antagande om att investeringsvolymen ligger enligt budgetförslaget även för 
2023 och 2024 påverkas självfinansieringsgraden. Den största påverkan har 
lakvatten Sivik och skolorna Skaftö/Bro. Exploatering och taxefinansierad 
verksamhet ingår inte i beräkningen. 

Tabell självfinansieringsgrad 

 

Den föreslagna investeringsvolymen påverkar också kapitalkostnaderna beroende 
på när projekten aktiveras och hur lång avskrivningstid investeringen har. Inom 
budgeten för kommungemensamt har avsatts 2,4 mnkr för att kompensera 
nämnderna för kapitalkostnader kopplade till nyinvesteringar under 2022.  

Det föreslagna volymerna inom planperioden innebär att kommunen behöver låna 
medel för att finansiera investeringarna. 

Förvaltningens synpunkter  

Det finansiella målet av 100 % självfinansiering över en tioårsperiod har uttryckts 
som ett mål i budgeten och perioden år 2015–2024 utgör grund för beräkningen. 
Eftersom investeringsvolymen var låg i början av mätperioden kommer målet att 
uppnås under planperioden. Resultaten för 2023 och 2024 utgår från beslutet i 
budget 2022.  

Ökade investeringsvolymer tenderar också att öka driftkostnader, dels för lån, dels 
för drift av anläggningar. Det kan innebära krav på besparingar i verksamheterna 
för att hantera ökade kostnader. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bör planera investeringar inom 
småbåtsverksamheten så att det blir en rimlig höjning av taxorna, eftersom det är 
taxekollektivet som ska finansiera ökade kostnader. 

Nya investeringar kräver också underhåll och en driftbudget i framtiden. En 
satsning på energieffektiva projekt kan på sikt sänka kommunens kostnader och 
bör därför prioriteras.  

http://www.lysekil.se/
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Då flera projekt avviker från tidigare beslut bör kommunfullmäktige fatta beslut om 
ramen för nyinvesteringar. Skaftö skola hanteras i ett eget ärende, men en budget 
redovisas i investeringsbeslutet.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 

Bilagor 

Förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024. 
Protokolls utdrag från samhällsbyggnadsnämndens 2021-11-04, § 166 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen 

http://www.lysekil.se/


Bilaga 1

Investeringar 2022-2026 Totalt BU 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan  2025 Plan 2026

Reinvestering
Samhällsbyggnadsnämnden 127,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5
Kommunstyrelsen 4,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
UBN/Utbildningsförvaltningen 9,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
UBN/Arbetslivsförvaltningen 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Socialnämnden 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ram reinvesteringar 147,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
Ram Småbåtsverksamheten 20,0 6,0 5,0 3,0 3,0 3,0

Förslag nyinvesteringar att besluta Totalt BU 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan  2025 Plan 2026
Skaftö Skola + samlokalisering förskola 50,0 3,0 22,0 25,0
Bro skola + ev. samlokalisering med förskola 42,0 2,0 20,0 20,0
GC väg Fiskebäck+Tronebacken 4,0 2,0 2,0
GC‐väg Fiskebäckskil 1,0 1,0
GC‐väg Kungsgatan 1,3 1,3
Fiskhamnskajen 40,0 20,0 20,0
Krabbfisketrappan 3,0 3,0
Ångbåtsbryggan, anpassning för Västtrafik‐färj 10,0 10,0
Trygghet och tillgänglighetsanpassning 2,0 2,0
Energieffektiviseringsåtgärder 1,0 1,0
Gullmarskajen del 2 0,0
Mindre investeringar Grötöområdet 1,0 1,0
2021: Digital infartsskyllt 0,6 0,6
2021: Laddinfrastruktur 2,0 2,0
2021: Parkering infart Grundsund 0,5 0,5
NY: ALF återbruk 1,5 1,5
NY: Stadskajer 3,0 3,0
NY: Skyltar i havet 0,5 0,5
NY: Väderskydd Havsbadet 0,6 0,6
NY: Blåstället ‐ Återställning och lokalanpassni 2,0 2,0
NY: GC‐väg Skaftö Backa Näreby 5,0 5,0
NY: Lakvatten Sivik 70,0 35,0 35,0
NY: SON Combine, Larm, Familjecentralen 3,5 1,5 1,0 1,0
Summa nyinvesteringar 244,5 39,5 82,0 103,0 20,0 0,0
Totalt investeringar efter justering 412,0 75,0 116,5 135,5 52,5 32,5
Jämfört med KF‐beslut 210623 284,3 80,3 96,5 42,5 32,5 32,5

I tabellen ovan redovisas redan beslutade investeringar (grönmarkerade) och nya investeringar för 2022.



 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

1 (1) 

Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering:

 43F2805B4E986769CE0444ABC44084B60A1138AFE7 

§ 147 Dnr 2021-000027 

Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 4 per oktober 
2021. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens 
presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter.  

Den samlade bedömningen är att resultatet 2021 blir 29,1 mnkr för kommunen 
vilket är 19,3 mnkr bättre är budgeterat resultat om 9,8 mnkr. 

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt 
bistånd, prognosen är en negativ avvikelse på 6,7 mnkr för 2021 i jämförelse med 
budget. Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse motsvarande 8 mnkr vid 
uppföljningen per februari. 

Socialnämnden har tidigare redovisat ökade kostnader till följd av placeringar. 
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett underskott på 7,4 mnkr vid 
Uppföljningsrapport 2. Nämnden skulle använda sitt tidigare överskott för att på så 
sätt hantera en del av underskottet, nämnden försämrade sin prognos till 
uppföljningen per augusti, -11,7 mnkr. Nu har nämnden redovisat en prognos som är 
bättre än i Uppföljningsrapport 3 och som är i storleksordningen som vid 
Uppföljningsrapport 2, 7,8 mnkr. 

Sammantaget har nämnderna förbättrat sina prognoser i jämförelse med 
Uppföljningsrapport 3, men totalt är det en negativ budgetavvikelse för 
verksamheterna som vägs upp av bland annat skatteintäkter som har en stor positiv 
budgetavvikelse. 

Kommunen kommer att nå balanskravet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 201 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-24 
Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsen förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Uppföljningsrapport 4 2021. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Datum 

2021-11-24 

Dnr 

LKS 2021-000027 

Ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 

Uppföljningsrapport 4 2021 KF 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 4 per oktober 
2021. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och 
kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas 
uppföljningsrapporter.  

Den samlade bedömningen är att resultatet 2021 blir 29,1 mnkr för kommunen 
vilket är 19,3 mnkr bättre är budgeterat resultat om 9,8 mnkr. 

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt 
bistånd, prognosen är en negativ avvikelse på 6,7 mnkr för 2021 i jämförelse med 
budget. Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse motsvarande 8 mnkr vid 
uppföljningen per februari. 

Socialnämnden har tidigare redovisat ökade kostnader till följd av placeringar. 
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett underskott på 7,4 mnkr vid 
Uppföljningsrapport 2. Nämnden skulle använda sitt tidigare överskott för att på så 
sätt hantera en del av underskottet, nämnden försämrade sin prognos till 
uppföljningen per augusti, -11,7 mnkr. Nu har nämnden redovisat en prognos som 
är bättre än i Uppföljningsrapport 3 och som är i storleksordningen som vid 
Uppföljningsrapport 2, 7,8 mnkr. 

Sammantaget har nämnderna förbättrat sina prognoser i jämförelse med 
Uppföljningsrapport 3, men totalt är det en negativ budgetavvikelse för 
verksamheterna som vägs upp av bland annat skatteintäkter som har en stor positiv 
budgetavvikelse. 

Kommunen kommer att nå balanskravet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport 
4 2021. 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en uppföljningsrapport 4 per 
31 oktober 2021.  

Som framgår av rapporten är kommunens resultat till och med oktober 38,3 mnkr 
och prognosen för 2021 är 29,1 mnkr, vilket är 19,3 mnkr bättre än budgetens 
resultat på 9,8 mnkr. Förändring i jämförelse med Uppföljningsrapport 3 är att 
prognosen är bättre nu. Både socialnämnden, arbetslivsförvaltningen och 
kommunstyrelsen redovisar förbättrade prognoser samt avräkning av skatten visar 
positiv prognos. 

http://www.lysekil.se/
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Samtidigt kan konstateras att verksamheternas prognoser visar en budgetavvikelse 
på – 10,1 mnkr och att bland annat skatteintäkter och reavinster är bättre än 
budgeterat och balanserar upp resultatet.  

Arbetslivsförvaltningen prognosticerar ett underskott på 5,5 mnkr, vilket är något 
bättre än vid förra uppföljningen. Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt 
bistånd har minskat och prognos för ekonomiskt bistånd är nu -6,7 mnkr. Vid 
uppföljningen per februari beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett 
prognosticerat underskott om 8,0 mnkr, då kostnader för ekonomiskt bistånd är 
påverkat av utvecklingen i samhället och svårt att åtgärda kortsiktigt.  

Socialnämnden har en bättre prognos än vid uppföljningen per augusti (-11,7) till 
följd av lägre kostnadsökning för hemvård och statsbidrag, ny prognos är -7,8 
mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i samband med Uppföljningsrapport 2 att 
godkänna ett underskott motsvarande 7,4 mnkr då kostnader för placeringar hade 
ökat. Då var tanken att nämnden skulle täcka en del av underskottet med eget 
kapital 2,3 mnkr.  

Kommunstyrelsens och socialnämndens presidier har, i enlighet med 
kommunstyrelsens uppdrag, genomfört en dialog kring åtgärder för budget i balans 
och årets resultat. Socialnämnden har beslutat om en åtgärdsplan, men större delen 
av effekterna kommer nästa år. 

Utbildningsförvaltningen prognosticerar ett överskott på 3,0 mnkr och 
förvaltningen har presenterar åtgärder för att nå resultatet. Målet för nämnden är 
att återbetala en del av tidigare års underskott. En avräkning kommer att ske vid 
bokslutsberedningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har en prognos på -0,7 mnkr. 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat på 0,9 mnkr. 

Skatteintäkterna är avsevärt högre än budgeterat och även andra 
kommungemensamma poster har en positiv prognos. 

Av de budgeterade investeringarna på 83,9 mnkr är prognos att investeringar 
motsvarande 47,9 mnkr kommer att genomföras under året. Flera större projekt 
såsom Fiskhamnskajen, Bro skola, Skaftö skola har dragit ut på tiden och projekten 
är framflyttade, vilket är förklaringen till större delen av avvikelsen. 

Med reavinster frånräknade kommer kommunen att uppnå balanskravet. 

Förvaltningens synpunkter 

Skatteprognosen är något bättre än tidigare prognos och stor positiv avvikelse i 
jämförelse med budget till följd av starkare skatteunderlagsprognos. 

Nämnderna tillsammans har fortfarande en negativ budgetavvikelse och 
nämnderna arbetar med handlingsplaner för att komma i balans. Det är viktigt att 
arbetet med att försöka nå en rimlig kostnadsnivå fortsätter och jämförelse med 
referenskostnader och andra kommuner bör fortsätta. 

Då verksamheterna fortfarande till viss del påverkas av pandemin bör 
bokslutsberedningen ta hänsyn till rådande omständigheter, när resultatet för 2021 
ska fastställas. 

http://www.lysekil.se/
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Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 

Bilaga 

Uppföljningsrapport 4 2021 KF 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen 

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

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 1), 30 april 
(uppföljningsrapport 2), 31 augusti (uppföljningsrapport 3), 31 oktober (uppföljningsrapport 
4) samt årsredovisning per 31 december (uppföljningsrapport 5)

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

2 Kommunen - ekonomisk redovisning 

2.1 Resultaträkning 

Mnkr Budget helår Utfall ack Utfall ack fg år 
Prognos utfall 

helår 
Avvikelse bu-

prognos 

Verksamhetens intäkter 199,4 185,1 188,8 224,0 24,6 

Verksamhetens kostnader -1 146,7 -961,4 -930,0 -1 171,5 -24,8

Avskrivningar -31,6 -26,1 -24,6 -32,6 -1,0

Verksamhetens 
nettokostnader 

-978,9 -802,4 -765,8 -980,1 -1,2

Skatteintäkter 730,4 627,1 614,1 734,4 4,0 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

252,5 208,8 192,2 269,2 16,7 

Verksamhetens resultat 4,0 33,5 40,5 23,5 19,5 

Finansiella intäkter 7,3 6,1 6,3 7,2 -0,1

Finansiella kostnader -1,5 -1,3 -1,2 -1,6 -0,1

Resultat efter finansiella 
poster 

9,8 38,3 45,6 29,1 19,3 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat 9,8 38,3 45,6 29,1 19,3 

(Föregående års periods utfall i parentes) Periodens resultat uppgår sammantaget till +38,3 
mnkr (+45,6 mnkr) vilket är en minskning med -7,3 mnkr, eller -16,0 procent. De större 
skillnaderna är högre verksamhetskostnader med 31,4 mnkr, eller 3,3 procent. Ökade 
skatteintäkter och generella statsbidrag har dock ökat nästan lika mycket; med 29,6, eller 3,7 
procent. Övriga intäkter och kostnader bidrog netto till -5,5 mnkr av det lägre resultatet men 
-7,3 mnkr än motsvarande period 2020 som då hade stora extra Covid-19 bidrag.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat och uppgår till 
96,0 procent. Motsvarande period föregående år var andelen 95,0 procent. 

Finansnettot uppgår till för perioden till + 4,8 mnkr, jämfört med +5,1 mnkr. 

På helåret 2021 prognostiseras ett resultat på +29,1 mnkr vilket är 19,3 mnkr bättre än 
budgeterat resultat. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 1,2 mnkr högre samtidigt 
som skatte- och finansposter beräknas bli 20,5 mnkr bättre än budget. Prognostiserat 
resultat kommenteras mer i avsnitten Driftredovisning och Nämnduppföljning. 

2.2 Balansräkning 

Mnkr 211031 201231 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 475,7 461,8 
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Mnkr 211031 201231 

Maskiner och inventarier 14,2 17,0 

Pågående investeringar 31,7 38,3 

Finansiella anläggningstillgångar 35,7 35,7 

Summa anläggningstillgångar 557,3 552,8 

Bidrag till statlig infrastruktur 5,5 5,8 

Omsättningstillgångar 

Förråd och exploateringsfastigheter 7,0 9,6 

Kortfristiga fordringar 139,3 116,7 

Kassa och bank 99,5 107,9 

Summa omsättningstillgångar 245,8 234,2 

SUMMA TILLGÅNGAR 808,6 792,8 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital 420,2 372,7 

Periodens resultat 38,3 47,5 

Summa eget kapital 458,5 420,2 

varav resultatutjämningsreserv 10,0 10,0 

Avsättningar 

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 16,4 14,8 

Andra avsättningar 24,6 24,3 

Skulder 

Långfristiga skulder 70,6 70,3 

Kortfristiga skulder 238,5 263,2 

Summa avsättningar och skulder 350,0 372,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 808,6 792,8 

Anläggningstillgångarna uppgår till 555,9 mnkr, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 3,1 
mnkr. Omsättningstillgångarna har ökat, främst kortfristiga fordringar, 15,5 mnkr under året 
och uppgår nu till 249,7 mnkr. Likviditeten har minskat med 2,2 mnkr och är 105,7 mnkr. 

Det egna kapitalet har förstärkts med periodens resultat och uppgår till 452,5 mnkr. 
Avsättningar och skulder har minskat med 13,9 mnkr till att uppgå till 358,7 mnkr. Det är 
framförallt de kortfristiga skulderna som minskat. 

Balansomslutningen som bland annat berättar om tillgångarnas totala bokförda värde 
uppgår till 811,2 mnkr, vilket är en ökning med 18,4 mnkr sedan årsskiftet. 

2.3 Driftredovisning 

Nämnd mnkr Budget 2021 Prognos utfall 
2021 

Prognos 
budgetavvikels

e 2021 

Prognos 
budgetavv. 

enl. 
uppföljning 

210831 

Kommunstyrelsen -73,4 -72,5 0,9 0,5 

Miljönämnd -2,5 -2,5 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd -48,9 -49,6 -0,7 -1,0

Utbildningsnämnd, utbildningsförvaltningen -371,2 -368,2 3,0 3,3

Utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen -51,3 -56,8 -5,5 -6,5

Socialnämnd, exkl institutionsplaceringar SIS/HVB -392,3 -401,0 -8,7 -12,3

Socialnämnd institutionsplaceringar SIS/HVB -20,2 -19,3 0,9 0,5

Summa nämndsverksamhet -959,8 -969,9 -10,1 -15,5

Budgetregleringspost -5,8 -1,2 4,6 5,1

Pensionskostnader -64,9 -63,9 1,0 2,3

Personalomkostnader 46,8 54,0 7,2 6,6
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Nämnd mnkr Budget 2021 Prognos utfall 
2021 

Prognos 
budgetavvikels

e 2021 

Prognos 
budgetavv. 

enl. 
uppföljning 

210831 

Reavinst och exploateringsverksamhet 0 2,8 2,8 1,7 

Kapitalkostnad* 8,1 8,0 -0,1 0,0 

Övrigt kommungemensamt -3,4 -10,2 -6,8 -3,6

Summa verksamhet -979,0 -980,4 -1,4 -3,4

Skatteintäkter och generella statsbidrag 982,9 1 003,7 20,8 16,8 

Finansiella intäkter 7,3 7,2 -0,1 0,1 

Finansiella kostnader -1,4 -1,4 0,0 0 

Summa finansiering 988,8 1 009,5 20,7 16,9 

Total 9,8 29,1 19,3 13,5 

Kommungemensamt 

Prognosen för de kommungemensamma posterna uppgår totalt till 8,7 mnkr bättre än 
budget. Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av 
budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt ökningar i 
kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Denna post ger en positiv 
budgetavvikelse på 4,6 mnkr. 

Prognosen för pensionskostnader bygger på aktuell prognos från Skandia. 

Intäkten för personalomkostnader, vilka står i relation till personalkostnaderna i 
verksamheten, beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med drygt 7 mnkr. 

Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar, vilket avser försäljning av mark, 
beräknas till 2,8 mnkr. 

Posten övrigt kommungemensamt beräknas uppgå till 6,8 mnkr mer än budget. Här ingår 
semesterlöneskuld med 2,6 mnkr samt 2,6 mnkr för förlust vid försäljning av mark. Även 0,7 
mnkr i ersättning för pandemirelaterat intäktsbortfall till verksamheten är bokfört här. 
Kostnader för personalgåva och julbord ryms också inom denna post. 

Finans 

Skatter och finansiella poster beräknas till 20,7 mnkr bättre än budget. Det är en förbättring 
med 3,8 mnkr jämfört med prognosen per augusti till följd av att SKR räknar med starkare 
skatteunderlagstillväxt under 2021 än i sina tidigare prognoser. 

När det gäller de övriga finansiella posterna är prognosen marginellt förändrad. 

Nämnderna redovisas under avsnitt 3 Nämnduppföljning. 

2.4 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget 2021 
Utfall ack 

2021 
Utfall före 

2021 
Utfall ack tot 

Prognos 
2021 

Gator, vagar och parker 

Reinvestering Gator/parker -9 000 -5 266 0 -5 266 -9 600

Tillgänglighetsanpassningar -1 500 -564 0 -564 -900

Gång- och cykelväg Fiskebäck och 
Tronebacken 

-2 000 0 0 0 0

Gång- och cykelväg Fiskebäckskil -2 000 -5 0 -5 -1 000

P-plats grundsund -500 0 0 0 0 

Digital infartsskylt -600 0 0 0 0 

Fastigheter 

Reinvesteringar fastighet -15 000 -13 042 0 -13 042 -15 000
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Skaftöskola -7 000 0 0 0 0 

Bro skola -1 000 0 0 0 0 

Belysning utemiljö skolgårdar -500 -233 0 -233 -500 

Energieffektiviseringsåtgärder -1 000 -698 0 -698 -1 000 

Laddinfrastruktur laddstolpar -2 000 0 0 0 0 

Bro-Häller 2:7 Bostadshus 0 -3 075 0 -3 075 -3 300 

Kajer      

Fiskehamnen, kajreinv -20 000 -346 -555 -901 -346 

Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja -2 000 -280 0 -280 -250 

Dykbryggan Havsbadet 0 -40 0 -40 -1 500 

Gångbrygga Långevik -500 -351 -8 -359 -500 

Krabbfisketrappan Havets hus -3 000 0 0 0 0 

N Bryggan vid Hamnservice -2 000 0 0 0 -1 000 

Kajer och bryggor -21 -1 000 -606 0 -606 -1 000 

Slutdel Valbodalen och bryggdäck -1 000 -18 0 -18 -2 000 

Småbåtshamnar, bryggor -5 000 -496 0 -496 -1 500 

Övrigt      

Oljesaneringsutrustning -1 200 0 0 0 -1 200 

SBF Verksamhetsinventarier -500 -734 0 -734 -734 

Reinvesteringar KS -900 -398 0 -398 -700 

Reinvesteringar UBN -2 100 -1 014 0 -1 014 -3 300 

Reinvesteringar SON -2 600 -752 0 -752 -2 600 

Summa -83 900 -27 918 -563 -28 481 -47 930 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att genomföra majoriteten av beslutade 
investeringsprojekt i Lysekils kommun. Dessutom finns ekonomiska ramar för 
reinvesteringar som avser att bibehålla funktion och standard i befintliga fastigheter, vägar, 
kajer och bryggor. 

Det finns inriktningsbeslut på flera stora strategiska projekt som ligger för genomförande de 
kommande åren. Dessa är Gullmarsskolan, Bro skola, Skaftö skola, Fiskhamnskajen och 
Ångbåtsbryggan. Projekten är påbörjade men vi kan se att det är en relativt lång startsträcka 
för att starta upp projekten och för kommunen är det viktigt att projekten initialt arbetar 
fram en tydlig målbild, har en genomgripande förstudie samt att vi säkerställer att vi har 
kapacitet att genomföra beslutat projekt. Se nedan för mer detaljer kring respektive projekt. 

På grund av att de stora projekten kommer att skjutas fram i tid så ser prognosen för 
investeringarna ut att hamna på cirka 43 mnkr för 2021. Investeringsbudgeten 2021 omfattar 
78 mnkr. Det skall dock poängteras att behoven av investeringarna kvarstår och behöver 
inarbetas i investeringsbudgeten för 2022 och plan för 2023-2026. 

Förstudier 

Förstudie Gullmarsskolan/Gullmarsborg är ett uppdrag som nämnden har under 
2022. Förstudien är inledd genom att intern dokumentation samlas in och som sedan skall 

utgöra underlag för förstudier och. Förstudien kommer att ledas initialt i egen regi, med stöd 
av konsulter för att arbeta fram ett nuläge kring fastigheternas tekniska standard. Parallellt 
kommer verksamheternas lokalbehov att utredas. Tidplanen för projektet är fortfarande 
osäker men förstudiearbete väntas pågå under 2022-2023. 

Förstudien på Skaftö skola är avslutad och beslutad i Barn- och utbildningsnämnden i 
november 2021. Förstudien kommer nu att genomgå politisk beredning. Därav kommer inga 
investeringsutgifter att belasta 2021. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker. 
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Förstudie Bro skola pågår, med ett delvis reviderat uppdrag från Barn- och 
utbildningsnämnden. Förstudien skall överlämnas till förvaltningschef BU under vintern 
2021-2022. Därav kommer inga investeringsutgifter att belasta 2021. Efter beslut i Barn och 
utbildningsnämnden kommer en fördjupad förstudie genomföras som är beroende av vilket 
vägval som projektet tar. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker. 

Nyinvesteringar 

GC-väg Tronebacken - Projektet är beroende av att mark kan lösas in och eftersom mark-
ärendet drar ut på tiden kommer inte projektet att komma igång under 2022 som planerat. 
Istället för att lösa in mark så strävar förvaltningen efter att under 2022 arbeta med att ta 
fram en detaljplan hela vägen till väg 161. Prognos 0 kr. 

GC-väg Fiskebäckskil - Projektet är igång och kommer att vara klar till april 2022. 
Projektorganisationen är på plats och entreprenörer är anlitade. Det finns dock fortfarande 
vissa orosmoln eftersom projektet påverkas av Grönskults exploateringsprojekt. Bland annat 
diskuteras hur dagvattnet från Grönskult skall tas om hand. Detta kan påverka projektet och 
kan orsaka förseningar. Om allt går som det skall så belastar projektet 2021 med 0,5 mnkr 
och 2022 med 1,5 mnkr. 

Bro Häller - En fastighet som köptes in för LSS-verksamheten och som kommer att 
utvecklas/renoveras under några år. I samband med beslut om inköp så kalkylerade vi med 
en initial investeringsutgift 2021 på 3 mnkr. Denna utgift väntas öka med 300-400 tkr. Bland 
annat så behöver en ny brunn för vatten borras. Socialnämnden har på grund av inköpet 
kunnat ta hem två brukare som tidigare varit placerade utanför kommunen. Inköpet har 
redan lett till stora förbättringar för brukarna samt att det kommer att leda till stora 
besparingar för Socialnämnden. 

Fiskehamnen - 2016 belyste förvaltningen kajens skick och sedan dess har flera olika 
insatser och utredningar gjorts. 2020 togs ett investeringsbeslut att lägga 40 mnkr under 
2021 och 2022 eter att en förstudie gjorts. Men efter att ha identifierat verksamheternas 
behov ytterligare så kan vi se att budgeten på 40 mnkr inte håller om alla behov från 
hyresgästerna skall tillgodoses. Därför har vi medvetet tagit en time-out i projekteringen för 
att landa i en kommunal målbild med området. Kommunen behöver också bestämma sig hur 
man ska se på frågan om kommunen skall äga och hyra ut lokaler i hamnen eller om vi skall 
arrendera ut mark till verksamheterna i hamnen och att de sedan får bygga de lokaler de är i 
behov av. Ett målbilds-arbete görs under hösten 2021-våren 2022 som skall förankras 
politiskt innan nästa steg kan tas. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker. 

Småbåtshamnar, bryggor - Behoven av investeringar i hemmahamnar och 
småbåtshamnar är väldigt stora. Flera bryggprojekt är påbörjade, bland annat i Långeviks 
hemmahamn och Norra Hamnens hemmahamn men eftersom projekten kräver biologiska 
vattenutredningar och Länsstyrelsens godkännande kommer vi inte att hinna göra åt hela 
investeringsbudgeten på 5 mnkr. 

Ångbåtsbryggan - Projektet syftar till att skapa en ny angöringsplats för Västtrafiks nya 
nya el-färja som trafikerar Lysekil - Fiskebäckskil. Åtgärderna som Lysekils kommun gör är 
att göra underhåll som säkrar bryggans konstruktion för framtiden. Västtrafik tar kostnader 
för de investeringar som krävs för laddinfrastuktur och för att kollektivtrafiken skall fungera. 
I anslutning till projektet kommer mindre åtgärder att göras i tillgänglighet och gestaltning 
för att göra bryggan inbjudande och tillgänglig för Lysekils medborgare och besökare. 
Prognosen är att vi bara kommer att göra av med 250 tkr under 2021. Projektet skall vara 
helt färdigställt till december 2022. 

Slutdel Valbodalen bryggdäck och sjösättningsramp - Projektet är den sista biten av 
gångbryggan närmast berget i Valbodalen. Budgeten är på 1 mnkr men på grund av 
kostnadsökningar på stål och trä har ökat med upp till ca 40% samt att isättningsrampen 
närmast Valbodalen är i sämre skick än befarat så ser projektet ut att hamna på ca 2 mnkr. 
Projektet belastar 2021 med 1 mnkr och 2022 med 1 mnkr. 
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Laddinfrastuktur Laddstolpar - För att ställa om kommunens fordonspark till fossilfria 
fordon, främst elbilar krävs det en utbyggd laddinfrastuktur på kommunens 
verksamhetsfastigheter. Under 2021 har en genomgripande behovsanalys och riskanalys 
gjorts under ledning av Serviceavdelningen. Detta skapar underlag för kommande 
upphandling av såväl inköp av fordon och laddstolpar. Projektet släpar i tid och vi räknar inte 
med att investeringsutgifterna kommer att komma in under 2021 utan under 2022. 

2.5 Exploateringsuppföljning 

Kassaflöden (tkr) 
Total 
kalkyl 

Tidigare 
nedlagt 

Prognos 
2021 

BU21 Plan22 Plan23 Plan24 Plan25 

Inkomster 

Tronebacken 79 950 0 0 0 34 875 45 075 0 

Spjösvik 27 790 0 0 8 880 15 750 3 160 0 0 

Grönskult 5 400 0 5 400 5 400 0 0 0 0 

Torvemyr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa inkomster 113 140 0 5 400 14 280 15 750 38 035 45 075 0 

Utgifter 

Tronebacken -57 679 -11 897 0 -150 -10 100 -21 700 -13 982 0 

Spjösvik -13 135 -1 460 -4 800 -10 513 -6 875 0 0 0 

Grönskult -1 899 -1 899 0 -4 450 0 0 0 0 

Torvemyr 2 -141 -141 0 -200 0 0 0 0 

Summa utgifter -72 854 -15 397 -4 800 -15 313 -16 975 -21 700 -13 982 0 

Driftkostnader -4 219 -1 752 -967 -500 -500 -500 -500

Netto 36 067 -17 149 -367 -1 533 -1 725 15 835 30 593 0 

Kommentar 

Exploateringsmodellen 
För att kunna driva kommunala exploateringsprojekt har grunden för en exploateringsmodell 
tagits fram med tillhörande processbild och kalkylunderlag. Centralt är att fånga in och 
redovisa helhetsbilden från anskaffande av mark till planering, genomförande och försäljning 
samt koppla utförandet till samhällsbyggnadsprocessen. I nuläget är fem kommunala 
exploateringsprojekt igång i olika faser. Det rör sig om tre projekt för bostadsändamål och två 
för verksamhetsändamål. Exploateringsmodellen fortsätter att utvecklas genom de pågående 
projekten och övergripande ekonomisk sammanställning redovisas på förvaltningsnivå samt i 
kommunens övergripande budgetarbete. Det syns alltså inte i den ekonomiska 
sammanställningen på avdelningsnivå. Exploateringsmodellen är även ett sätt att belysa de 
medel som berör finansen och som är kopplade till avdelningens ansvar för markförvaltning. 
Exempelvis inbringade försäljning fram till oktober 2021 ca 2,7 miljoner kr till finansen. 

Tomt- och småhuskön 

Via kommunens tomt- och småhuskö erbjuds registrerade intressenter kommunala tomter 
för bostadsändamål. Tomtkön är uppdelad på fyra områden; Lysekil, Lyse, Skaftö samt 
Brastad/Bro. Det är möjligt att stå i flera köer samtidigt. Kön uppgår i nuläget till 241 unika 
intressenter. Registrering kan göras via e-tjänst på kommunens hemsida och köplats innebär 
en administrativ avgift samt en avgift för respektive tomtkö-område. Sökanden som erhåller 
tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste bebygga tomten för permanent 
bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Sökanden förbinder sig även att bosätta sig 
och bli folkbokförd på fastigheten. Köparen får inte överlåta den tilldelade tomten utan 
säljarens medgivande förrän en tid av 5 år förflutit. 
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Exploateringsprojekt: 

Tronebacken 
Planerade av ca 70-100 st bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt möjlighet 
för förskola. Är i överklagandeprocess hos mark och miljööverdomstolen. Processen kommer 
spilla över på 2022. Inför ett genomförande ska inlösen av fastighet ske, vilket kan påverka 
tidsramen. 

Spjösvik 
Planerade av ca 35 st bostäder. Byggnation pågår och entreprenaden för anläggningsarbeten 
beräknas vara klar i början av 2022 för etapp 1. Inför försäljningsmomentet har en målbild 
för området utarbetats av förvaltningen och beslutats av samhällsbyggnadsnämnden under 
hösten 2021. Målbilden tar sitt avstamp i kommunens vision och strategier för att uppnå en 
attraktiv och väl gestaltad boendemiljö. Projektbeskrivning och projektplan kommer att 
utgöra ramverket för projektet fram till slutrapportering år 2025. Området olika 
etappindelningar kommer att innebära såväl styckvis tomtförsäljning som markanvisning. 
Inkomster för de första fem tomterna till försäljning beräknas till början av 2022. 

Grönskult 
Intresse från lokala företagare att exploatera detaljplanelagt industriområde. Projektör har 
utsetts och byggnation är på gång att startas upp. Samtidigt förväntas utgifterna på Grönskult 
bli 1,5 mnkr lägre än ursprunglig kalkyl. 

Torvemyr 2 
Planerade av ca 50 st bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplanen har 
vunnit laga kraft under 2021. Projektet Torvemyr 2 hade ingen budgetkalkyl inför 2021. Inför 
budgetbeslut 2022 är projektet kalkylerat till inkomster på 40 mnkr och utgifter på 31 mnkr, 
vilket ger ett positivt netto på 9 mnkr. Kalkylen är bara en schablon innan förstudien är 
påbörjad. Beräkningen är gjort på en schablon med tomtförsäljning på 800 tkr/st och en 
byggkostnad på -600 tkr/st. Förstudie kan påbörjas på antingen Torvemyr2 eller 
Tronebacken efter att Spjösvik kommit en bit in i försäljningsprocessen. 

Torvemyr 1 
Två sista tomterna har sålts och det fanns ett restvärde kvar på 1,1 mnkr som skrevs av och 
blev en kostnad centralt för Finansen. 

Tuntorp 
Gammal detaljplan från 1989 för industrimark som har fått nya intressenter. Totalt är det 
35000 kvm som kan utnyttjas till industrimark. Projektet kommer inte påverka 
översiktsplanens ÖP06 vägreservat i området. 

3 Nämnduppföljning 

Nämnd  mnkr 
Budget 

helår 
Budget ack Utfall ack 

Utfall ack 
fg år 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-

prognos 

Kommunstyrelsen -73,4 -61,3 -59,4 -56,5 -72,5 0,9 

Samhällsbyggnadsnämnden -48,9 -40,8 -37,4 -35,3 -49,6 -0,7 

Utbildningsnämnden/Utbildnings- 
förvaltningen 

-371,2 -310,1 -305,5 -297,6 -368,2 3,0 

Utbildningsnämnden/Arbetslivs- 
förvaltningen 

-51,3 -42,8 -46,0 -41,9 -56,8 -5,5 

Socialnämnden exkl institutions- 
placeringar HVB/SIS 

-392,3 -327,3 -334,7 -307,8 -401,0 -8,7 

Socialnämnden institutionsplaceringar 
HVB/SIS 

-20,2 -16,9 -16,1 -14,9 -19,3 0,9 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -2,5 -2,0 -2,0 -1,7 -2,5 0,0 

Centralt 969,6 807,3 839,4 801,4 999,0 29,4 

Summa 9,8 6,1 38,3 45,7 29,1 19,3 
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3.1 Kommunstyrelse 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack 
Prognos 

utfall 
Avvikelse 

bu-prognos 

Kommundirektör -5 584 -4 769 -4 378 -5 364 220 

Avd för verksamhetsstöd -9 116 -7 579 -7 501 -8 816 300 

Räddningstjänstförbundet MittBohuslän -17 720 -14 791 -15 196 -18 120 -400

Fyrbodals kommunalförbund -505 -421 -433 -519 -14

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) -399 -333 -128 -385 14

Samordningsförbundet väst -241 -201 -241 -241 0

Verksamhets- och lokalbidrag -2 500 -2 083 -2 072 -2 500 0

Fyrstads Flygplats -315 -263 -263 -385 -70

Lysekils andel av gemensam IT -2 679 -2 233 -2 233 -2 679 0

Avd för hållbar utveckling -8 520 -7 113 -7 199 -8 720 -200

HR-avdelning inkl facklig versamhet -6 666 -5 563 -5 045 -6 366 300

Lysekils andel av gemensam löneenhet -3 614 -3 012 -2 573 -3 164 450

Ekonomiavdelning -9 551 -7 970 -7 544 -9 251 300

Politisk verksamhet -4 355 -3 630 -3 272 -4 355 0 

Överförmyndarverksamhet -1 650 -1 375 -1 371 -1 650 0 

Summa -73 415 -61 336 -59 449 -72 515 900 

Ekonomisk analys 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 889tkr. Prognosen 
för helåret är en positiv budgetavvikelse på 900 tkr. 

Kommundirektör 
Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 391 tkr för 
perioden. De medel som utnyttjats är kopplade till utvecklingsmålen samt utredningsmedel 
rörande bland annat fältverksamhet och översiktsplanearbetet. Bedömningen är att samtliga 
medel kommer att förbrukas. Medel för ökade kostnader för avskrivningar kommer inte att 
nyttjas som det ser ut i dagsläget varför prognosen för helåret sätts till ett överskott på 
220 tkr. 

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021 har utvecklingsområdet Barn och unga är vår 
framtid tillförts 2,0 mnkr att användas i arbetet för ett socialt hållbart Lysekil och insatser 
avseende social oro, problematik med normbrytande beteende samt utanförskap bland barn 
och ungdomar. Insatserna ska genomföras av ansvariga nämnder, i första hand 
utbildningsnämnden genom den nya enheten Ung utveckling. Förslag till budgetjustering 
avseende den nya organisationen lämnas i den samlade uppföljningsrapporten för Lysekils 
kommun. 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som 
budgeteras här, en negativ budgetavvikelse med 161 tkr för perioden. Avdelningens prognos 
exklusive Räddningsförbundet Mitt Bohuslän är ett överskott på 230 tkr. 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän prognostiserar ett underskott på 400 tkr för helåret. Detta 
beroende på svårberäknade pensionskostnader. 

Avdelningen för hållbar utveckling 
Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse med -86 tkr för perioden. För helåret 
bedöms resultatet bli ett underskott på 200 tkr. 

HR-avdelningen 
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 519 tkr där den största avvikelsen rör 
den fackliga verksamheten. Prognosen för helår är en positiv avvikelse på 300 tkr. 
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Överskottet avseende den gemensamma löneenheten avser avräkning för positivt resultat 
2020 och en lägre månadskostnad än budgeterad. Prognos på helår är en positiv 
budgetavvikelse på 450 tkr. 

Ekonomiavdelningen 
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 426 tkr främst beroende på lägre 
lönekostnader till följd av frånvaro och vakanser. Prognosen på helår är ett överskott på 
300 tkr. 

Politisk verksamhet och överförmyndare 
Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på 361 tkr för perioden. Det är främst 
revisionen och valnämnden som står för överskottet. Övriga delar inom de politiska 
verksamheterna bedöms i dagsläget redovisa nollresultat. Prognosen för den politiska 
verksamheten beräknas är en budget i balans. 

3.2 Miljönämnd 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack 
Prognos 

utfall 
Avvikelse 

bu-prognos 

Miljöenheten -2 454 -2 045 -2 020 -2 454 0 

Summa -2 454 -2 045 -2 020 -2 454 0 

Ekonomisk analys 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för miljö- och 
hälsoskyddsområdet i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Sotenäs kommun är 
värdkommun. 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 prognos för helår är en budget i balans. För att nå ett nollresultat behöver 
man arbeta aktivt med höja avgiftsfinansieringsgraden, vilket finns goda förutsättningar för 
då bemanningen är god. Miljönämnden behöver prioritera avgiftsfinansierad verksamhet 
framför skattefinansierad under årets sista tertial. 

Tabellen som redovisas ovan avser Lysekils andel. 

3.3 Samhällsbyggnadsnämnd 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack 
Prognos 

utfall 
Avvikelse 

bu-prognos 

SBF o Nämnd -2 979 -2 485 -2 458 -3 117 -138 

Kontaktcenter -9 629 -8 020 -7 927 -9 629 0 

Färdtjänst -2 657 -2 214 -1 905 -2 344 313 

Tekniska avdelningen      

· Gata, park -27 092 -22 545 -22 161 -28 192 -1 100 

· Fastighetsdrift -3 716 -3 123 -930 -2 597 1 119 

Hamnenheten      

· Småbåt 275 226 1 087 88 -187 

.Hamn 0 -2 -158 -155 -155 

Serviceavdelningen      

· Bilar 0 0 148 200 200 

· Kost 0 -71 505 0 0 

· Städ -69 -79 609 369 438 

Plan och byggavdelningen      

· Plan, bygg, mät -4 804 -4 004 -4 552 -5 204 -400 

· Bostadsanpassning -2 041 -1 702 -1 768 -2 041 0 
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· Mex 3 859 3 211 3 133 3 020 -839

IT avdelningen 0 -40 -1 041 0 0

Summa -48 853 -40 848 -37 418 -49 602 -749

Ekonomisk analys 

Per oktober månad visar Samhällsbyggnadsnämndens resultat en positiv avvikelse mot 
budget på 3,4 mnkr. Nämnden har en rad beställda underhållsarbeten som kommer att 
färdigställas innan årets slut. Under året har förvaltningen brottats med en del 
personalomsättning som påverkar verksamhetens mål och uppdrag. Detta leder i vissa fall till 
konsultkostnader och uteblivna intäkter. Prognosen för året är - 0,7 mnkr mot budget. 

Tekniska avdelningen har totalt ett resultat per 31 oktober på 2,6 mnkr mot budget. 
Prognosen för året är +1,1 mnkr för fastighetsdriften och -1,1 mnkr på gator och parker. 

Fastighetsenheten har påbörjat ett arbete med minskade driftskostnader har påbörjats under 
hösten, främst inom energiuppföljning och energieffektivisering. 

Gata och park-enheten har under många år dragits med ett budgetunderskott. De senaste 
åren har enheten målmedvetet arbetat med ekonomin. Gata och park-enheten har en 
förbättrad prognos på -1,1 mnkr mot budget. Detta beror till stor del på att framskjutna 
arbeten på grund av att våra entreprenörer har svårt att hinna med. Sammantaget är 
parkeringsintäkterna högre än budget och personalomkostnaderna lägre beroende på 
sjukfrånvaro och vakanta tjänster. 

Serviceavdelningen har under hela året arbetat med att minska kostnader enligt framarbetad 
handling/åtgärdsplan, samtidigt som pandemin har gjort något högre personalkostnader. Vi 
har fått kompensation för förhöjda sjuklönekostnader med ca 530 tkr som bidrar till vårat 
nuvarande resultat +1,4mnkr. Avdelningen har haft två vakanta tjänster under året som nu är 
tillsatta. Dessa vakanta tjänster bidrar till att vi inte kunnat utveckla i den utsträckning som 
önskats samt att vårat ekonomiska resultat ser bättre ut än det skulle ha gjort. 

Prognosen för Plan och bygg visar ett budgetunderskott på -1,2 mnkr. Detta beror på ett 
generationsskifte och personalomsättning som leder till ökade konsultkostnader och något 
lägre intäkter. 

Kontaktcenter har en prognos om plus 300 tkr för färdtjänst. Trots att resorna har ökat i 
jämförelse under pandemin så är det marginellt för tillfället. Fortsatt några sjukskrivningar 
där vikarier finns på plats. 

Hamnenheten har höga underhållskostnader men på sikt ska de täckas av intäkter. Enheten 
är ny sedan årsskiftet där man under året har börjat titta på framtida utveckling och vilka 
behov som finns att nå det långsiktiga målet att bli Bohusläns bästa småbåtshamn. 

IT avdelningen prognostiserar att det går enligt budget till årskiftet. 

Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

Riktade insatser 500 

Minska kostnader i förbrukning 500 
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3.4 Utbildningsnämnd 

3.4.1 Utbildningsförvaltningen 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack 
Prognos 

utfall 
Avvikelse 

bu-prognos 

Nämndverksamhet -929 -584 -652 -929 0 

Förvaltning gemensamt -179 955 -150 132 -147 177 -176 232 3 723 

Musikskola -2 744 -2 293 -2 438 -2 809 -65

Resursenheten -18 321 -15 439 -15 618 -18 821 -500

Grundskola -48 854 -41 095 -40 100 -48 555 299

Förskola/Pedagogisk omsorg -23 088 -19 322 -15 744 -21 342 1 746 

Enskild förskola -4 065 -3 388 -3 461 -4 065 0 

Kultur/Fritid/Ung utveckling -27 825 -23 070 -23 703 -27 825 0 

Gymnasiet -65 437 -54 800 -56 639 -67 640 -2 203

Summa -371 218 -310 123 -305 532 -368 218 3 000

Ekonomisk analys 

Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per oktober med 4 592 tkr, att jämföra 
med +3 598 tkr vid motsvarande uppföljning 2020. 

Förvaltningens prognos är +3 mnkr, en nedskrivning av prognosen med 0,3 mnkr jämfört 
med augustirapporten. Orsaken är kostnader av engångsnatur som varit högre än tidigare 
beräknat. Detta är en fortsatt försiktigt ställd prognos. 

Förvaltning gemensamt Här finns återföring av skuld som skall återbetalas. Att 
budgetramen är stor beror på att och barn- och elevpeng som utbetalas till för- och 
grundskolan finns här. 

Musikskolan har ett liten negativ avvikelse på grund av att man inte kunnat ha igång 
verksamheten som vanligt på grund av covid. 

Resursenheten Särskolan har en positiv avvikelse på grund av mindre personal i våras och 
ett minskat köp av verksamhet men under hösten har det inkommit mer kostnader för fler 
köp av platser på annan ort. 

Elevhälsan fortsätter att bevaka personalkostnaderna. 

Grundskolan har budget i balans. Fortsatt översyn av personalkostnaderna. 

Förskola/Pedagogisk omsorg och enskild förskola har en positiv avvikelse. Några av 
förskolorna har ett statsbidrag för mindre barngrupper. Osäkerhet råder om man behöver 
betala tillbaka bidraget på grund av minskat barnantal vilket påverkar organisationen. Det är 
en mindre barnpeng på intäktssidan från hösten eftersom det är färre barn på vissa förskolor 
då femåringarna gått över till förskoleklass. Mer personal har anställts under hösten. 

Kultur/ fritid har budget i balans. Fritid har haft lägre intäkter på grund av pandemin men 
har även mindre personal för tillfället. Intäkterna börjar komma igång nu hösten. Ung 
utveckling har en liten negativ avvikelse men räknar med en budget i balans till årets slut. 

Gymnasiet har en negativ avvikelse/prognos. Interkommunala ersättningar beräknas ge en 
minskad intäkt jämfört mot budget med ca 1,3 mnkr för hela året. Interkommunala 
kostnader följer budgeten och är i balans. Personalåtgärder är igång. 

Sammantaget har utbildningsförvaltningen en fortsatt god ekonomi i balans. 
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3.4.2 Arbetslivsförvaltningen 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack 
Prognos 

utfall 
Avvikelse 

bu-prognos 

Förvaltningschef -1 715 -1 431 -1 204 -1 550 165 

Enheten för arbetsliv -12 524 -10 436 -9 940 -12 524 0 

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

-12 995 -10 845 -8 280 -10 787 2 208 

Enheten för Vuxenutbildningen -13 005 -10 872 -11 574 -14 105 -1 100 

Utbetalt ek.bistånd -11 107 -9 256 -14 954 -17 832 -6 725 

Summa -51 346 -42 840 -45 952 -56 798 -5 452 

Ekonomisk analys 

Arbetslivsförvaltningen (ALF) som helhet visar ett utfall på 45 952 tkr jämfört med 42 840tkr 
i budget, ett underskott om -3 112 tkr. Underskottet beror dels på det utbetalda ekonomiska 
biståndet och dels lägre statsbidrag för yrkesvuxenutbildning än väntat. 

Förvaltningens helårsprognos är 56 798tkr jämfört med budgeterade 51 346 tkr, en negativ 
budgetavvikelse på -5 452 tkr. I prognosen är kompensation för sjuklönekostnader med 
anledning av Covid-19 inräknat. 

Den negativ budgetavvikelsen beror fortsatt till stor del på utbetalt ekonomiskt bistånd även 
om det på senare tid påverkats positivt då antalet hushåll sjunkit succesivt. Förvaltningens 
verksamheter visar sammantaget ett prognostiserat överskott (utbetalt ekonomiskt bistånd 
exkluderat), dels beroende på tillfälligt vakanta tjänster, kompensation för sjuklöner, högre 
schablonintäkter och lägre kostnader för utvecklingstjänster. En negativ utveckling från 
föregående prognostillfälle är att statsbidragen för yrkesvuxenutbildningen kan komma bli 
betydligt lägre än väntat. 

Förvaltningsledningen 

Förvaltningsledningen visar ett prognostiserat överskott om 165 tkr jämfört med föregående 
prognostillfälle där prognosen var 185tkr. Den något försämrade prognosen är till följd av att 
extra personalresurs tillsatts på deltid till stöd i införande av nytt IT system. 

Enheten för vägledning och stöd (EVS) 

Enheten för vägledning och stöd visar en prognos om sammanlagt -4 157 tkr, utbetalt 
ekonomiskt bistånd -6 725 tkr och +2 208 tkr för verksamheten. Överskottet i 
verksamhetsdelen består i en deltidstjänst för reception vilken inte tillsätts förrän 
lokalförsörjningsfrågan är löst, en halvtidstjänst som tillfälligt övergått till vuxenutbildningen 
från april månad samt medel för utvecklingstjänster som inte omsatts. 

Ambitionen i början av året var att med utvecklingsarbetet som bedrivs kunna påverka 
omfattningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd så att nivån på försörjningsstöd hamnar 
runt 200 hushåll andra delen av året. Även om utvecklingstjänsterna inte kommit igång i 
samma omfattning som planerat, har andra satsningar inom EVS för att minska antal hushåll 
fått effekt. I september månad var antal hushåll 165 st att jämföra med 174 st föregående 
månad 2021 och 200 st motsvarande månad föregående år. Arbetslösheten har också haft en 
positiv utveckling under året. 

Enheten för Arbetsliv (EFA) 

Enheten för arbetsliv visar ett fortsatt prognostiserat nollresultat för 2021. Verksamheten har 
haft visst intäktsbortfall dels i form av uteblivna intäkter vid försäljning på Hamnreturen, där 
secondhand butikerna Rosa tröjan och Gröna fyndet varit stängda stor del av året och dels i 
form av lägre intäkter för måltider för deltagare. Verksamheten återhämtar sig successivt 
efter förändrade restriktioner kring Covid 19 och intäkter återgår till successivt till tidigare 
nivåer. 

  



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 4 2021 KF 15(18) 

En annan effekt har varit hög sjukfrånvaro (Corona) och de svårigheter det medför för flödet i 
arbetet med att utföra de uppdrag som beställs av t.ex. av Naturvårdslaget och 
Verkstad/transporten. Behoven i verksamheten har också påverkats på grund av Corona där 
anpassningar behöver göras både i dagligverksamhet och vid resor. 
 

Enheten för Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen har i november fått reda på att intäkterna kan komma att bli mindre för 
Yrkesvux med ca -1 100 tkr. Orsaken är hantering av fördelningen av statsbidrag i noden 
Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Tanum och Strömstad (SMLTS). En undersökning görs avseende 
denna hantering med förhoppning om att påverka och nå ett förbättrat resultat. 

Behovet av Svenska för invandrare (SFI) har tidigare ökat till följd av Covid-19 En satsning 
har gjorts under året för möta behovet och tjänster tillsattes. Totalt sett ca 1,4 tjänster över 
året vilka finansierats via schablonersättningar. 

Åtgärder för budget i balans 

Förvaltningen har i nuläget inte specificerat besparingsåtgärder utöver insatser för att 
påverka utbetalt ekonomiskt bistånd samt att lyfta frågan om hanteringen av statsbidragen 
för att påverka utfallet. 

Förvaltningens verksamheter arbetar långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt bistånd 
bland annat genom. 

- utveckla handläggningen av ärenden (mötet med individen) 

- försäkringsmedicinsk samverkan 

- handläggning av felaktig utbetalning (FUT) 

- utvecklingstjänster 

- tillhandahålla utbildningsaktiviteter 

Förvaltningen har sett en positiv påverkan på utbetalt ekonomiskt bistånd under året och 
ligger idag under (165 hushåll) de tidigare prognoserna (200 hushåll) för andra halvåret 
2021. 

3.5 Socialnämnd 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack 
Prognos 

utfall 
Avvikelse 

bu-prognos 

Stab, nämnd och ledning -21 956 -18 309 -10 841 -13 756 8 200 

Mottagning och utredning -70 863 -59 009 -57 017 -67 314 3 549 

Socialnämnd institutionsplaceringar 
SIS/HVB 

-20 248 -16 873 -16 141 -19 347 901 

Socialt stöd -117 439 -98 051 -112 548 -134 839 -17 400 

Vård och omsorg -182 035 -151 913 -154 271 -185 035 -3 000 

Summa -412 541 -344 155 -350 818 -420 291 -7 750 

Ekonomisk analys 

Socialnämnden årsprognos totalt – 7,8 mnkr 

Ledning + 8,2 mnkr 

Prognosen baserar sig på en extra ersättning för Covid-19 för år 2020 motsvarande + 2,1 
mnkr. När det gäller de avsatta medlen för heltidsresan så har 0,9 mnkr beräknats åtgå till 
följd av start av heltidsresan på Fiskebäck. 
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Förvaltningen har fått ersättning för sjuklönekostnader i samband med covid-19 
motsvarande totalt + 3,9 mnkr från januari till september. Det bör ställas mot de 
kostnaderna som förvaltningen hittills bär för Covid-19 för innevarande år, vilket är - 8 mnkr. 
Differensen (2 mnkr) innebär en ökad kostnad som förvaltningen får bära. 

I övrigt finns det stora svårigheter i att klara av och gå vidare med införandet av heltidsresan 
utan att det sammantagna prognostiserade underskottet för förvaltningen. Stora delar av 
vård- och omsorgspersonal och delar av personal inom socialt stöd har ännu inte infört heltid 
i sina verksamheter.  

Mottagning och Utredning + 3,5 mnkr 

Den positiva prognosen beror på att resursfördelningen i hemvården visar ett överskott på 
grund av färre brukare och mindre insatser motsvarande + 6,3 mnkr. Från och med 1 januari 
har hemtjänsten också fått ersättning för insatser gällande mottagande och åtgärdande av 
inkomna trygghetslarm vilket inte ingår i de beviljade hemtjänstinsatserna. 

Vuxenenheten har en prognos på - 2,5 mnkr som uteslutande beror på ökade 
placeringskostnader inom beroendevården. 

Enheten för Barn och unga visar en helårsprognos på -2,4 mnkr, exklusive placeringar, vilket 
är en smärre försämring med 0,1 mnkr sedan senaste uppföljningen. 

Utöver placeringar är det vakanta tjänster som påverkar stort. Kostnaden samt den 
uppskattade prognosen på helår för bemannings personal är -1,5 mnkr och är en förbättring 
med 0,3 mnkr sedan U3. Där utöver är det flera andra mindre kostnader som påverkar med -
0,9 mnkr. 

Placeringar av barn och unga på HVB/SiS + 0,9 mnkr 

Barn och unga lägger en prognos på + 0,9 mnkr vad gäller placeringar. Prognosen utgår från 
det antal placeringar som är aktuella i dagsläget. Prognosen kan därför skifta under 
kvarvarande år då behovet av insatser inte kan förutsägas. Kostnaden för placeringar i 
HVB/SiS måste ses tillsammans med kostnaderna för familjehem, vilka verkställs i 
avdelningen för socialt stöd. 

Socialt stöd -17,4 mnkr 

Prognosen visar ett budgetöverskridande på – 8,3 mnkr när det gäller placeringar i 
familjehem (interna och externa). Det är i enlighet med plan att familjehemmen skall öka och 
placeringar i HVB skall minska. Dock har nya placeringar tillkommit vilket resulterar i att 
den totala kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar inte ligger i paritet med varandra. 
Prognosen för placeringar i HVB/SiS visar ett knappt överskott på + 0,9 mnkr och redovisas 
inom avdelningen för mottagning och utredning. Ett omfattande arbete pågår kring 
familjehemsplaceringar genom bland annat vårdnadsöverflyttningar med mera. 

Avdelningen har fortfarande flera externt verkställda ärenden som saknar budget och 
prognosen motsvarar - 6,7 mnkr. Det handlar både om personlig assistans som utförs av 
extern utförare som brukaren har valt, samt köpta platser. Hemtagningar av externt 
verkställda ärenden går enligt plan, främst till psykiatriboendet i Fjälla då det finns kapacitet 
att ta emot fler personer. Effekten av dessa hemtagningar ingår i prognosen vilken annars 
hade varit sämre. 

Några av gruppbostäderna enligt LSS har idag underskott motsvarande -2,8 mnkr. Flera 
brukare har stort behov av personal, vid förflyttningar, måltider och så vidare vilket 
resulterar i extrakostnader. Två av gruppbostäderna har en handlingsplan som förväntas ge 
resultat i form av lägre personalkostnader. 

Prognos för barnboende visar – 3,3 mnkr. Åtgärder är planerade och verkställs successivt 
genom nytt boende. Förändringen bedöms ge en minskad kostnad under 2022. 

Under en tid har utbetalning för ersättningen för de 20 första timmarna minskat inom 
personlig assistans. Det har inneburit att prognosen ändrats till + 1,4 mnkr. 
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En översyn av boendestödet har gjorts under året för att få kostnaderna att komma i paritet 
med liknade kommuner vilket kommer ge + 1 mnkr på helår. 

Utöver ovanstående finns det ett antal andra mindre förändringar som sammantaget 
påverkar resultatet motsvarande + 1,2 mnkr. 

Vård och omsorg -3,0 mnkr 

Särskilt boende visar en prognos på - 0,3 mnkr vilket är en klar förbättring sen tidigare 
prognoser. Verksamheten dras med ett tidigare intäktsbortfall på grund av låg beläggning på 
de särskilda boendeplatserna, vilket nu inte längre är fallet. En del av avvikelsen utgörs av 
personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som startat på Fiskebäcks 
äldreboende. Under rubriken Ledning återses motsvarande kostnad för denna detta. 

Stängningen av avdelningen Skäret på Skärgårdshemmet genomfördes vid halvårsskiftet och 
påverkar nu avdelningens ekonomiska utfall och prognospositivt. 

Hemvården prognostiserar – 9,2 mnkr till följd av minskade intäkter och mindre beställda 
hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar att få ihop ett schema under dagen 
som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av 
personaltimmar vissa perioder under dagen beroende på att omsorgsinsatserna 
huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Ett arbete pågår kontinuerligt 
med att följa upp beställda timmar i förhållande till tillgänglig personaltid. 

Hemsjukvården, sjuksköterskeenheten, har en prognos på – 1,3 mnkr vilket är en klar 
förbättring sedan U3. Enheten arbetar intensivt med sitt bemanningsbehov i syfte att klara 
sitt uppdrag avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

De statliga medlen för äldreomsorgssatsningen, + 7,8 mnkr påverkar resultatet så att 
beräknad prognos blir -3,0 mkr. Medel har då bl.a. använts till anordnande av utbildning för 
ett antal medarbetare som ingår i satsningen i äldrelyftet där ekonomiskt bidrag utges från 
staten för lön till outbildad personal som ges möjlighet att studera till undersköterska. 

Åtgärder för budget i balans 

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. Om enhetschefen inte 
klarar det i sin verksamhet lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för 
att aktiviteter beslutas och genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två 
nivåer inte lyckats med sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då 
tas ärendet till socialnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska 
handlingsplaner kommer då att redovisas i sin helhet i socialnämndens ekonomiska 
uppföljningar och rapporter. Underliggande aktiviteter redovisas bara övergripande i 
nämndens uppföljningar och rapporter. 

För 2021 befarades ett underskott tidigt och redan vid uppföljning U1 i februari startades 
omgående ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå. 

Åtgärder togs fram på enhetsnivå motsvarande 11,1 mnkr. 

Obs. att resultatet av alla åtgärder är inräknade i årsprognosen. 

Socialnämnden beslutade dessutom om åtgärder som finns i tabellen nedan  (rad 1-2) 
motsvarande 2,4 mnkr i samband med april månads sammanträde. 

I samband med uppföljning i april försämrades prognosen med - 5,1 mnkr på grund av 
nya/ökade placeringskostnader för barn och unga varvid socialnämnden tillskrev 
Kommunfullmäktige (KF) i ärendet. 

KF godkände i juni 2021 en negativ budgetavvikelse om - 5,1 mnkr för socialnämnden med 
hänsyn till placeringar. 
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KF beslutade också att godkänna socialnämndens begäran att använda tidigare överskott 
2,450 mnkr för att täcka en del av de befarade underskottet. 

I samband med redovisning av det ekonomiska utfallet för september månad uppdrog 
socialnämnden åt förvaltningen att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan i syfte att kunna starta 
verksamhetsåret 2022 i bättre ekonomisk balans. Socialnämnden godkände och beslutade 
om åtgärdsplanen (som framgår i ovanstående tabell rad 3 - 7) i samband med oktober 
månads sammanträde. 

De nya åtgärderna på rad 3 - 7 bedöms ge effekt först under 2022. 

Åtgärder  belopp i tkr:                            Belopp helår      Effekt i år 

Minskning av 8 säboplatser       1 300   1 300 

Ytterfall i  Hemtjänst       1 095           1 095 

Minskat antal externa vårdplatser   4 628 

Anpassning hemtjänsten centrum    3 100 

Barnboendeverksamhet       2 000 

Minskning av vuxenplacering        2 268 

Uppsägning av lokal       193 
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Total ram 2021, budgetbeslut KF 201021 -399 270 -379 380 -19 890 -403 342 -355 497 -47 845 -72 671 -48 198 -2 139 -925 620 -53 347 -978 967 982 867 5 900 9 800
Lönerevision 2020 -6 677 -8 436 -840 -1 014 -530 17 496
Lönerevision 2021 -5 642 -6 193 -1 016 -539 -424 13 814
Indexuppräkning externa kostnader -974 -358 -389 -288 -488 -444 -315 3 256
Uppräkning interna priser -740 -1 427 -24 -14 -361 2 566
Budgetkompensation kap.tj.kostnader inv. 0 -11 -60 -878 949
Sänkt internränta 41 1 879 38 2 063 -4 021
Ramjusteringar mellan nämnderna 1 077 -1 145 -1 333 1 333 -83 150

Total ram 2021 -412 542 -392 294 -20 248 -422 565 -371 219 -51 346 -73 414 -48 855 -2 454 -959 829 -19 137 -978 967 982 867 5 900 9 800
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§ 136 Dnr 2021-000409 

Riktlinjer för medarbetarplattform för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Syftet med medarbetarplattformen är att tydliggöra vilka förväntningar och krav 
som ställs på medarbetare i Lysekils kommun samtidigt som det slås fast att 
kommunen som arbetsgivare strävar efter att skapa goda förutsättningar för ett gott 
medarbetarskap. 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-13, § 36 Riktlinjerna för 
Medarbetarplattform för Lysekils kommun. Enligt dokumentet skulle en översyn 
gjorts inför 2021. 

En översyn har gjorts av dokumentet och en mindre revidering är gjord i första 
stycket, från ”Syftet med Lysekils kommuns medarbetarplattform är att tydliggöra 
vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils kommun.” till 
”Syftet med Lysekil kommuns medarbetarplattform är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för dig som medarbetare”. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 182 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28 
Riktlinjer för medarbetarplattformen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för medarbetarplattform för Lysekils 
kommun. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Medarbetarplattform 



S 

SVERIGES 
VIKTIGASTE 

JOBB 
Trygg 
medarbetare 

– du förstår och tar
ansvar för uppdraget

Medarbetarplattform 
Syftet med Lysekil kommuns 
medarbetarplattform är att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för dig 
som medarbetare. Förväntningarna 
på dig som medarbetare är höga men 
kommunen har också en stark tilltro 
till att du gör ett bra jobb. 
Arbetsklimatet tillåter nya idéer, nya 
arbetssätt och nya lösningar. 

Det är alla vi som arbetar inom 
Lysekils kommun som tillsammans 
skapar verksamheter som gör skillnad 
i människors vardag och bidrar till 
samhällsutvecklingen. Vårt arbete 
sker inom ramen för kommunens 
styrmodell vars bärande delar är 
vision, värdegrund och kvalitetssäkring 
av verksamhetens grunduppdrag. 

Verksamheten är till för att leverera de bästa 
tjänsterna och den bästa servicen gentemot de 
privatpersoner, företag och organisationer som vi 
finns till för. Det är i mötet med kunderna som vår 
organisation skapar värde genom god service och 
professionell myndighetsutövning. Vi arbetar på 
uppdrag av våra politiker som ytterst formulerar 
våra uppdrag utifrån sin tolkning av samhällets 
behov och tillgängliga resurser. 

Det innebär att du som medarbetare 

• Aktivt bidrar till att verksamhetens
uppdrag och mål nås.

• Utför arbetet med god kvalitet.

• Följer beslut, lagar, regler och avtal.

• Tar ansvar för att hålla dig uppdaterad
inom ditt arbetsområde/yrke.

• Förvaltar kommunens resurser väl.

• Ser ditt uppdrag som en del av den
kommungemensamma helheten.

• Tar ansvar för att söka information och
hålla dig uppdaterad om vad som händer
i din förvaltning och i kommunen.



 
 

Kreativ 
medarbetare 

Engagerad 
medarbetare 

 
 

– du utvecklas och gör nytt 
 

Vi skapar värde för våra kunder genom att 
förenkla, förnya och förbättra verksamheten 
i en lärande organisation. 

 

Det innebär att du som medarbetare 
• Är öppen och vågar pröva nytt. 

• Aktivt medverkar till förbättringar och 
anpassar dig till nya förutsättningar efter det 
att gemensamma mål satts på din avdelning/ 
enhet. 

• Delar med dig av din kunskap och kompetens. 

• Tar ansvar för din arbetssituation och 
utveckling. 

– du engagerar dig i ditt 
arbete och visar yrkesstolthet 

 
Vi är många som arbetar med att ge invånare, 
besökare och verksamheter i Lysekils kommun 
service, stöd och hjälp. Tillsammans har vi omfat- 
tande kunskap och kompetens som skapar värde 
i mötet med våra kunder. 

 

Det innebär att du som medarbetare 
• Utgår från kundens behov. 

• Tar initiativ och bidrar till att uppnå 
verksamhetens kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål. 

• Samarbetar och bidrar aktivt till en god 
arbetsmiljö. 

• Tar ansvar för egen hälsa och välmående. 

• Motverkar diskriminering i alla dess former. 

• Utövar ett gott värdskap och ett gott 
bemötande. 

• Aktivt deltar i möten och samtal. 
 



”Förväntningarna på dig som medarbetare 
är höga men kommunen har också en stark 

tilltro till att du gör ett bra jobb.” 

VIKTIGASTE 

Lysekils kommun som arbetsgivare strävar efter att ge dig goda 
förutsättningar och möjligheter till utveckling för att du ska lyckas 
med ditt uppdrag och bidra till att verksamheterna når uppsatta 
mål. Uppföljning sker i medarbetar- och lönesamtal. 

http://www.lysekil.se/
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§ 135 Dnr 2021-000410 

Riktlinjer för chefsplattform för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Syftet med chefsplattformen är att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs 
på chefer i Lysekils kommun samtidigt som det klargörs att kommunen som 
arbetsgivare har ett ansvar för att skapa förutsättningar för cheferna att utöva 
chefskapet.  

Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-16, § 153 chefsplattform för Lysekils 
kommun. En översyn har gjorts av dokumentet och en mindre revidering är gjord i 
första stycket, från ”Syftet med Lysekil kommuns chefsplattform är att tydliggöra 
vilka förväntningar och krav som ställs på en chef i Lysekils kommun” till ”Syftet 
med Lysekil kommuns chefsplattform är att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
dig som chef och ledare”.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 181 
Chefsplattform för Lysekils kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Chefsplattform för Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Inledning och syfte 
Syftet med Lysekil kommuns chefsplattform är att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för dig som chef och ledare. Förväntningarna på dig som chef är höga men kommunen 
har också en stark tilltro till att du klarar ditt uppdrag. Kommunens löfte till dig som 
chef är att skapa rätt förutsättningar och undanröja hinder. 
I Lysekils kommun innebär chefskap en formell roll i organisationen med ansvar för 
verksamhet, ekonomi och personal.  
Ledarskap är det sätt på vilket chefen använder sitt mandat. Det styr hur 
arbetsuppgifterna ska utföras och innebär att chefen genom medarbetarna uppnår 
såväl kvantitativa som kvalitativa resultat.  
Chefskapet i Lysekils kommun utgår från kommunens styrmodell vars bärande delar är 
vision, värdegrund och kvalitetssäkring av verksamhetens grunduppdrag. 

Säker chef – du ansvarar för verksamhet, ekonomi och 
personal 
 
Verksamheten är till för att leverera de bästa tjänsterna och den bästa servicen 
gentemot de privatpersoner, företag och organisationer som vi finns till för. Det är i 
mötet med kunderna som vår organisation skapar värde genom god service och en 
professionell myndighetsutövning. Vi arbetar på uppdrag av våra politiker som ytterst 
formulerar vårt uppdrag utifrån sin tolkning av samhällets behov och tillgängliga 
resurser. 
 

Det innebär att du som chef 
 

• Planerar, genomför och följer upp verksamheten i enlighet med Lysekils 
kommuns styrmodell. 

 
• Är väl förtrogen med kommunens organisation och beslutsprocesser. 

 
• Har förmåga att fatta och verkställa beslut. 

 
• Är arbetsgivare och arbetar utifrån kommunens styrdokument och den 

lagstiftning som reglerar verksamheten och förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. 

 
• Upprättar budget utifrån tilldelad ram och gör uppföljningar av verksamhet och 

ekonomi i enlighet med Lysekils kommuns styrmodell och riktlinjer för 
ekonomistyrning. 

 
• Tar ansvar för att tillgängliga resurser används effektivt och att verksamheten 

bedrivs inom fastställda ekonomiska ramar. 
 
 
 
  



 

   
 

 

Sida 5 av 8 
 

Initiativrik utvecklare – du förbättrar och spanar 
 
Vi skapar värde för våra kunder genom att förenkla, förnya och förbättra verksamheten 
i en lärande organisation. 
 

Det innebär att du som chef 
 

• Arbetar med ständiga förbättringar. 
 

• Vågar pröva nytt och utvärdera. 
 

• Uppmuntrar medarbetarnas kreativitet. 
 

• Tar initiativ och använder ditt handlingsutrymme. 
 

• Följer vad som sker i omvärlden och har förmåga att möta förändringar. 
 

• Kommunicerar och samverkar med viktiga aktörer. 
 

• Identifierar och analyserar problem och har förmåga att prioritera de aktiviteter 
som skapar mest värde 

 
• Ser verksamheten som en del av den kommungemensamma helheten. 
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Klar ledare – du bygger relationer och kommunicerar 

Ledarskap handlar om hur uppgifterna ska lösas. En ledare skapar resultat genom sina 
medarbetare och kommunicerar väl både internt och externt.  

Det innebär att du som chef 
• Organiserar och leder verksamheten i dialog med medarbetarna

• För en dialog med medarbetarna om utvecklingen av grunduppdraget
(indikatorer) och utvecklingsmål så att de blir begripliga och möjliga att nå.

• Är en god förebild och bärare av de värderingar som uttrycks i Lysekils
kommuns styrdokument.

• Agerar övertygande, tillitsfullt och oberoende – skapar förtroende.

• Skapar förutsättningar för medarbetarnas prestationer.

• Fungerar som bollplank och stöd.

• Skapar motivation, teamkänsla, öppenhet och trygghet.

• Utvecklar och följer upp individens och gruppens kompetens.

• Delegerar och fördelar ansvar och befogenheter så att delaktighet uppnås.

• Följer upp och ger återkoppling på medarbetarnas resultat.
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Kommunens löften till dig som chef 
 
Arbetsgivaren stödjer dig som chef genom att skapa rätt förutsättningar och 
undanröja hinder för uppdraget.  
 

Det innebär att arbetsgivaren 
• Tydliggör ditt uppdrag och ansvar 

 
• Ger dig en bra introduktion och överlämning i ett nytt uppdrag samt 

uppföljning av detta. 
 

• Kontinuerligt ger den information som behövs för uppdraget 
 

• Har en tydlig styrmodell och tydliga styrdokument 
 

• Organiserar verksamheten på ett sådant sätt att storleken/ komplexiteten 
på ansvarsområdet samt tillgängliga stödfunktioner gör det möjligt att 
leva upp till förväntningarna på dig som chef 

 
• Erbjuder och tillhandahåller kompetensutveckling i chefsrollen 

 
• Erbjuder möjlighet till olika typer av stöd i chefsrollen 
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Postadress: 453 80 LYSEKIL Besöksadress Kommunhuset, Kungsgatan 44 
Tel: 0523-61 30 00 E-post registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se 

Tänk på miljön innan du skriver ut 

mailto:registrator@lysekil.se
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§ 134 Dnr 2021-000122 

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Lysekils kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare med en arbetsmiljö 
som främjar hälsa, utveckling och arbetsglädje. Som ett stöd i att nå kommunens 
mål har en riktlinje för hälsofrämjande arbetet tagits fram. En viktig del i riktlinjen 
är att höja friskvårdsbidraget till kommunens medarbetare från 800 till 1 500 kr. En 
bedömning är att den nya riktlinjen blir ett bra verktyg för verksamheterna i det 
fortsatta arbetet med hälsofrämjande insatser. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 180 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete 
Nuvarande friskvårdspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar dokumentet Riktlinjer för hälsofrämjande arbete. Den 
nuvarande friskvårdspolicyn för Lysekils kommun upphöra därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ansvarar för att inom egen ram 
finansiera friskvårdsbidraget. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar  
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Riktlinje för hälsofrämjande aktiviteter 
Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik. Det innebär att alla ska ha samma 
möjligheter till en god hälsa. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga 
sjukdomar. Med denna utgångspunkt bereds denna riktlinje.  

Lysekils kommun vill skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetare ska känna sig 
kreativa, trygga och engagerade. Arbetsmiljön skall kännetecknas av anställdas och 
arbetsgruppers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Medarbetarnas hälsa, 
utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv verksamhet. 
Den anställde är själv ytterst ansvarig för sin hälsa och för utvecklingen av sina 
personliga resurser.  

Hälsofrämjande aktiviteter kan främja ett gott arbetsklimat och öka individers och 
gruppers förmåga att utöva sina arbetsuppgifter på bästa sätt, vilket också är en viktig 
del i en effektiv personalpolitik. 

Att medverka till ökat välbefinnande är ett ansvar såväl för chefer, medarbetare och 
förtroendevalda i Lysekils kommun. 

För att påverka medarbetarens hälsa i en positiv riktning, ska Lysekils kommun ge ett 
aktivt stöd och uppmuntra olika former av hälsofrämjande aktiviteter.  

Mål för våra hälsofrämjande aktiviteter 
Riktlinjen för hälsofrämjande aktiviteter ska ses som en del i kommunens övergripande 
målsättning om en välmående organisation.  

Målet är också att: 

• Minska den upprepade korttidssjukfrånvaron och öka frisknärvaron.

• Genom en god arbetsmiljö, såsom exempelvis öka trivseln och gemenskapen på
arbetsplatsen, göra Lysekils kommun till en attraktiv arbetsgivare.

• Skapa intresse och engagemang för den egna hälsan.

• Skapa ett aktivt nyttjande av olika aktiviteter som ska främja hälsa och
välbefinnande.

• Förbättrad hälsa och kondition leder till ökad effektivitet i arbetet.

• Färre arbetsskador och minskat behov av rehabiliteringsinsatser.
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Ansvarsområden i Lysekils kommun 

Medarbetare 
Den anställde är själv ytterst ansvarig för sin personliga hälsa och för 
utvecklingen av sina personliga resurser.  

Chefer 
Chefen ansvarar för att verksamheten arbetar med och lever upp till riktlinjen 
för hälsofrämjande aktiviteter. Åtgärder och aktiviteter som genomförs skall 
bl.a. vara ett stöd för chefen i detta arbete. Chefen har ett ansvar att 
kommunicera och informera om riktlinjen till sina anställda.  

Centrala samverkansgruppen 
Centrala samverkansgruppen utgör samverkansorgan för övergripande 
hälsofrämjande. I gemensam samverkan ska dialog kring hälsoarbete föras.  

HR avdelning 
HR avdelningen har uppdraget att samordna, driva och utveckla det 
hälsofrämjande arbetet i kommunen. Det åligger HR avdelningen att årligen i 
årsredovisningen återrapportera om utnyttjandet av Friskvårdspengen.  

Friskvård 
Friskvård utgörs av samtliga åtgärder som stimulerar individer och grupper till egna, 
aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte.  

Subvention för friskvård 
Inom ramen för det hälsofrämjande arbetet är, nå målsättningen ”förbättrad hälsa och 
ökat välbefinnande bland kommunens anställda, är det viktigt att stödja kommunens 
medarbetare i olika hälsobefrämjande aktiviteter. Särskilt viktigt är det att nå ut till 
inaktiva och de som utifrån sina arbeten behöver god fysik och god kondition. 

Friskvårdspeng 
Friskvårdspengen kan utnyttjas av tillsvidareanställd personal samt de som har en 
anställning i 6 månader eller längre, i Lysekils kommun. Som anställd får du ett 
friskvårdsbidrag på 1 500 kronor per person och år.  

Friskvårdstiden ligger utanför arbetstid. Bidraget är möjligt att använda på gym, 
friskvårdsanläggningar och sportanläggningar i hela Sverige.  

Nuvarande skatteregler begränsar vilka aktiviteter som kan omfattas av en 
friskvårdspeng. Det är den anställdes ansvar att kontrollera om den valda aktiviteten är 
godkänd för utbetalning av friskvårdspengen. Vid tveksamhet - kontakta närmaste chef 
eller HR avdelningen. Förmåner - Företag och organisationer | Skatteverket 
Kvittot hanteras utifrån gällande rutiner. Den anställde har möjlighet att fördela 
beloppet vid flertal tillfällen under ett år.  

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner.4.3810a01c150939e893f8557.html?q=Friskv%C3%A5rd
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Personalstöd 
Med syfte att få friskare anställda och få ner vår sjukfrånvaro, erbjuds personalstöd 
genom en extern part, som ger stöd och vägledning dygnet runt till alla anställda i såväl 
arbets- som privatrelaterade frågor, stora eller små. Stödet ges inom psykosociala, 
juridiska och ekonomiska områden. Det kan handla om problem i samband med kris, 
skilsmässa, bodelning, vårdnadstvist, försäkringsfrågor, ekonomisk rådgivning, stress, 
missbruk, samarbetssvårigheter, mobbing etc. 

Förebyggande och hälsofrämjande insatser 
Den anställde är själv ytterst ansvarig för sin hälsa och för utvecklingen av sina 
personliga resurser. Lysekils kommun kommer arbeta med förebyggande insatser och 
hälsofrämjande insatser för att sänka sjukfrånvaron, ex kan nämnas 
friskvårdsaktiviteter, föreläsningar för att stärka chefer och medarbetarnas hälsa. 
Önskemål av olika insatser tas upp med chef. 



Sida 7 av 7 
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Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2021-12-21
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2021:0037758

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för
2020/2021

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har
kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts 2
160 000 kronor. Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning
(2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2015:404) inte överklagas.

Viktig information om statsbidrag för mindre barngrupper

Bakgrund

Skolverket beviljade den 11 juni 2020 statsbidrag för 2020/21. Beslutet
om statsbidrag fattades med stöd av förordning (2015:404) om statsbidrag
för mindre barngrupper i förskolan och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2016:1) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

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 är enligt 9 § bestämmelserna i förordning
(2015:404) skyldig att redovisa bidraget till Skolverket och kan bli
återbetalningsskyldig enligt 10 § 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,

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

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

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

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.barngrupper@skolverket.se


Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2021-12-10
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2021:0030833

Statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram för 2020

Beslut om redovisning

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

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

Motivering

LYSEKILS KOMMUN har tidigare beviljats 544 696 kronor i bidrag för
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram. Skolverket har
begärt att ni ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ni har redovisat 544
696 kronor. Vi har godkänt 544 696 kronor.

Bakgrund

Skolverket beslutade den 21 februari, den 26 februari och den 13 mars 2020
om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram kalenderåret
2020.

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

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

som Skolverket begär.

Redovisning och uppföljning

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
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Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Överklagande

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

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

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.introduktionsprogram@skolverket.se


Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2021-12-14
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2021:0040793

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2021/2022

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare
och vissa andra personalkategorier.

Ni beviljas  1 948 112 kronor  i statsbidrag. Ni har rekvirerat 1 948
112 kronor. Bidraget avser Hösten 2021. Bidraget betalas ut enligt
utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 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
minst30 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 27. Utbetalningen har textmeddelandet Lärarlönelyftet HT21 för
hösten 2021 respektive Lärarlönelyftet VT22 för våren 2022. Observera att
det krävs en beviljad eller delvis beviljad rekvisition för varje utbetalning.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
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Skolverket kan hålla inne en utbetalning av bidrag om det kommer fram att
ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i rekvisitionen har
ändrats väsentligt.

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det
sker förändringar för er verksamhet. Det kan exempelvis 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 statsbidrag.lararlonelyftet@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.

Viktig information gällande kommande begäran om utbetalning
vårterminen 2022

Höstterminen 2021 uppgraderades Lärarlönelyftet i E-tjänsten vilket
medförde att huvudmännen behövde omregistrera alla uppgifter för samtliga
lärare i samband med terminens rekvisition. De uppgifter som nu registrerats
kommer att hämtas upp automatiskt och ligga till grund för nästa rekvisition
i E-tjänsten våren 2022.

Höstterminen 2021 har även personalkategorierna omformulerats för att
underlätta registreringen av legitimation, personalkategori och skolform.

Omregistreringen som har gjorts visar att det finns ett behov av att
förtydliga förhållandet mellan legitimation,personalkategori och skolform.
Detta gäller särskilt personalkategorierna speciallärare och specialpedagog,
i de fall dessa lärare uppfyller kraven för att undantas kravet om en
lärarlegitimation.

Skolverket kommer därför särskilt att se över registreringen av
personalkategorier kommande termin. Skolverket ber därför alla huvudmän
att förbereda organisationen på att hantera registreringen av legitimation,
personalkategori och skolform med extrauppmärksamhet vårterminen 2022,
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och att granska den data som nu har registrerats. Begäran om komplettering
har inte skickats ut den här terminen så länge grundkravet om legitimation
och skolform är uppfyllt, med hänsyn till den ökade arbetsbörda det har
inneburit att omregistrera samtliga lärare. Specialpedagoger och speciallärare
har också godkänts även om de varit registrerade i andra skolformer än
särskola och specialskola. Skolverket kommer att se överförutsättningarna
för dessa personalkategorier till våren 2022.

Huvudmannen ansvarar för att de lärare som bidraget begärs ut för är
behöriga enligt förordning (2016:100) och att registreringen som görs är
korrekt avseende legitimation, personalkategori och skolform. Stickprov och
fördjupad kontroll och uppföljning utöver handläggningen kan ske i syfte
att kontrollera att förordningen följs. En felaktig registrering kan komma att
upptäckas vid kommande rekvisitionstillfällen, eller vid stickprov och kan då
resultera i avslag förde lärare som inte uppfyller kraven enligt förordningen,
eller i ett återkrav.

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Anette Karls Fors.
Handläggare var Anette Karls Fors.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se
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LYSEKILS KOMMUN 2021-12-09
45380 LYSEKIL 1(3)

Dnr 8.1.2-2021:0033992

Statsbidrag för fortbildning av lärare för 2021

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Ni beviljas  7 500 kronor  i statsbidrag. Ni har sökt 7500 kronor. Bidraget
avser HT 2021. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2007:222) inte överklagas.

Information om statsbidraget
Bidraget är till för att stimulera deltagandet och ska användas till att
underlätta för lärare att komplettera sin legitimation med ytterligare
behörighet. Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet
högskolepoäng.

I Lärarlyftet läggs särskild tonvikt vid att fler lärare blir behöriga för
undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi)
och matematik. Det gäller även deltagande i speciallärarutbildningen. Därför
får huvudmännen:

– 1500 kronor per högskolepoäng för kurser i sva och sfi.

– 1000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och
speciallärarutbildning.

– 500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.

Beslut och motivering för respektive lärare hittar ni i lärarlistan i e-tjänsten
för statsbidrag. Förkortningarna under rubriken Status står för:

GOD - Godkänd

AVS - Avslag

AVK - Avslag i konkurrens

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
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Fördelning av statsbidrag

För bidragsomgången 2021 tilldelades Skolverket 13 953 905 kronor i
statsbidrag att fördela för kurser i övriga ämnen (inklusive matematik) och
speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet. Under höstterminen 2021 hade
Skolverket 8 226 405 kronor kvar av budgeten för innevarande år. 304 (av
totalt 318) huvudmän har sökt bidrag för totalt 10 479 500 kronor för kurser
för kurser i övriga ämnen och speciallärarutbildningen.

Eftersom det sökta beloppet för kurser i övriga ämnen och för
speciallärarutbildningen överstiger det belopp som finns att fördela har
Skolverket gjort ett urval av vilka huvudmän som beviljas bidrag och
för vilka lärare. Hur urvalet ska gå till styrs av förordning (2007:222) om
statsbidrag för fortbildning av lärare.

Enligt 2 § i förordningen får detta statsbidrag lämnas, om det finns
tillgängliga medel, till huvudmän enligt punkt 1–4 i samma paragraf. Vid
fördelning av statsbidrag ska Skolverket enligt 9 § i förordningen ta särskild
hänsyn till huvudmannens behov av behöriga lärare och då särskilt behov av
lärare med behörighet för undervisning i matematik.

Om det söks mer statsbidrag än vad det finns medel att tillgå prioriterar
Skolverket därför ansökningar, i den ordning som anges nedan, för:

– 1. Lärare som studerar med syfte att få behörighet i matematik.

– 2. Lärare som studerar med syfte att få behörighet i andra ämnen
(inklusive behörighet som speciallärare).

Fördelning av statsbidrag enligt punkt 2 sker genom rangordning av
lärare utifrån den senast tillgängliga statistiken över andelen behöriga
lärare (av totalt antal heltidstjänster) inom respektive ämne i grund- och
gymnasieskolan på huvudmannanivå.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i ansökan har
ändrats väsentligt.
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Redovisning och uppföljning

Skolverket kommer att följa upp hur huvudmannen använt statsbidraget
samt de deltagande lärarnas studieresultat. Skolverket kan vid behov begära
in studieresultat från lärosäten. Vid icke godkänt resultat eller studieavbrott
kan Skolverket komma att återkräva statsbidraget helt eller delvis, såvida
särskilda skäl inte föreligger.

Återbetalning av statsbidrag

Sökande som har tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
11 § i förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Skolverkets beslut enligt denna förordning får ej överklagas.

Beslut har fattats av Tiina Heino efter föredragning av Alexander Sandberg.
Handläggare var Angelica Johansson.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se


Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2021-12-08
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2021:0042607

Statsbidrag för undervisning under skollov för 2021

Beslut om rekvisition

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

Ni beviljas  3 000 kronor  i statsbidrag. Ni har rekvirerat 3000 kronor.
Bidraget avser 2021. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 116220-5.

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

Viktig information om statsbidrag för undervisning under
skollov för höstlov 2021

Beslut om statsbidrag fattas med stöd av förordning (2014:47) om
statsbidrag för undervisning under skollov. Bidraget får användas för att
täcka kostnader för planering och genomförande av lovskola under höstlov
2021.

Det totala statsbidraget att utnyttja under 2021 uppgår till 250 000 000
kronor.

Begäran om bidraget för lovskola under höstlov 2021

För att begära ut bidrag för lovskola anordnad under år 2021 krävs ingen
ansökan. De tillfälliga bestämmelserna i förordningen (2014:47) innebär
istället att huvudmännen begär ut bidrag motsvarande de merkostnader
man har för att anordna lovskola under höstlovet. Vid begäran om bidrag
utbetalas således inget schablonbelopp på 300 kronor per elev och dag.

Utbetalningsplan efter rekvisition

Utbetalningen gäller lovskola anordnad under höstlovet 2021. Efter begäran
om utbetalning inkommen under perioden 15 oktober – 15 november
2021 betalas bidraget ut skyndsamt efter beslutsdatum. Utbetalningen har
meddelandetexten ”Lovskola.2021.u2”.
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Ändrade omständigheter eller uppgifter

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

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

Redovisning och uppföljning

I er begäran om statsbidrag har ni redogjort för hur många elevdagar ni har
genomfört, antal enskilda elever som har deltagit och de merkostnader ni har
haft för att anordna lovskola under höstlovet. Skolverket kan också komma
att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa att det finns underlag
som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Återbetalning av statsbidrag

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

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

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.lovskola@skolverket.se
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Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det
gäller specialpedagogiska insatser för 2020

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har
kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts
88 500 kronor. 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.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:400) inte överklagas.

Viktig information om beslutet
Bakgrund

Skolverket beslutade den 2 april 2020 om statsbidrag för kalenderåret 2020.
Beslutet om statsbidrag fattades 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.

Beräkning av återkrav

Skolverket har beräknat återkrav om villkoren för bidraget inte uppfyllts
samt om kostnaderna för personalförstärkningen inte motsvarar det
bidragsbelopp som beviljats.

De villkor som ska vara uppfyllda för att en huvudman ska ha uppnått en
planerad personalförstärkning är:

1. Antalet årsarbetskrafter under 2020 ska ha varit högre än antalet
årsarbetskrafter 2019.
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2. Förstärkningen ska ha inneburit att personaltätheten under
2020 blivit bättre än personaltätheten 2018 och bättre än
personaltätheten 2019.

Det är under vissa förutsättningar tillåtet att omfördela beviljat bidrag
från en personalkategori till en annan. Skolverket har därför också
beräknat om huvudmannens kostnader, utifrån bidragsårets fastställda
schabloner, motsvarar det bidrag som beviljats. Om en omfördelning av
årsarbetskrafter skett till en personalkategori med ett lägre schablonbelopp
än den personalkategori som bidraget beviljats för måste huvudmannen ha
tillsatt fler årsarbetskrafter så att det motsvarar bidragsbeloppet, baserat på
schablonen för den nya personalkategorin. Huvudmannen kan annars bli
skyldig att betala tillbaka mellanskillnaden.

De villkor som ska vara uppfyllda för att en huvudman ska kunna bibehålla
bidrag från tidigare år är:

1. Elevantalet 2020 får inte ha minskat med 30 procent eller mer
från 2019.

2. Huvudmannen kan bara bibehålla de årsarbetskrafter som
beviljats bidrag för 2019 och som lett till att personaltätheten
förbättrats det år då de tillsattes.

Skolverket har beräknat återkrav utifrån följande uppgifter:

– elevantal per den 15 oktober 2018, 2019 och 2020 från Statistiska
centralbyrån,

– antalet redovisade årsarbetskrafter i respektive personalkategori
under bidragsåret 2020,

– antalet årsarbetskrafter i respektive personalkategori de två
senaste åren före bidragsåret. Dessa uppgifter har hämtats från
ansökan för 2020.

Återbetalning av statsbidrag

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan
redovisning till Statens skolverk som verket begär enligt 21 § i förordningen.

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt 22
§ i förordningen. Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om
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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.

Mottagaren av statsbidrag är dock inte återbetalningsskyldig enligt första
stycket 2 om bidrag, som har lämnats för ett visst ändamål enligt denna
förordning, har använts för ett annat ändamål enligt förordningen.

Uppföljning

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

Skolverkets beslut får enligt 26 § i nämnda förordning inte överklagas.

Beslut har fattats av Tiina Heino efter föredragning av Susanna Lorentz .
Handläggare var Åsa Olsson.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.elevhalsa@skolverket.se
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Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare för 2021/2022

Beslut om rekvisition

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

Ni beviljas  1 317 500 kronor  i statsbidrag. Ni har rekvirerat 1 317 500
kronor. Bidraget avser HT 2021 Pott 1 och 2. Bidraget betalas ut enligt
utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.

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

Viktig information om statsbidrag för karriärtjänster

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidraget är uppdelat i två potter. Bidragspott 1 riktar sig till huvudmän
med skolenheter som inte bedöms ha särskilt svåra förutsättningar och
bidragspott 2 riktar sig till huvudmän med skolenheter med särskilt
svåra förutsättningar. En och samma huvudman kan få medel från båda
potterna. Huvudmännen kan välja att utnyttja sin bidragsram från pott 1 på
skolenheter som ingår i pott 2 men det går inte att utnyttja sin bidragsram
från pott 2 på skolenheter som omfattas av pott 1. Skolverket har beräknat
och tagit beslut om bidragsramar som reglerar vilka potter varje skolenhet
tillhör för bidragsomgången 2021/22 samt vilken bidragsram huvudmännen
har tilldelats inom respektive pott.

Statsbidrag ges med maximalt 42 500 kronor för en förstelärare i
bidragspott 1 och 85 000 kronor för en förstelärare i bidragspott 2 per
rekvisitionsperiod (halvår). Statsbidrag ges med maximalt 85 000 kronor
för en lektor i bidragspott 1 och 127 500 kronor för en lektor i bidragspott
2 per rekvisitionsperiod (halvår). Ersättning för sociala avgifter ingår i
statsbidraget.
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För lärare som arbetar delvis vid en skolenhet i pott 2 och delvis vid en
skolenhet i pott 1 ska statsbidraget bestämmas i förhållande till hur lärarens
arbetstid är fördelad mellan skolenheterna. Om en förstelärare exempelvis
arbetar 50 procent på en skolenhet i pott 1 och 50 procent på en skolenhet i
pott 2 ska läraren få en löneökning på 7 500 kronor per månad.

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

Utbetalningsplan

Inkommen rekvisition som beviljats eller delvis beviljats leder till utbetalning
av medel senast i december 2021 (för perioden 1 juli 2021 – 31 december
2021). Utbetalningen har meddelandetext Karriartjanster.2021/22.u1.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt. Det är mycket viktigt att ni informerar
Skolverket snarast om det sker förändringar vad gäller er verksamhet. Det
kan till exempel röra sig om förändringar som innebär att huvudmannen
fusioneras med en annan huvudman eller att ni är under rekonstruktion.
Även förändringar som innebär att huvudmannen köper eller säljer
skolenheter från en annan huvudman eller om en huvudman omorganiserar
sina pott 2-skolenheter ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att
skicka ett meddelande till statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se.

Återbetalning av statsbidrag

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

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

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

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

Redovisning och uppföljning

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

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Le Wa Van.
Handläggare var Viktoria Kiwutila Lufuankenda.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se
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Statsbidrag för elever från nordiska länder för 2021

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av gymnasieförordning (2010:2039), förordning (2011:1108)
om vuxenutbildning för nordiska elever, avtalet mellan Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige om nordisk utbildningsgemenskap på
gymnasienivå, teoretiska och yrkesinriktade utbildningar (SÖ 2008:8) samt
Skolverkets regleringsbrev för 2021.

Ni beviljas 116 357 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 116 357 kronor.
Bidraget avser HT 2021. Bidraget betalas ut snarast till bankgiro/plusgiro
116220-5. Utbetalningen har meddelandetexten Bidrag Nordiska elever
##PERIODNAMN##.

Skolverkets beslut får enligt förordningarna inte överklagas.

Beräkning av bidragsbeloppet

Totalt har 75 huvudmän ansökt om bidrag för nordiska elever höstterminen
2021. Skolverket har beslutat att bevilja sammanlagt 18 392 553 kronor i
bidrag.

Huvudmännen ges bidrag för kostnader för nordiska elever på
gymnasieprogram och/eller vuxenutbildning. Beloppen som ersättningen
baseras på för elever på gymnasieskolans program anges i riksprislistan för
ersättning till fristående skolor. Riksprislistan publiceras i januari varje år.
För bidrag till kommun och region ska de belopp som har föreskrivits i
riksprislistan reducerats med den ersättning för ingående mervärdesskatt
som ingår i beloppen.

För studier på den gymnasiala vuxenutbildningen lämnas bidrag för de
kurser som eleven deltar i under pågående termin. För elever i kommunal
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vuxenutbildning ersätts kommunen eller regionen med 53 400 kronor per
800 verksamhetspoäng per kalenderår och elev.

För särskilda varianter ersätts huvudmannen enligt den interkommunala
ersättning som fastställts i beslut från Skolverket. Beloppet räknas upp med
skolindex.

Riksrekryterande utbildningar räknas upp med skolindex till och med 2018.

Särskilda varianter som också är riksrekryterande räknas upp med skolindex
till 2021.

För yrkesdansarutbildning motsvarar bidraget anordnarens självkostnad.

Enligt gällande regelverk samt Skolverkets praxis görs ett avdrag från sökt
belopp i de fall en kommun själva har elever som, med studiemedel från
Centrala studiestödsnämnden, studerar i annat nordiskt land.

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 till exempel röra sig om
förändringar som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan
huvudman eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som
innebär att huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan
huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till statsbidrag.administration@skolverket.se.

Redovisning och uppföljning

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

Återbetalning av statsbidrag
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Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i gymnasieförordning (2010:2039), förordning (2011:1108).
Ni är bland annat skyldiga att lämna de uppgifter som Skolverket begär,
annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Beslut har fattats av Tiina Heino efter föredragning av Anna Falk.
Handläggare var Anna Falk.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.nordiskaelever@skolverket.se
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Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram
för 2021

Beslut om ansökan

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

Ni beviljas  941 107 kronor  i statsbidrag. Ni har sökt 1296250 kronor.
Bidraget avser HT 2021. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.

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

Skälen för beslutet

Totalt har huvudmännen ansökt om 331 810307 kronor och Skolverket har
241000 000 kronor att fördela i denna ansökningsomgång. Det innebär att
Skolverket har gjort ett urval enligt nedan.

Fördelning av bidraget

Skolverket har reducerat statsbidraget enligt 3 § i förordningen (2011:947).
Det innebär att vi minskat alla bidragsbelopp, så att de fortfarande är
proportionerliga i förhållande till varandra, samt att vi gjort en marginell
justering för att kunna fördela en så stor del av det anslagna beloppet som
möjligt. De reducerade bidragsbeloppen motsvarar knappt 73 procent av det
ursprungliga maxbeloppet för ansökan hösten 2021.

Minskningen innebär att respektive huvudman beviljas högst 19 060 kronor
per elev och termin. De belopp som beviljas per bidragsdel är:

– Bidrag till arbetsgivaren: högst 11 800 kronor

– Bidrag för utbildad handledare: högst 3630 kronor
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– Bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning: högst 1817
kronor

– Bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen: högst
1813 kronor

Om ni har beviljats ett lägre belopp än ovan beror det på att ni i er ansökan
har angett att ni vill söka ett lägre belopp.

Viktig information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram HT2021

Det är viktigt att ni läser igenom texten nedan, den innehåller viktig
information om statsbidraget och de villkor som ni som huvudman är
ansvarig att följa. Om ni inte följer villkoren kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Villkor för statsbidraget

Alla elever ska ha ett giltigt utbildningskontrakt

För att ni ska ha rätt till statsbidraget ska de elever som ingår i ansökan
delta i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning på
introduktionsprogram.

Alla elever ska ha ett utbildningskontrakt upprättat senast den 15 oktober
2021. Utbildningskontraktens innehåll skiljer sig åt beroende på vilken
utbildning som eleven går. Kraven på innehåll anges i Skollagen (2010:800)
16 kap § 11a, 19 kap § 10a samt § 3a i förordningen (2011:947) om
statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning
inom introduktionsprogram.

Statsbidraget ska betalas till arbetsgivaren inom tre månader

Bidrag till arbetsgivaren, bidrag för utbildad handledare samt bidrag för elev
med gymnasial lärlingsanställning ska betalas ut till respektive arbetsgivare
inom tre månader från det att Skolverket betalat ut bidraget till er. De olika
beloppen anges ovan.

Bidrag för utvecklingskostnader inom lärlingsutbildningen får ni som
huvudmän själva använda, men ni kan också besluta att betala ut den delen
av bidraget till arbetsgivare.

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

Utvecklingskostnader får inte ersätta ordinarie kostnader för
yrkesutbildningen

Utvecklingskostnaderna ska vara tydligt kopplade till den gymnasiala
lärlingsutbildningen. Sådant som bedöms utgöra kostnader för att bedriva
ordinarie yrkesutbildning, exempelvis kostnader för programråd, godkänns
inte. Mat till elever eller andra kostnader som ska finansieras via ordinarie
verksamhet godkänns inte heller.

Godkända utvecklingskostnader kan vara kostnader inom följande områden:
lärlingssamordnare, kompetensutveckling eller handledarutbildning. Ni kan
även välja att lämna bidraget för utvecklingskostnader till arbetsgivaren.

Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget

Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget. Redovisningen sker under
våren 2022 och görs i ett webbformulär som Skolverket tillhandahåller via
e-tjänsten för statsbidrag. Redovisningen lämnas vid samma tillfälle och
för hela bidragsåret, det vill säga beviljat bidrag för både vårterminen och
höstterminen 2021.

I redovisningen ska ni ange hur mycket av det beviljade bidraget till
arbetsgivare, för utbildad handledare och för elev med gymnasial
lärlingsanställning som ni har betalat ut till arbetsgivaren. Ni ska
även redogöra för hur mycket av beviljat bidrag ni har använt till
utvecklingskostnader av lärlingsutbildningen.

Utöver redovisningen är ni även skyldiga att medverka i uppföljning och
utvärdering av statsbidraget. Skolverket kan även göra fördjupade kontroller
i syfte att säkerställa att ni använt statsbidraget enligt gällande regler och
villkor.

Återbetalning av statsbidrag

Skolverket kan återkräva hela eller delar av statsbidraget om ni::

– Inte uppfyller villkoren för bidraget

– Inte använder statsbidraget enligt de regler som finns i
förordningen (2011:947) och föreskrifterna (2017:95)
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Dnr 8.1.2-2021:0040457

– Inte inkommer med de underlag eller den redovisning som
Skolverket begär.

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

Ändrade omständigheter eller uppgifter

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

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

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Linda Persson.
Handläggare var Beatrice Fäldt.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.larling@skolverket.se
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Datum 

2022-01-11 

Dnr 

UBN 2021-000402 

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

Intern kontrollplan 2022, utbildningsnämnden, 
arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten. 

Utbildningsnämnden beslutade 2021-12-13, § 127 att granska processer/rutiner för 
uppföljning av elevers genomströmning och måluppfyllelse inom 
vuxenutbildningens verksamhet. Kontrollen ska fokusera särskilt på hur 
vuxenutbildningens verksamhet följer upp elever efter avslutad 
yrkesvuxenutbildning. 

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

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen 2022, 
arbetslivsförvaltningen. 

Ärendet 

Arbetslivsförvaltningen upprättar årligen en intern kontrollplan. Aktiviteterna i 
planen syftar till att granska om framtagna processer och rutiner efterlevs. 
Genomförd granskning rapporteras till utbildningsnämnden. 

Förvaltningens synpunkter 

Utbildningsnämnden beslutade 2021-12-13, § 127 att granska processer/rutiner för 
uppföljning av elevers genomströmning och måluppfyllelse inom 
vuxenutbildningens verksamhet. Kontrollen ska fokusera särskilt på hur 
vuxenutbildningens verksamhet följer upp elever efter avslutad 
yrkesvuxenutbildning. 

I skollagen kap4 § 3 anges att; varje huvudman inom skolväsendet ska på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Det innebär bland annat att ha processer och rutiner för att följa upp 
elevers genomströmning och måluppfyllelse. I förordning (2016:937) om 
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 35§ framgår att [...] av 
uppföljningen ska det även framgå i vilken utsträckning elever som slutfört regional 
yrkesvuxenutbildning är sysselsatta i arbete. 

I intern kontrollplan för 2022 (bilaga) anges den process och rutin som ska 
granskas samt granskningsaktivitet.  

http://www.lysekil.se/
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Dnr 

UN 2021-000402 
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Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 

Intern kontrollplan 2022 utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen 

Beslutet skickas till  

Kommunrevisionen 
Kvalitetschef 
Arbetslivsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


Intern kontroll - plan 2022 

Utbildningsnämnd-Arbetslivsförvaltningen 

2022 
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Innehållsförteckning 

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

Risker som ska hanteras ................................................................................................................................................................................... 4 

Process eller rutin som ska granskas ............................................................................................................................................................... 6 
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Inledning 

Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och 

bolagsstyrelse ska årligen godkänna en intern kontrollplan. 

Resultat av utförd granskning och förslag till åtgärder ska rapporteras och beslutas i nämnd/bolagsstyrelse. Därefter ska rapportering även 

ske till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
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Risker som ska hanteras 

En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle 

kunna få. 

Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan. 
S
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Konsekvens 

Hög 

Medel 

Låg 

Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik Allvarlig 

3 Möjlig Kännbar 

2 Mindre sannolik Lindrig 

1 Osannolik Försumbar 

Medel Låg Totalt: 2 

1 2

11
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Process/rutin Risk Sannolikhet Konsekvens 

Rutiner för uppföljning av kursdeltagares 
måluppfyllelse samt uppföljning av 
yrkesvuxenutbildning 

1 Risk att bristande uppföljning av yrkesvuxenutbildning 
leder till utbildningsaktiviteter som inte bidrar till 
arbete/sysselsättning och egen försörjning och önskad 
kompetensutveckling. 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig

2 Risk för att elever inte får förutsättningar till vidare 
studier/stegförflyttningar efter utbildningsinsats 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar
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Process eller rutin som ska granskas 

Process/rutin Risk Granskningsaktivitet Syfte med granskning 

Rutiner för uppföljning av 
kursdeltagares måluppfyllelse 
samt uppföljning av 
yrkesvuxenutbildning 

1  Risk att bristande 
uppföljning av 
yrkesvuxenutbildning leder till 
utbildningsaktiviteter som inte 
bidrar till arbete/sysselsättning 
och egen försörjning och 
önskad kompetensutveckling. 

Granska genomförande av enkät 

2  Risk för att elever inte får 
förutsättningar till vidare 
studier/stegförflyttningar efter 
utbildningsinsats 

Granska rapporteringen av data 
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Datum 

2022-01-12 

Dnr 

UBN 2022-000003 

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

Lokalförsörjning 2022 - arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

I kommunens lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd återkommande behandla 
nämndens verksamheters lokalförsörjning. I dokumentet lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2022-redogörs för behovet av lokaler för 
arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter enhetsvis efter förvaltningens 
organisation. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna lokalförsörjning 2022 - 
arbetslivsförvaltningen  

Ärendet 

Arbetslivsförvaltningens lokalförsörjningsbehov behandlas enligt bilaga. 

Förvaltningens synpunkter 

Arbetslivsförvaltningen omfattar i huvudsak verksamheterna arbetsmarknad, 
vuxenutbildning verksamhet för ekonomiskt bistånd. I kommunens 
lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd återkommande behandla nämndens 
verksamheters lokalförsörjning. I medföljande bilaga redogörs för behovet av 
lokaler för arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter. 

Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 

Lokalförsörjning 2022 arbetslivsförvaltningen 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen 
Arbetslivsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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2022-01-12  

Lokalförsörjning – Arbetslivsförvaltningen 2022- 

1. Inledning

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

verksamheter. Arbetslivsförvaltningen omfattar i huvudsak verksamheterna

arbetsmarknad, vuxenutbildning samt verksamhet för ekonomiskt bistånd.

2. Arbetslivsförvaltningens organisation

ALF organisation delas in i olika enheter med delvis olika inriktningar enligt följande;

 en enhet för vägledning och stöd

 en enhet för arbetsliv

 en enhet för vuxenutbildning

 förvaltningsledning

Enheten för Vägledning och stöd 

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

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

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

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

ansvarar därmed för arbetet med: 

 ekonomiskt bistånd

 budget- och skuldrådgivning

 dödsboanmälan

 förmedlingsmedel

 arbetsmarknadsstöd med fokus på individer/sökande

 studie- och yrkesvägledning

 samhällsorientering

 samhällguidning

 kommunala aktivitetsansvaret

Enheten omfattar också internt stöd och administration varför flera administrativa 

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

funktioner för olika projekt och samverkansinsatser, t.ex. Samordningsförbundet Väst 

(rehabvägledare).  
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Enheten är i behov arbetsplatser för sammanlagt 20 medarbetare i Boviks lokaler. Av 

dessa 20 är 9 tillkommande och 11 befintliga. Befintliga funktioner/arbetsplatser i 

Bovikshuset är; arbetsmarknadskonsulenter 3st, studie och yrkesvägledare 1st, budget- 

och skuldrådgivare 1st, samhällsguide 1st, administratörer 2st, samverkans-

/projektinsatser 2st (arbetsplatser), enhetschef 1 arbetsplats.  

Tillkommande funktioner/arbetsplatser i Bovikshuset är; arbetsledare ekonomiskt 

bistånd 1st, socialsekreterare 5st, arbetsmarknadskonsulent 1st, administratör 1st och 

Syv 1st. 

De funktioner som arbetar inom enheten för vägledning och stöd samlas med fördel i 

anslutning till varandra i en miljö för mottagning, vägledningssamtal och 

informationsinsatser dvs ett vägledningscentrum. Det ska finnas en reception för 

mottagning av alla typer av besök till arbetslivsförvaltningens verksamheter där 

administrativa funktioner kan samlas och också ha sina kontorsarbetsplatser (jmfr 

kommunens kontaktcenter). I anslutning till reception bör finnas yta för att kunna samla 

deltagare och ge information i större grupp (informationstorg). I vägledningscentrum 

ska också finnas 7st samtalsrum som kan rymma 2-4 personer. Samtalsrummen blir 

bokningsbara av alla handläggare. Det finns också ett behov av 2 grupprum för minst 12 

personer för att kunna ha möten för medarbetare och mindre gruppmöten med deltagare. 

De olika handläggarfunktionerna inom EVS verksamhet behöver mindre kontor/bås där 

man kan stänga en dörr om sig för att kunna arbeta enskilt backoffice samt en 

samvaroyta för arbetsgruppen att kunna mötas i det vardagliga arbetet. 

I samtalsrummen, där också socialsekreterare (myndighetsutövare) arbetar behövs ett 

säkerhetstänk med möjlighet till utrymning. Då merparten av alla samtal är sekretess är 

det angeläget att rummen är ljudisolerade. Det är också angeläget att besök som sker 

med anledning av ekonomiskt bistånd inte ska behöva gå vidare in Bovikshuset där det 

redan finns ett stort flöde av övriga deltagare, elever och medarbetare. Detta då det 

ibland kan uppstå hotfulla situationer.  

Enhetschefen bör placeras i kontor i närheten av övriga chefer. 
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Enheten för Arbetsliv 

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

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

verksamheter. Enhetens interna verksamheter för sysselsättning, daglig verksamhet, 

arbetsträning, arbetsprövning och praktik vilka omfattas är i dagsläget följande; 

 Skeppargatan

 Blåstället

 Hamnreturen

 Ankaret

 Verkstad/transporten

 Naturvårdslaget

 Café Saltö

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

 kommunala förvaltningar och enheter

 kommunala bolag

 andra offentliga verksamheter

 privata företag

 föreningar

Enheten behöver fortsatt plats för de två arbetsmarknadskonsulenter och enhetschef som 

har arbetsplats i kontorslandskap i Bovikshuset med tillgång sammanträdesrum. Likaså 

finns två cafépersonal vilka är placerade i befintligt cafe i Bovikshuset. Enhetens 

enhetschef ska ha fortsatt tillgång till en arbetsplats tillsammans med övriga chefer i 

Bovikshuset. 

Enhetens övriga verksamheter är praktiska verksamheter där grupphandledare 19st, 

arbetsterapeut 1st m.fl. arbetar vilka återfinns i andra lokaler vilka huvudsakligen utgörs 

av Skeppargatan och tillkommande lokaler vid Sivik, Datavägen 5 (tidigare Carpe 

Diem). Nuvarande lokaler för Blåstället, Hamnreturen (inkl. naturvården) Ankaret utgår 

under 2022. Utvecklingen av verksamheten i Siviks område kommer ske successivt och 

förutsätter fortsatt särskild plan för utveckling. Bland annat finns ett framtida behov av 

lokal för sortering och hantering av material vid RAMBOs avfallsanläggning, en 

kretsloppspark. 
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Enheten för Vuxenutbildning 

Enheten för Vuxenutbildning ansvarar för förvaltningens utbildningsverksamheter. 

Lysekils enhet vuxenutbildning omfattar: 

 kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

 kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå

 kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå

 Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

 Uppdragsutbildning

 Lärcentra

 Yrkeshögskola

Vuxenutbildningens verksamhet har i dagsläget tillgång till 11 lärosalar i Bovikshuset. 

Övriga salar är specialsalar (industri, programmering, kemi, fysik, biologi, metodsalar 

vård och omsorg och restaurang). För elever finns en lokal för med faciliteter för lunch 

och raster. Utöver lärosalar finns i dagsläget tillgång till lärarrum med arbetsplatser för 

23 lärare. Rektor och samordnare återfinns i kontorslandskap tillsammans med andra 

funktioner. 

Det finns ett behov av utökning av lärosalar med framför allt möjlighet till två större 

lärosalar om 35 elever vardera vilka både kan delas av till att bli fyra salar eller slås 

samman till att bli en större samlingslokal för ca 70 personer. 

Antalet lärararbetsplatser i arbetsrum behöver öka med 5 arbetsplatser till sammanlagt 

27st. Rektor och två samordnare/utvecklare behöver var sina kontorsutrymmen. 

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

Verksamheten behöver också tillgång till ytterligare två konferensrum i framtiden med 

plats för 8 och 12 personer. 

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledning består av förvaltningschef och eventuellt tillkommande tjänst. 

Förvaltningen behöver säkerställa tillgång till kontor för eventuella förändringar varför 

förvaltningsledning ska ha tillgång till 2 kontor. Förvaltningsledning ska placeras i 

Bovikshuset tillsamman med övriga chefer. Förvaltningsledningen behöver också 

tillgång till ett sammanträdesrum.  

Övrigt 

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

minst 8 sammanträdesrum i varierande storlek och placering i Bovikshuset. Det 

förutsätts också ett kök och personalrum som rymmer ett 50 tal medarbetare vid raster 

etc.  
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En viktigförutsättning är parkeringsplatser. Det finns redan i dagsläget begränsat antal 

parkeringsplatser för personer som arbetar i verksamheten, besökare, elever och övriga 

som kommer till området. 

Utöver ytor för medarbetare och deltagare tillkommer behov av ett arkiv möjligt för 

förvaring även av sekretessmaterial. I framtiden kommer e-arkiv att införas i kommunen 

men det kan dröja innan hela akter är i digital form. Arkivet ska tillgodose hela 

arbetslivsförvaltningens behov av arkiv.  

Statens servicecenter 

Etableringen av statens servicecenter i Lysekils kommun kan innebära en möjlighet till 

stärkt samverkan mellan myndigheter (kommunen, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Skatteverket) genom lokalsamverkan. Om statens servicecenter 

placeras i anslutning till Arbetslivsförvaltningens verksamheter behöver behoven för 

denna verksamhet också beaktas i sammanhanget. 

Framtid 

Utvecklingen både inom arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningspolitiken är i 

stark förändring. Eventuellt kan kommunernas uppdrag komma att utökas med tiden och 

samverkan ske med fler aktörer (KROM-aktörer). Sannolikt ökar engagemanget inom 

vuxenutbildningen med hänvisning till ambitionerna inom arbetsmarknadspolitiken om 

att i större utsträckning öka övergångarna till reguljär utbildning. Det medför att 

lokalfrågan inom Arbetslivsförvaltningens verksamheter måste hållas aktuell och 

anpassas till föränderliga behov. 

Per-Henrik Larsson 

Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen 
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Delegationsbeslut

2022-01-10

Urval
Dödsboanmälan, Dödsboförvaltning

2021-12-01 2021-12-31

Ärendetyp

Beslutsdatum -

BeslutsfattareBeslutsperiodBeslut Beslutsdatum

Hänskjuts till bouppteckning - Tillsvidare 2021-12-29 Eva Lundgren (Dödsbohandläggare)

Antal beslut  1

Antal beslutsfattare  1
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Delegationsbeslut

2022-01-10

Urval
Ekonomiskt bistånd

2021-12-01 2021-12-31

Ärendetyp

Beslutsdatum -

BeslutsfattareBeslutsperiodBeslut Beslutsdatum

Avslag ek. bistånd förskott förmån 4:1§ SoL - Tillsvidare 2021-12-16 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-01 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-01 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-02 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-02 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-02 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-06 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-06 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-06 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-07 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-07 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-08 Olga Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-08 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-08 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-08 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-10 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-10 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-13 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-14 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-14 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-15 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-15 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-16 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-16 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-16 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)
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Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-16 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-16 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-16 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-16 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-16 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-17 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-17 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-20 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-21 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-21 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-27 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-22 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-22 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-22 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-23 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)
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Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-27 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-27 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-28 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-28 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-28 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-28 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-28 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-28 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-29 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-29 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Avslag ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL - Tillsvidare 2021-12-30 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Begäran om utbetalning FK, 107:2 § SfB - Tillsvidare 2021-12-13 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-02 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-10 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-27 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist som förskott förmån 4:1§ 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-28 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ek bist återkrav 4:1 & 9:2 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-01 Ingrid Arnholm (Enhetschef Ekonomiskt
bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-01 2021-12-01 Amanda Vansvik (SysFörvKommun)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-01 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-01 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-01 2021-12-01 Amanda Vansvik (SysFörvKommun)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-01 2021-12-01 Amanda Vansvik (SysFörvKommun)
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Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-01 2021-12-01 Amanda Vansvik (SysFörvKommun)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-01 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-11-01  -  2021-11-30 2021-12-02 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-02 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-02 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-02 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-02 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-02 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-02 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-02  -  2022-01-01 2021-12-02 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-02 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-02  -  2022-01-01 2021-12-02 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-03  -  2021-12-10 2021-12-03 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-06 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-06 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-07 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-07  -  2022-01-06 2021-12-07 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-07 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-07  -  2022-01-31 2021-12-07 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-08  -  2021-12-15 2021-12-07 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-08 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-07  -  2021-12-13 2021-12-08 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-08  -  2021-12-27 2021-12-08 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-08  -  2021-12-31 2021-12-08 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-08 Olga Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-08 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-09  -  2022-01-08 2021-12-08 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-09  -  2021-12-23 2021-12-08 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-11  -  2021-12-23 2021-12-08 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)
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Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-08  -  2021-12-31 2021-12-08 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-03  -  2022-01-31 2021-12-10 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-10 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-10  -  2021-12-10 2021-12-10 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-10 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-10  -  2021-12-31 2021-12-10 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-13  -  2021-12-31 2021-12-10 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-13 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-13 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-13  -  2021-12-18 2021-12-13 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-15  -  2021-12-23 2021-12-14 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-10  -  2021-12-17 2021-12-14 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-14  -  2022-12-13 2021-12-14 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)
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Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-08  -  2021-12-09 2021-12-14 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-14  -  2022-01-13 2021-12-14 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-14 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-15  -  2021-12-22 2021-12-15 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-15  -  2022-01-14 2021-12-15 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-10  -  2021-12-10 2021-12-15 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-15  -  2021-12-15 2021-12-15 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-15 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-11-01  -  2021-11-30 2021-12-16 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)
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Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-18  -  2021-12-23 2021-12-16 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Anna Karlsson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-16 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-17 2021-12-17 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)
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Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-17 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-20 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-03  -  2021-12-31 2021-12-21 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)
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Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-21 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-24  -  2021-12-29 2021-12-22 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-22 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-23 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-23 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)
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Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-23 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-23 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-23 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-23  -  2021-12-27 2021-12-23 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-23 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-23 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-23 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-01  -  2021-12-31 2021-12-27 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-27 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-27 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-27 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-27 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-27 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-27 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-28 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-28 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-28 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-28 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-28 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-28 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-28 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-29 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-29 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-10  -  2021-12-31 2021-12-29 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-29 Elisabet Loverde (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-29 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-29 Eva Johnsdotter (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-30  -  2022-01-27 2021-12-30 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-30 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)
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Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-30 Issam Haddad (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-03  -  2022-02-18 2021-12-30 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2021-12-30  -  2022-01-10 2021-12-30 Cassandra Hanson (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 2022-01-01  -  2022-01-31 2021-12-30 Eva Lundgren (Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2023-05-01 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Bifall förmedlingsmedel enligt 4:1 SoL 2021-12-01  -  2022-06-30 2021-12-01 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Omprövning 38 § FvL, beslut ändras - Tillsvidare 2021-12-27 Olga Karlsson (1:e Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd)

Antal beslut  308

Antal beslutsfattare  10



Ordförandebeslut 

Dnr 2021-000563 

Utskriftsdatum: 

2021-12-08 

Extra utbetalning av habiliteringsersättning

Beslut enligt delegationsordning utbildningsnämnden 2020-04-29, nr 11.7. 

Lysekils kommun har ansökt om att få ta del av statsbidrag som riktar sig till dig som har beslut på 

daglig verksamhet enligt LSS och som deltar i daglig verksamhet. Bidraget betalas vanligtvis ut i 

form av ersättning utifrån faktiskt deltagande.  

Kommunen har också möjlighet att ge ut en extra ersättning utifrån tilldelat statsbidrag och planerar 

så göra. Bidraget ska ses som en extra bonus för att motivera till fortsatt deltagandet i daglig 

verksamhet samt till vara en extra stimulans med anledning av varierande förutsättningar för 

deltagandet på grund av Covid 19.  

Det extra bidraget fördelas lika mellan alla personer som deltagit i daglig verksamhet på hel eller 

deltid någon gång under juli – december 2021. Beloppet är 2 000 kr och betalas ut i samband med 

utbetalning i december månad. 

Lysekil 2021-12-08 

Monica Andersson 

Ordförande utbildningsnämnden 



Jämförelsetal

Rapporterad 

månad 

202112 Antal

Föregående 

månad 

202111 Antal

Förändring 

månadstakt 

202111-

202112 

Procent

Antal inlämnade rader 42 159 -73,58%

Antal hushåll 42 159 -73,58%

Antal sammanförda dubbletthushåll 0 0 0%

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

Antal hushåll per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan barn. 18 65 -72,31%

Antal hushåll per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med barn. 0 6 -100%

Antal hushåll per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan barn. 13 43 -69,77%

Antal hushåll per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med barn. 4 23 -82,61%

Antal hushåll per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan barn. 4 5 -20%

Antal hushåll per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med barn. 3 17 -82,35%

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

Antal biståndsmottagare(samtliga personer i hushållet inklusive barn) 72 315 -77,14%

Antal barn under 18 år 21 112 -81,25%

Antal sökande 42 159 -73,58%

Antal medsökande 7 22 -68,18%

Antal hemmavarande ungdomar 18-20 år 2 13 -84,62%

Antal personer med försörjningshinder -  111 - Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd 7 44 -84,09%

Antal personer med försörjningshinder -  112 - Arbetslös, väntar på ersättning/stöd 1 3 -66,67%

Antal personer med försörjningshinder -  113 - Arbetslös, ingen ersättning/stöd 12 75 -84%

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

Antal personer med försörjningshinder -  115 - Väntar på etableringsersättning 4 5 -20%
Antal personer med försörjningshinder -  021 - Sjukskriven med läkarintyg, 

otillräcklig sjukpenning 0 0 0%
Antal personer med försörjningshinder -  022 - Sjukskriven med läkarintyg, väntar 

på sjukpenning 0 2 -100%
Antal personer med försörjningshinder -  023 - Sjukskriven med läkarintyg, ingen 

sjukpenning 7 26 -73,08%
Antal personer med försörjningshinder -  031 - Sjuk- eller aktivitetsersättning, 

otillräcklig ersättning 0 2 -100%
Antal personer med försörjningshinder -  032 - Sjuk- eller aktivitetsersättning, 

väntar på ersättning 0 0 0%
Antal personer med försörjningshinder -  033 - Ingen etableringsersättning 

(prestationsförmåga Â25%) 0 0 0%
Antal personer med försörjningshinder -  035 - Otillräcklig 

pension/äldreförsörjningsstöd 0 1 -100%
Antal personer med försörjningshinder -  036 - Väntar på 

pension/äldreförsörjningsstöd 0 0 0%

Antal personer med försörjningshinder -  040 - Arbetshinder, sociala skäl 13 16 -18,75%
Antal personer med försörjningshinder -  041 - Ensamkommande ungdom1 (18?20 

år, gymnasiestuderande) 1 1 0%
Antal personer med försörjningshinder -  051 - Föräldraledig, otillräcklig 

föräldrapenning 0 2 -100%
Antal personer med försörjningshinder -  052 - Föräldraledig, väntar på 

föräldrapenning 0 1 -100%



Antal personer med försörjningshinder -  053 - Saknar barnomsorg 1 0 100%
Antal personer med försörjningshinder -  061 - Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig 

inkomst 2 1 100%
Antal personer med försörjningshinder -  062 - Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på 

inkomst 0 0 0%

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

Antal personer med försörjningshinder -  072 - Arbetar heltid, väntar på inkomst 0 1 -100%

Antal personer med försörjningshinder -  090 - Utan försörjningshinder 0 1 -100%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Arbetsförberedande insatser 0 95 -100%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Arbetspraktik 0 13 -100%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Jobbsökaraktivitet 0 0 0%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Kurs 0 0 0%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Studie- och yrkesvägledning 0 0 0%
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Övriga kommunala 

arbetsmarknadsinsatser 0 0 0%
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Ej aktuellt med kommunala 

arbetsmarknadsinsatser 84 69 21,74%

Ekonomiskt biståndsbelopp för kommunen 199 871 1 214 010 -83,54%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 1 = sökande (utan medsökande) under 

18 år. 0 0 0%

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan barn. 78 688 490 089 -83,94%

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med barn. 0 59 174 -100%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan 

barn. 43 833 317 414 -86,19%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med 

barn. 28 130 188 359 -85,07%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan 

barn. 27 241 46 104 -40,91%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med 

barn. 21 979 112 870 -80,53%

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

Försörjningsstöd för kommunen 192 747 1 213 860 -84,12%

Därav tillfälligt boendebelopp 2 419 0 100%

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

Livsföringen i övrigt - Tandvård, kr 1 638 0 100%

Livsföringen i övrigt - Elskulder, kr 682 0 100%

Livsföringen i övrigt - Hyresskulder, kr 4 800 0 100%

Livsföringen i övrigt - Övriga skulder, kr 0 150 -100%

Livsföringen i övrigt - Annat, kr 4 0 100%
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§ 192 Dnr 2020-000434 

Intern kontroll - sammanställning av granskning 2021 

Sammanfattning 

Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens granskningar 
avseende intern kontroll 2021. Granskningen redovisas till kommunstyrelsen vilka 
har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen.  
Alla nämnder och kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer 
utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har åtgärder 
dokumenterats. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-09 
Sammanställning av granskning intern kontroll 2021 nämnder och bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av sammanställning av granskning avseende intern 
kontroll för år 2021 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2021-11-09 

Dnr 

LKS 2020-000434 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Anna Elvheim 0523 – 61 32 19 
anna.elvheim@lysekil.se 
 
 

Intern kontroll - sammanställning av granskning 2021 

Sammanfattning 

Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens granskningar 
avseende intern kontroll 2021. Granskningen redovisas till kommunstyrelsen vilka 
har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen.  

Alla nämnder och kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer 
utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har åtgärder 
dokumenterats. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tar del av sammanställning av granskning avseende intern 
kontroll för år 2021. 

Ärendet 

Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens granskningar 
avseende intern kontroll 2021. Granskningen redovisas till kommunstyrelsen vilka 
har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen.  

Alla nämnder och kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer 
utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har åtgärder 
dokumenterats.  

Följande interna kontroller med tillhörande åtgärder är genomförda och 
dokumenterade. Se bilaga. 

Förvaltningens synpunkter  

Samtliga nämnder och bolag har utfört granskning inom ramen för intern kontroll i 
enlighet med gällande riktlinjer. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Anna Elvheim 
Kvalitetschef 

 

Bilaga 

Sammanställning av granskning intern kontroll 2021 nämnder och bolag. 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 
Kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/
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Sammanfattning 

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma brister som kan 
förekomma i verksamheten. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 161 att ge alla 
nämnder i uppdrag att granska följande processer/rutiner under 2021: 

 

 Följsamhet av chefsplattformen 

 Följsamhet av medarbetarplattformen 

 Följsamhet av e-postrutinen 

 

Resultatet av enkäterna avseende chefs- och medarbetarplattformarna visar att både chefer 
och medarbetare i hög grad upplever att de efterlever innehållet i plattformarna. 

När det gäller följsamhet av e-postrutinen visar resultatet av granskningen att det finns ett 
behov av att skapa ytterligare tydlighet samt kommunicera ut vad som gäller i 
sammanhanget. 

Process eller rutin som har granskats 

1.1 Följsamhet av e-postrutinen 

Granskning av autosvar. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka om chefer och medarbetare lägger in 
frånvarobesked i e-posten vid frånvaro. 

Tillvägagångssätt 

Stickprov och genomlysning av frånvarobesked genom att skicka mejl till chefer och 
medarbetare som har semester eller annan frånvaro. 

Resultat av granskning 

Totalt genomfördes 9 st stickprov inom kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter 
under v. 33. Samtliga nio (100%) hade automatsvar i Outlook som meddelade att de var 
frånvarande samt när de skulle komma tillbaka. 7 st (78%) hade information om vart man 
kan vända sig istället. 

Förslag till åtgärder 

  

Informera förvaltningens medarbetare om att de ska lägga autosvar och vad 
detta ska innehålla. 

Granskning av autosvar. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka om frånvarobesked i e-posten är 
överensstämmande med kommunens grafiska profil. 

Tillvägagångssätt 

Stickprov och genomlysning av frånvarobesked genom att skicka mejl till chefer och 
medarbetare som har semester eller annan frånvaro. 

Resultat av granskning 

När det gäller den grafiska profilen hade 5 st (56%) en korrekt grafisk profil i sitt 



Kommunstyrelsen, Intern kontroll - uppföljning 2021 5(60) 

automatsvar. Vid analys av den grafiska profilen ska det tas hänsyn till att det går att ha olika 
automatsvar internt inom kommunen och externt. Granskning har enbart skett genom intern 
e-post. 

Den generella bedömningen avseende grafisk profil i vanliga mail är att den används korrekt 
i hög utsträckning. 

Förslag till åtgärder 

  

Informera förvaltningens medarbetare om att de ska lägga autosvar och vad 
detta ska innehålla. 

1.2 Följsamhet av chefsplattformen 

Enkätundersökning med påståenden från chefsplattformen till alla chefer 

i kommunen. 

Syfte med granskning 

Syftet är att granska i vilken grad chefsplattformen efterlevs. 

Tillvägagångssätt 

Enkät med påståenden tagna ur chefsplattformen görs i Netigate och skickas ut till alla chefer 
i kommunen. Enkätsvaren sammanställs och analyseras. 

 

Resultat av granskning 

 

Sammanfattande slutsats 

Cheferna i Lysekils kommun upplever att de i hög utsträckning lever upp till 
chefsplattformens krav och förväntningar. 

 

Metod 

Enkäten skickades ut digitalt i juni 2021 till samtliga chefer i Lysekils kommun. Tre 
påminnelser gjordes och den totala svarsfrekvensen blev 76 %. 

Enkäten bestod av 24 påståenden där cheferna skattade sina upplevelser av i vilken 
utsträckning som de instämde i påståendena som gavs. Skalan bestod av följande fyra val: 
Instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer i huvudsak och instämmer helt. 

Påståendena härledde till chefsplattformen, vilken tydliggör förväntningar och krav på 
cheferna. Plattformen innehåller områdena säker chef, initiativrik utvecklare samt klar 
ledare. 

 

Resultat 

Säker chef – du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal 

Svaren på de sex påståendena inom området ”säker chef” visar att 95–100 % av cheferna 
instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena handlar 
bland annat om planering och uppföljning enligt styrmodellen, förmåga att fatta och 
verkställa beslut, regelefterlevnad samt resurs- och budgethantering. 

Initiativrik utvecklare – du förbättrar och spanar  

Svaren på de åtta påståendena inom området ”initiativrik utvecklare” visar att 96–100 % av 
cheferna instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena 
handlar bland annat om ständiga förbättringar, pröva nytt, uppmuntra kreativitet, ta 
initiativ, omvärldsbevakning och samverkan, problemhantering och prioritering. 
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Klar ledare – du bygger relationer och kommunicerar 

Svaren på de tio påståendena inom området ”klar ledare” visar att 91–100 % av cheferna 
instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena handlar 
bland annat om organisation och ledning tillsammans med medarbetarna, dialog om 
uppdrag och mål, förtroendeskapande och stöd, förutsättningar för prestationer, utvecklande 
av kompetens samt återkoppling på resultat. 

1.3 Följsamhet av medarbetarplattformen 

Enkätundersökning med påståenden från medarbetarplattformen till alla 

medarbetare inom kommunstyrelsen. 

Syfte med granskning 

Syftet är att granska i vilken grad medarbetarplattformen efterlevs. 

 

Tillvägagångssätt 

Enkät med påståenden tagna ur medarbetarplattformen genomföra i Forms. Enkäten mejlas 
ut till alla medarbetare inom kommunstyrelsens verksamhet. Enkätsvaren sammanställs och 
analyseras. 

 

Resultat av granskning 

 

Sammanfattande slutsats 

Medarbetarna inom Kommunstyrelseförvaltningen i Lysekils kommun upplever att de i hög 
utsträckning lever upp till medarbetarplattformens krav och förväntningar. 

 

Metod 

Enkäten skickades ut digitalt i juni 2021 till samtliga månadsanställda i Lysekils kommun. 
Resultaten redovisas både totalt för kommunen samt per förvaltning. Denna redovisning 
avser Kommunstyrelseförvaltningen (KS). 

Tre påminnelser gjordes och den totala svarsfrekvensen för KS blev 75 %. 

Enkäten bestod av 18 påståenden där medarbetarna skattade sina upplevelser av i vilken 
utsträckning som de instämde i påståendena som gavs. Skalan bestod av följande fyra val: 
Instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer i huvudsak och instämmer helt. 

Påståendena härledde till medarbetarplattformen, vilken tydliggör förväntningar och krav på 
medarbetarna. Plattformen innehåller områdena trygg medarbetare, kreativ medarbetare och 
engagerad medarbetare. 

 

Resultat 

Trygg medarbetare – du förstår och tar ansvar för uppdraget 

Svaren på de sju påståendena inom området ”trygg medarbetare” visar att 90–100 % av 
medarbetarna på KS instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. 
Påståendena handlar bland annat om bidrag till uppdrag och mål, kvalitet på utfört arbete, 
regelefterlevnad samt egen del i helheten. 

Kreativ medarbetare – du utvecklas och gör nytt 

Svaren på de fyra påståendena inom området ” Kreativ medarbetare” visar att 97–100 % av 
medarbetarna på KS instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. 
Påståendena handlar om att pröva nytt, anpassning till nya förutsättningar, kunskapsdelning 
samt ansvar för arbetssituation och utveckling. 
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Engagerad medarbetare - du engagerar dig i ditt arbete och visar yrkesstolthet 

Svaren på de sju påståendena inom området ”Engagerad medarbetare” visar att 90–100 % av 
medarbetarna på KS instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. 
Påståendena handlar bland annat om att utgå ifrån kundens behov, bidrag till mål och 
arbetsmiljö, egen hälsa samt bemötande. 

Jämförelse med Lysekils kommun 

I relation till Lysekils kommuns resultat som helhet framträder inga tydliga avvikelser i KS 
resultat. 
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Sammanfattning 

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister som kan 
förekomma i verksamheten. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 161 att ge alla 
nämnder i uppdrag att granska följande processer/rutiner under 2021: 

 

 Följsamhet av chefsplattformen 

 Följsamhet av medarbetarplattformen 

 Följsamhet av e-postrutinen 

  

Samhällsbyggnadsnämnden har även valt att besluta om ytterligare kontroller utöver de av 
Kommunstyrelsen ålagda kontrollerna. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 granska, § 248, upprättande 
underhållsplaner till kommunens fastigheter i huvudsak följs. 

Enkätundersökning om följsamheten till chefsplattformen har genomförts och har 
analyserats centralt och resultatet visar på att cheferna i Lysekils kommun upplever att de i 
hög utsträckning lever upp till chefsplattformens krav och förväntningar. 

Svarsfrekvensen om följsamhet till medarbetarplattformen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen är 53 %, vilket är högre än kommunens snitt på 38%. Det är 
en medelgod svarsfrekvens. Enkäten bestod av 18 frågor där det har gjorts en analys utifrån 
där resultatet visar en skillnad utifrån kommunens totala resultat. 

Gällande följsamhet till e-postrutin var kommunstyrelsens uppdrag att undersöka om 
autosvar läggs vid personals frånvaro samt om den överensstämmande med kommunens 
grafiska profil. Utifrån direktivet skulle resultat hämtas ifrån servicemätning som görs 
utifrån KKIK, (Kommunens kvalitet i korthet). Någon sådan mätning har ej genomförts. Det 
finns inte heller i kommunens rutin för e-post angett vilken information som ska återfinnas i 
ett helt korrekt autosvar. Slutsatsen av kontrollen i förhållande till vad som reglerats i rutin 
är därför att rutinen måste förtydligas. Vidare, eftersom granskningen inte har genomförts av 
extern part så är de svar som redovisas i denna Internkontroll endast kontroll av de svar som 
ges inom organisationen. 

Bedömningen är att det bör tas fram en kommunövergripande rutin för autosvar ska se ut 
och att denna ska vara kopplad till aktuell lagstiftning och vilken servicenivå som förväntas i 
kommunen. Därtill kan samhällsbyggnadsförvaltningen själva besluta om att ytterligare krav 
ska ställas på medarbetares autosvar utifrån att minimera risken för eventuella 
missförhållande. Förvaltningen bör i avvaktan på kommunövergripande direktiv, ta fram 
vilka minimikrav som ställs på ett autosvar vid frånvaro för att öka servicenivån till de som 
kontaktar dess personal inom organisationen och utom organisationen. 

Processen har fungerat kring underhållsplanerna som sköts helt enligt vad som framgår av 
kontrollen. Underhållsplanerna följs upp varefter projekt och när åtgärder utförs. 

Process eller rutin som har granskats 

1.4 Följsamhet av chefsplattformen 

Enkätundersökning med påståenden från chefsplattformen till alla chefer 

inom kommunstyrelsen. 

Syfte med granskning 

Syftet är att granska i vilken grad chefsplattformen efterlevs. 
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Tillvägagångssätt 

Enkät med påståenden tagna ur chefsplattformen görs i Forms och mejlas ut till alla chefer 
inom kommunstyrelsens verksamhet. Enkätsvaren sammanställs och analyseras. 

 

Resultat av granskning 

 

Sammanfattande slutsats 

Cheferna i Lysekils kommun upplever att de i hög utsträckning lever upp till 
chefsplattformens krav och förväntningar. 

 

Metod 

Enkäten skickades ut digitalt i juni 2021 till samtliga chefer i Lysekils kommun. Tre 
påminnelser gjordes och den totala svarsfrekvensen blev 76 %. 

Enkäten bestod av 24 påståenden där cheferna skattade sina upplevelser av i vilken 
utsträckning som de instämde i påståendena som gavs. Skalan bestod av följande fyra val: 
Instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer i huvudsak och instämmer helt. 

Påståendena härledde till chefsplattformen, vilken tydliggör förväntningar och krav på 
cheferna. Plattformen innehåller områdena säker chef, initiativrik utvecklare samt klar 
ledare. 

 

Resultat 

Säker chef – du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal 

Svaren på de sex påståendena inom området ”säker chef” visar att 95–100 % av cheferna 
instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena handlar 
bland annat om planering och uppföljning enligt styrmodellen, förmåga att fatta och 
verkställa beslut, regelefterlevnad samt resurs- och budgethantering. 

Initiativrik utvecklare – du förbättrar och spanar  

Svaren på de åtta påståendena inom området ”initiativrik utvecklare” visar att 96–100 % av 
cheferna instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena 
handlar bland annat om ständiga förbättringar, pröva nytt, uppmuntra kreativitet, ta 
initiativ, omvärldsbevakning och samverkan, problemhantering och prioritering. 

Klar ledare – du bygger relationer och kommunicerar 

Svaren på de tio påståendena inom området ”klar ledare” visar att 91–100 % av cheferna 
instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena handlar 
bland annat om organisation och ledning tillsammans med medarbetarna, dialog om 
uppdrag och mål, förtroendeskapande och stöd, förutsättningar för prestationer, utvecklande 
av kompetens samt återkoppling på resultat. 

1.5 Följsamhet av medarbetarplattformen 

Enkätundersökning med påståenden från medarbetarplattformen till alla 

medarbetare inom kommunstyrelsen. 

Syfte med granskning 

Syftet är att granska i vilken grad medarbetarplattformen efterlevs. 
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Tillvägagångssätt 

Enkät med påståenden tagna ur medarbetarplattformen genomföra i Forms. Enkäten mejlas 
ut till alla medarbetare inom kommunstyrelsens verksamhet. Enkätsvaren sammanställs och 
analyseras. 

 

Resultat av granskning 

Syftet med Lysekils kommuns medarbetarplattform är att tydliggöra vilka förväntningar och 
krav som ställs på medarbetarna i Lysekils kommun. Det är medarbetarna som tillsammans 
skapar verksamheter som skapar skillnad i människors vardag och bidrar till 
samhällsutvecklingen. Vårt arbete sker inom ramen för kommunens styrmodell vars bärande 
delar är vision, värdegrund och kvalitetssäkring av verksamhetens grunduppdrag. 
Medarbetarplattformen består av tre fokusområden: Trygg medarbetare, kreativ 
medarbetare och engagerad medarbetare. Inom dessa områden har medarbetarna ombetts 
att svara på ett antal påstående med svarsalternativen; Instämmer inte alls, instämmer 
delvis, instämmer i huvudsak och instämmer helt.  

 

Trygg medarbetare 
Det innebär att medarbetare: 
• Aktivt bidrar till att verksamhetens uppdrag och mål nås 
• Utför arbetet med god kvalitet 
• Följer beslut, lagar, regler och avtal 
• Tar ansvar för att hålla dig uppdaterad inom ditt arbetsområde/yrke 
• Förvaltar kommunens resurser väl 
• Ser ditt uppdrag som en del av den kommungemensamma helheten 
• Tar ansvar för att söka information och hålla dig uppdaterad om vad som händer i din 
förvaltning och i kommunen 

 

Kreativ medarbetare 
Det innebär att medarbetare: 
• Är öppen och vågar pröva nytt 
• Aktivt medverkar till förbättringar och anpassar dig till nya förutsättningar efter det att 
gemensamma mål satts på din avdelning/ enhet 
• Delar med dig av din kunskap och kompetens 
• Tar ansvar för din arbetssituation och utveckling 

 

Engagerad medarbetare 
Det innebär att medarbetare: 
• Utgår från kundens behov 
• Tar initiativ och bidrar till att uppnå verksamhetens kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål 
• Samarbetar och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö 
• Tar ansvar för egen hälsa och välmående 
• Motverkar diskriminering i alla dess former 
• Utövar ett gott värdskap och ett gott bemötande 
• Aktivt deltar i möten och samtal 

 

Analys av Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat 
Svarsfrekvensen på samhällsbyggnadsförvaltningen är 53 %, vilket är högre än kommunens 
snitt på 38%. Det är en medelgod svarsfrekvens. Enkäten bestod av 18 frågor där det har 
gjorts en analys utifrån där resultatet visar en skillnad utifrån kommunens totala resultat. 

Tryggmedarbetare 
Jag bidrar aktivt till att verksamhetens uppdrag och mål nås 67% instämmer helt (avvikelse 
med 7% mot kommunens totala resultat på 74%) och Jag följer lagar, beslut, regler och 
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avtal 72% instämmer helt. (Avvikelse med 7% mot kommunens totala resultat 79%). 
Förvaltningen ligger under kommungenomsnitt men framför allt att endast 67% respektive 
72% svarar att de aktivt bidrar till uppdrag, mål samt kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål är 
att betrakta som en viktig indikation på att ytterligare arbete behöver göras i förvaltningen.  
Vi behöver öka medvetenheten om vårt uppdrag och vad som förväntas av oss på arbetet. 

Kreativ medarbetare 
Frågan Jag är öppen och vågar pröva något nytt 59% instämmer helt (avvikelse med 8% 
mot kommunens totala resultat på 87%) ligger förvaltningen lägre med flera procentsatser. 
Alla medarbetare inom förvaltningen ska ta initiativ till att skapa värde i mötet med våra 
kunder. De utvecklingsmål som är satta har ett stort fokus på förbättra livskvalité och nöjdhet 
där förvaltningen får fundera över om vi idag arbetar med rätt åtgärder samt att få 
personalen känna sig nyfikna och vilja skapa utveckling i sitt arbete. 
Detta gäller även frågan Jag utgår från kundens behov 60% (avvikelse med 13% mot 
kommunens totala resultat på 73%) där förvaltningen också ligger lägre med flera 
procentsatser. 

Engagerad medarbetare 
Ytterligare ett resultat avviker från kommunsnittet Jag utövar ett gott värdskap och ett gott 
bemötande 80% (avvikelse med 8 % mot kommunens totala resultat på 88%) där 
förvaltningen får titta vidare på de åtgärder som ska skapa engagemang och förutsättningar 
för att känna delaktighet och ansvar för sitt arbete. 

1.6 Följsamhet av e-postrutinen 

Granskning av autosvar. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka om chefer och medarbetare lägger in 
frånvarobesked i mejlen vid frånvaro. 

 

Tillvägagångssätt 

Stickprov och genomlysning av frånvarobesked genom att skicka mejl till chefer och 
medarbetare som har semester eller annan frånvaro. 

 

Resultat av granskning 

Granskningen utfördes under v. 32 och det var 24 tjänstemän, chefer och personal med 
myndighetsuppdrag som granskades. 3 personer som var lediga hade inte autosvar. 5 
tjänstemän av 24 hade autosvar om att personen inte kommer att läsa mejlen under 
ledigheten och 1 av dessa hänvisar vid akuta frågor till en avdelningsmejl. 4 personer skrev i 
sitt autosvar att de har semester och hänvisar till avdelningens gemensamma mejl. 3 
personer hänvisar till Kontaktcenter och 2 personer meddelar att de kollar mejlen sporadiskt 
under semesterperioden. 1 person meddelar endast sin ledighet men ingen hänvisning utöver 
detta och 1 person hänvisar både till avdelningens mejl och till Kontaktcenter. 
Det var 90 % som hade korrekt grafisk profil vid autosvar, vilket visar på ett bra resultat. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att variationen är stor av olika lösningar vid 
autosvar i förvaltningen. Man kan se att vissa avdelningar och enheter har försökt att skapa 
samma typ av svar men att man det ändå blir brister utifrån att man inte vet var man ska 
vända sig. Det finns idag en ofullständig central riktlinje för hantering av autosvar av e-post 
vid olika typer av frånvaro som inte känns känd inom förvaltningen. Bedömning görs att 
utifrån de direktiv som finns har förvaltningen ändå en bra tillämpning av autosvar. Av de 
tjänstepersoner som var på semester under granskningsperioden är det 21 av 24 som har 
autosvar för interna mail. Samtliga av de som har svar tillhandahåller information om att de 
är borta. 
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Granskning av autosvar. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka om frånvarobesked i e-posten är 
överensstämmande med kommunens grafiska profil. 

 

Tillvägagångssätt 

Stickprov och genomlysning av frånvarobesked genom att skicka mejl till chefer och 
medarbetare som har semester eller annan frånvaro. 

 

Resultat av granskning 

Granskningen utfördes under v. 32 och det var 24 tjänstemän, chefer och personal med 
myndighetsuppdrag som granskades. 3 personer som var lediga hade inte autosvar. 5 
tjänstemän av 24 hade autosvar om att personen inte kommer att läsa mejlen under 
ledigheten och 1 av dessa hänvisar vid akuta frågor till en avdelningsmejl. 4 personer skrev i 
sitt autosvar att de har semester och hänvisar till avdelningens gemensamma mejl. 3 
personer hänvisar till Kontaktcenter och 2 personer meddelar att de kollar mejlen sporadiskt 
under semesterperioden. 1 person meddelar endast sin ledighet men ingen hänvisning utöver 
detta och 1 person hänvisar både till avdelningens mejl och till Kontaktcenter. 
Det var 90 % som hade korrekt grafisk profil vid autosvar, vilket visar på ett bra resultat. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att variationen är stor av olika lösningar vid 
autosvar i förvaltningen. Man kan se att vissa avdelningar och enheter har försökt att skapa 
samma typ av svar men att man det ändå blir brister utifrån att man inte vet var man ska 
vända sig. Det finns idag en ofullständig central riktlinje för hantering av autosvar av e-post 
vid olika typer av frånvaro som inte känns känd inom förvaltningen. Bedömning görs att 
utifrån de direktiv som finns har förvaltningen ändå en bra tillämpning av autosvar. Av de 
tjänstepersoner som var på semester under granskningsperioden är det 21 av 24 som har 
autosvar för interna mail. Samtliga av de som har svar tillhandahåller information om att de 
är borta. 

1.7 Att upprättande underhållsplaner till kommunens 

fastigheter i huvudsak följs 

Kontroll att planerna följs 

Syfte med granskning 

Se att de framtagna underhållsplanerna utförs och följs upp 

 

Tillvägagångssätt 

Stickprov av enhetschef på fastighet 

 

Resultat av granskning 

Processen har fungerat enligt planering och underhållsplanerna sköts helt enligt vad som 
framgår av kontrollen. Underhållsplanerna följs upp varefter projekt och åtgärder utförs. 
Under 2021 har många av de stora bristerna i den interna kontrollen åtgärdats under 
arbetets gång och verksamheten har bra koll på såväl underhållsinsatser som projekt- och 
enhetens ekonomi. Enheten har fortlöpande möten för att stämma av budgeterade kostnader 
i underhållsplanen mot verkligt utfall, vilket gör att de får allt bättre erfarenhetsvärden på 
vad olika insatser kostar. En annan positiv sak är att planeringende legat framtungt hela året 
med de stora projekten, vilket gjort att verksamheten kunnat aktivera de flesta projekten i 
god tid innan årsbokslutet. Den stora utmaningen just nu är att underhållsplaneringen kräver 
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mycket handpåläggning av enhetschefen och ekonomihandläggare, vilket ökar risken för fel 
pga. den mänsklig faktorn. 
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Sammanfattning 

Livscykelhanteringen (från beställning till avveckling) av digitala verktyg (datorer, plattor 
och telefoner) och IT-tjänster hanteras på olika sätt. Skillnaderna innebär exempelvis olika 
roller, arbetsuppgifter, flöden, registrering av information med mera. Detta gör att det 
försvårar samarbetet och ökar sårbarheten vid frånvaro samt att risken för fel ökar. 

Vid intervjuer och stickprov så visade det sig att olikheter förekommer. Detta renderade i ett 
antal åtgärder, som exempel så blev det ett uppdrag till IT-arkitekten och IT-administratören 
att kartlägga processen "Livscykelhanteringen". Se bifogat dokument. 

En App togs fram och utvecklades för att förenkla hanteringen av digitala verktyg. 

 

 
Parallellt under året så har den datadrivna utvecklingen tagit ett ordentligt kliv, som exempel 
så finns denna föreläsning och demo att se på Youtube i hur vi hanterar digitala verktyg. 

SML-IT - Power BI för bättre uppföljning, planering och proaktivitet - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=eSzXSfxHHf0
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Process eller rutin som har granskats 

1.8 Avvikelser mellan leasade digitala verktyg (DV) och 

supporterade DV 

Kolla status i lager mot lista. 

Resultat av granskning 

Mindre avvikelser. 

Brister 

Mindre avvikelser. 

Förslag till åtgärder 

  

Processkartläggning 

Uppdrag till IT-arkitekt och IT-administratör 
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Bilaga 
 
Uppdragsbeskrivning 

 

Projektnamn  Livscykelhantering 

Projektägare  Anders Siljeholm 

Datum   2021-09-10 

 

 

Bakgrund 
Livscykelhanteringen (från beställning till avveckling) av digitala verktyg (datorer, plattor och 

telefoner) och IT-tjänster hanteras på olika sätt. Skillnaderna innebär exempelvis olika roller, 

arbetsuppgifter, flöden, registrering av information med mera. Detta gör att det försvårar samarbetet 

och ökar sårbarheten vid frånvaro samt att risken för fel ökar. Vi har genom åren haft olika 

kartläggningsarbeten för olika delar av livscykelhanteringen men ett helhetsperspektiv (SML) för hela 

kedjan från start till slut har saknats. 

 

Projektledare 
IT-arkitekt och Administratör 

 

Mål  
 Öka samarbetet inom avdelningen 

 Tydliggöra vem som gör vad och när (och hur) 

 Göra det enklare att täcka upp för varandra vid frånvaro 

 Minska risken för fel 

 Minska kostnader för exempelvis onödig leasing och/eller straffavgifter 

 Öka transparensen för både oss och verksamhetspersonal att kunna se och planera för 

hanteringen av de objekt som finns 

 Minska stress hos IT-personalen 

 

Metod 
Kartläggning av arbetssätt och flöden för att få fram arbetsuppgifter, informationsmängder, 

rapportbehov, möjliga integrationer och automationer samt rollfördelning. 
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Tid genomförande 
Tidsbegränsningar genomförande 

 

Start   Delredovisning   Stopp 

2021-09-23  2021-11-30   2022-01-01 

 

Prioriteringar 
Vad prioriteras i projektet 

 

Tiden  Resurserna  Kvalitén 

20%  20%   60% 

 

Budget 
Utförs med egen personal och med de verktyg och system vi redan har (Dynamics, SharePoint, Power 

BI, Barium) 

 

 

Underskrifter 
 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Projektägare 

 

Uppdragsdirektiv bekräftas 

Projektledare 

 

Underlaget mottaget och godkänt 
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Sammanfattning 

Den interna kontrollen i utbildningsförvaltningen har under 2021 bestått av flera olika delar. 
Några delar är beslutade av kommunstyrelsen och är genomförda enligt direktiv för detta. 

 

Följsamhet av e-postrutinen 

I internkontrollen ingick att granska såväl autosvar som e-postsignatur. I 
utbildningsförvaltningen används båda dessa i relativt hög grad. Dock finns variation i 
användandet mellan olika roller. Utbildningsförvaltningen ser ett behov av att kommunicera 
kommunens e-postrutin i alla verksamheter för att säkerställa att den är känd och efterföljs. 

 

Följsamhet av medarbetarplattformen 

Medarbetarna i utbildningsförvaltningen upplever att de i hög utsträckning lever upp till 
medarbetarplattformens krav och förväntningar. Överlag är andelen medarbetare i 
utbildningsförvaltningen som lämnat svar att de instämmer helt i påståenden något högre 
jämfört med kommunen som helhet. 

 

Klagomålshantering 

En rutin för klagomålshantering i utbildningsförvaltningen har tagits fram under första delen 
av 2021. Denna rutin är nu under implementering i verksamheterna. 

Arbetet med uppföljning är påbörjat och kommer att följas som en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet på såväl enhets- som huvudmannanivå. Årlig uppföljning av inkomna 
klagomål samt av följsamhet av rutinen kommer att göras årligen i samband med U3. 

Process eller rutin som har granskats 

1.9 Följsamhet av chefsplattformen 

Enkätundersökning med påståenden från chefsplattformen till alla chefer 

inom kommunstyrelsen. 

Syfte med granskning 

Syftet är att granska i vilken grad chefsplattformen efterlevs. 

 

Tillvägagångssätt 

Enkät med påståenden tagna ur chefsplattformen görs i Forms och mejlas ut till alla chefer 
inom kommunstyrelsens verksamhet. Enkätsvaren sammanställs och analyseras. 

 

Resultat av granskning 

 

Sammanfattande slutsats 

Cheferna i Lysekils kommun upplever att de i hög utsträckning lever upp till 
chefsplattformens krav och förväntningar. 

 

Metod 

Enkäten skickades ut digitalt i juni 2021 till samtliga chefer i Lysekils kommun. Tre 
påminnelser gjordes och den totala svarsfrekvensen blev 76 %. 
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Enkäten bestod av 24 påståenden där cheferna skattade sina upplevelser av i vilken 
utsträckning som de instämde i påståendena som gavs. Skalan bestod av följande fyra val: 
Instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer i huvudsak och instämmer helt. 

Påståendena härledde till chefsplattformen, vilken tydliggör förväntningar och krav på 
cheferna. Plattformen innehåller områdena säker chef, initiativrik utvecklare samt klar 
ledare. 

 

Resultat 

Säker chef – du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal 

Svaren på de sex påståendena inom området ”säker chef” visar att 95–100 % av cheferna 
instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena handlar 
bland annat om planering och uppföljning enligt styrmodellen, förmåga att fatta och 
verkställa beslut, regelefterlevnad samt resurs- och budgethantering. 

Initiativrik utvecklare – du förbättrar och spanar  

Svaren på de åtta påståendena inom området ”initiativrik utvecklare” visar att 96–100 % av 
cheferna instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena 
handlar bland annat om ständiga förbättringar, pröva nytt, uppmuntra kreativitet, ta 
initiativ, omvärldsbevakning och samverkan, problemhantering och prioritering. 

Klar ledare – du bygger relationer och kommunicerar 

Svaren på de tio påståendena inom området ”klar ledare” visar att 91–100 % av cheferna 
instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena handlar 
bland annat om organisation och ledning tillsammans med medarbetarna, dialog om 
uppdrag och mål, förtroendeskapande och stöd, förutsättningar för prestationer, utvecklande 
av kompetens samt återkoppling på resultat. 

1.10 Följsamhet av medarbetarplattformen 

Enkätundersökning med påståenden från medarbetarplattformen till alla 

medarbetare inom kommunstyrelsen. 

Syfte med granskning 

Syftet är att granska i vilken grad medarbetarplattformen efterlevs 

 

Tillvägagångssätt 

Enkät med påståenden tagna ur medarbetarplattformen genomföra i Forms. Enkäten mejlas 
ut till alla medarbetare inom kommunstyrelsens verksamhet. Enkätsvaren sammanställs och 
analyseras. 

 

Resultat av granskning 

 

Metod 

Enkäten skickades ut digitalt till alla medarbetare i förvaltningen i juni 2021. 
Svarsfrekvensen i utbildningsförvaltningen var 46 %, jämfört med 38% för hela kommunen. 

Enkäten bestod av 18 påståenden där medarbetarna skattade sina upplevelser av i vilken 
utsträckning som instämde i de påståenden som gavs. Skalan bestod av följande fyra val: 
instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer i huvudsak och instämmer helt. 

Påståendena härledde till medarbetarplattformen, vilken tydliggör förväntningar och krav på 
medarbetarna. Plattformen innehåller områdena trygg medarbetare, kreativ medarbetare och 
engagerad medarbetare. 
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Syftet med enkäten var att mäta medarbetarnas upplevelse av i vilken utsträckning de lever 
upp till medarbetarplattformen. 

 

Sammanfattande slutsats 

Medarbetarna i utbildningsförvaltningen upplever att de i hög utsträckning lever upp till 
medarbetarplattformens krav och förväntningar. 

 

Resultat 

Trygg medarbetare 

Andelen medarbetare i utbildningsförvaltningen som lämnar svar att de instämmer helt i 
påståenden är hög, överlag något högre jämfört med kommunen som helhet. 

Kreativ medarbetare 

Andelen medarbetare i utbildningsförvaltningen som lämnar svar att de instämmer helt i 
påståenden är hög, överlag något högre jämfört med kommunen som helhet. 

Engagerad medarbetare 

Andelen medarbetare i utbildningsförvaltningen som lämnar svar att de instämmer helt i 
påståenden är hög, överlag något högre jämfört med kommunen som helhet. 

  

1.11 Följsamhet av e-postrutinen 

Granskning av autosvar. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka om chefer och medarbetare lägger in 
frånvarobesked i mejlen vid frånvaro. 

 

Tillvägagångssätt 

Stickprov och genomlysning av frånvarobesked genom att skicka mejl till chefer och 
medarbetare som har semester eller annan frånvaro. 

Resultat av granskning 

 

Metod 

Granskning av autosvar har genomförts löpande under första halvåret 2021. 

 

Sammanfattande slutsats 

Frånvarobesked lämnas i relativt hög grad i förvaltningen, men det varierar mellan olika 
roller. Ett behov finns av att kommunicera och implementera kommunens rutin för e-
posthantering för att säkerställa att den efterlevs i alla verksamheter. 

 

Resultat 

Utifrån granskning görs bedömningen att autosvar anges i relativt hög men varierande grad. 
Kunskapen om hur det ska användas är större bland chefer och administrativ personal än 
bland personal ute i verksamheten. En trolig orsak kan vara att kommunikation och 
implementering av kommunens riktlinjer saknas. 
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Förslag till åtgärder 

  

Information om kommunens rutin för e-posthantering 

Kommunens rutin för e-posthantering ska informeras på alla enheter för att säkerställa att 
autosvar används på ett korrekt sätt. 

Granskning av autosvar. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka om frånvarobesked i e-posten är 
överensstämmande med kommunens grafiska profil. 

 

Tillvägagångssätt 

Stickprov och genomlysning av frånvarobesked genom att skicka mejl till chefer och 
medarbetare som har semester eller annan frånvaro. 

 

Resultat av granskning 

 

Metod 

Granskning av e-postsignaturer har genomförts löpande under första halvåret 2021. 

 

Sammanfattande slutsats 

E-postsignaturen används i relativt hög grad i förvaltningen, men det varierar mellan olika 
roller. Ett behov finns av att kommunicera och implementera kommunens rutin för e-
posthantering för att säkerställa att den efterlevs i alla verksamheter. 

 

Resultat 

Utifrån granskning görs bedömningen att e-postsignaturen används i relativt hög men 
varierande grad. Kunskapen om hur den ska användas är större bland chefer och 
administrativ personal än bland personal ute i verksamheten. En trolig orsak kan vara att 
kommunikation och implementering av kommunens riktlinjer saknas. 

Förslag till åtgärder 

  

Information om kommunens rutin för e-posthantering 

Kommunens rutin för e-posthantering ska informeras på alla enheter för att säkerställa att 
e-postsignaturen används på ett korrekt sätt. 

1.12 Klagomålshantering mot utbildningen 

Hantering av klagomål på skolnivå 

Syfte med granskning 

Syftet är att tillse att klagomålshanteringen på skolorna sker på ett likvärdigt sätt och i 
enlighet med förvaltningens rutiner. 

 

Tillvägagångssätt 

Dialog med rektorer i samband med U3 
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Resultat av granskning 

 

Metod 

En rutin för klagomålshantering har tagits fram och beslutats av förvaltningschef. Rutinen 
ska ha implementerats i alla verksamheter i samband med höstterminens start. Samtliga 
chefer har fått svara på frågor gällande klagomålshantering på sin/sina enheter. 

 

Sammanfattande slutsats 

Arbetet med implementering av klagomålsrutinen samt arbetet enligt denna är påbörjat på 
enhetsnivå. 

Uppföljning av rutinens efterlevnad kommer att göras årligen i samband med U3. 

 

Resultat 

Samtliga chefer har eller håller på att implementera rutinen bland sin personal. Utifrån den 
gemensamma rutinen skapas nu rutiner för den lokala hanteringen på enhetsnivå, såväl när 
det gäller definitionen av vad ett klagomål är som för hur klagomål kan tas emot, utredas och 
följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet på enheten. 

Uppföljning av klagomål på huvudmannanivå 

Syfte med granskning 

Syftet är att tillse att klagomål som inkommit på såväl skol- som huvudmannanivå följs upp 
och hanteras i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Tillvägagångssätt 

Uppföljning i samband med U3 

 

Resultat av granskning 

 

Metod 

En rutin för klagomålshantering har tagits fram och beslutats av förvaltningschef. Rutinen 
ska ha implementerats i alla verksamheter i samband med höstterminens start. Samtliga 
chefer har fått svara på frågor gällande klagomålshantering på sin/sina enheter. 

 

Sammanfattande slutsats 

Arbetet är påbörjat höstterminen 2021. Uppföljning av inkomna klagomål på enhets- och 
huvudmannanivå kommer att göras årligen i samband med U3. 

 

Resultat 

Rapportering av inkomna klagomål på enhetsnivå har genomförts i samband med U3. 
Arbetet är i sin linda och ytterst få klagomål har hittills rapporterats. Uppföljningen kommer 
fortsatt att göras årligen i samband med U3 och vara en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
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Sammanfattning 

Riktlinjen Lysekils kommuner för intern kontroll (LKS 2017-588) syftar till att säkerställa att 
nämndernas och bolagens styrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 

Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 161 att ge alla nämnder i uppdrag att granska 
följande processer/rutiner under 2021: 

Följsamhet av chefsplattformen 

Följsamhet av medarbetarplattformen 

Följsamhet av e-postrutinen 

Utbildningsnämnden beslutade inte om några ytterligare kontroller avseende verksamhet 
som bedrivs inom Arbetslivsförvaltningen. 

  

Följsamhets till chefsplattformen 

Enkätundersökning har genomförts och har analyserats centralt och resultatet visar på att 
cheferna i Lysekils kommun upplever att de i hög utsträckning lever upp till 
chefsplattformens krav och förväntningar. 

  

Följsamhet till medarbetarplattformen: 

Svarsfrekvensen på Arbetslivsförvaltningen är 49%.11% högre än kommunens snitt på 38%. 
Det innebär att varannan medarbetare har svarat, vilket är ett mycket bra resultat och 
underlaget från undersökningen är därför ett bra material vid eventuella åtgärder som 
tangerar medarbetarplattformen och dess innehåll. 

Sammantaget går det att se att under frågor som rör kreativ och engagerad medarbetare 
ligger ALF på en hög nivå med få undantag. Medarbetare ser sig själva som ansvarstagande 
för sin utveckling och delar med sig av sin kunskap till andra. Vidare att de ser sig som öppna 
för at testa nytt. Däremot när det kommer till frågor som rör trygghet svarar medarbetarna 
genomgående lika eller lägre än kommungenomsnittet. 

  

Gällande följsamhet till e-postrutin: 

Kommunstyrelsen uppdrag var att undersöka om autosvar läggs vid personals frånvaro samt 
om den överensstämmande med kommunens grafiska profil. Utifrån direktivet skulle resultat 
hämtas ifrån servicemätning som görs utifrån KKIK, (Kommunens kvalitet i korthet). Någon 
sådan mätning har ej genomförts. Det finns inte heller i kommunens rutin för e-post angett 
vilken information som ska återfinnas i ett helt korrekt autosvar. Slutsatsen av kontrollen i 
förhållande till vad som reglerats i rutin är därför att rutinen måste förtydligas. Vidare, 
eftersom granskningen inte har genomförts av extern part så är de svar som redovisas i 
denna Internkontroll endast kontroll av de svar som ges inom organisationen. 

Bedömningen är att det bör tas fram en kommunövergripande rutin för autosvar ska se ut 
och att denna ska vara kopplad till aktuell lagstiftning och vilken servicenivå som förväntas i 
kommunen. Därtill kan Arbetslivsförvaltningen själva besluta om att ytterligare uppgifter ska 
stå med i autosvar utifrån förvaltningens egna önskemål. Förvaltningen bör i avvaktan på 
kommunövergripande direktiv, ta fram vilka minimikrav som ställs på ett autosvar vid 
frånvaro för att öka servicenivån till de som kontaktar dess personal inom organisationen och 
utom organisationen. 
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Vad gäller den grafiska profilen går den bara delvis att tillämpa i autosvar då 
autosvarsfunktionen inte har tekniska möjligheter att lägga in bild på kommunvapnet samt 
att den inte per automatik skickar med information om hantering av personuppgifter, så som 
sker i ordinarie korrespondens för e-mail. 

Process eller rutin som har granskats 

1.13 Följsamhet av chefsplattformen 

Enkätundersökning med påståenden från chefsplattformen till alla chefer 

inom kommunstyrelsen. 

Syfte med granskning 

Syftet är att granska i vilken grad chefsplattformen efterlevs. 

Tillvägagångssätt 

Enkät med påståenden tagna ur chefsplattformen görs i Forms och mejlas ut till alla chefer 
inom kommunstyrelsens verksamhet. Enkätsvaren sammanställs och analyseras. 

Resultat av granskning 

Sammanfattande slutsats 

Cheferna i Lysekils kommun upplever att de i hög utsträckning lever upp till 
chefsplattformens krav och förväntningar. 

Metod 

Enkäten skickades ut digitalt i juni 2021 till samtliga chefer i Lysekils kommun. Tre 
påminnelser gjordes och den totala svarsfrekvensen blev 76 %. 

Enkäten bestod av 24 påståenden där cheferna skattade sina upplevelser av i vilken 
utsträckning som de instämde i påståendena som gavs. Skalan bestod av följande fyra val: 
Instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer i huvudsak och instämmer helt. 

Påståendena härledde till chefsplattformen, vilken tydliggör förväntningar och krav på 
cheferna. Plattformen innehåller områdena säker chef, initiativrik utvecklare samt klar 
ledare. 

Resultat 

Säker chef – du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal 

Svaren på de sex påståendena inom området ”säker chef” visar att 95–100 % av cheferna 
instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena handlar 
bland annat om planering och uppföljning enligt styrmodellen, förmåga att fatta och 
verkställa beslut, regelefterlevnad samt resurs- och budgethantering. 

Initiativrik utvecklare – du förbättrar och spanar  

Svaren på de åtta påståendena inom området ”initiativrik utvecklare” visar att 96–100 % av 
cheferna instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena 
handlar bland annat om ständiga förbättringar, pröva nytt, uppmuntra kreativitet, ta 
initiativ, omvärldsbevakning och samverkan, problemhantering och prioritering. 

Klar ledare – du bygger relationer och kommunicerar 

Svaren på de tio påståendena inom området ”klar ledare” visar att 91–100 % av cheferna 
instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena handlar 
bland annat om organisation och ledning tillsammans med medarbetarna, dialog om 
uppdrag och mål, förtroendeskapande och stöd, förutsättningar för prestationer, utvecklande 
av kompetens samt återkoppling på resultat. 
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1.14 Följsamhet av medarbetarplattformen 

Enkätundersökning med påståenden från medarbetarplattformen till alla 

medarbetare inom kommunstyrelsen. 

Syfte med granskning 

Syftet är att granska i vilken grad medarbetarplattformen efterlevs. 

Tillvägagångssätt 

Enkät med påståenden tagna ur medarbetarplattformen genomföra i Forms. Enkäten mejlas 
ut till alla medarbetare inom kommunstyrelsens verksamhet. Enkätsvaren sammanställs och 
analyseras. 

Resultat av granskning 

Syftet med Lysekils kommuns medarbetarplattform förtydligas i är att tydliggöra vilka 
förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils kommun. Plattformen innehåller 
tre områden; Trygg medarbetare, Kreativ medarbetare och Engagerad medarbetare. Inom 
dessa områden har medarbetarna ombetts att svara på ett antal påstående med 
svarsalternativen; Instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer i huvudsak och 
instämmer helt.  

Påstående är direkt tagna ut plattformens definitioner av de tre områdena och ställda i 
jagform. 

Trygg medarbetare: Jag bidrar aktivt till att verksamhetens uppdrag och mål nås. Jag utför 
arbetet med god kvalitet. Jag följer beslut, lagar, regler och avtal. Jag tar ansvar för att hålla 
mig uppdaterad inom ditt arbetsområde/yrke. Jag förvaltar kommunens resurser väl. Jag ser 
mitt uppdrag som en del av den kommungemensamma helheten. Jag tar ansvar för att söka 
information och hålla dig uppdaterad om vad som händer i min förvaltning och i kommunen. 

Kreativ medarbetare: Jag är öppen och vågar pröva nytt. Jag medverkar aktivt till 
förbättringar och anpassar mig till nya förutsättningar efter det att gemensamma mål satts på 
min avdelning/enhet. Jag delar med mig av min kunskap och kompetens. Jag tar ansvar för 
min arbetssituation och utveckling. 

Engagerad medarbetare: Jag utgår från kundens behov. Jag tar initiativ och bidrar till att 
uppnå verksamhetens kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. Jag samarbetar och bidrar aktivt 
till en god arbetsmiljö. Jag tar ansvar för min egen hälsa och välmående. Jag motverkar 
diskriminering i alla dess former. Jag utövar ett gott värdskap och ett gott bemötande. Jag 
deltar aktivt i möten och samtal. 

Analys av Arbetslivsförvaltningens resultat övergripande 

Svarsfrekvensen på Arbetslivsförvaltningen är 49%.11% högre än kommunens snitt på 38%. 
Det innebär att varannan medarbetare har svarat, vilket är ett mycket bra resultat och 
underlaget från undersökningen är därför ett bra material vid eventuella åtgärder som 
tangerar medarbetarplattformen och dess innehåll. 

I analys av Arbetslivsförvaltningen svar har utredare i första hand tittat på svaren där 
medarbetarna "instämmer helt". Procentresultat inom parantes efter påståendet, LK står för 
Lysekils kommun. 

Sammantaget går det att se att under frågor som rör kreativ och engagerad medarbetare 
ligger ALF på en hög nivå med få undantag. Medarbetare ser sig själva som ansvarstagande 
för sin utveckling och delar med sig av sin kunskap till andra. Vidare att de ser sig som öppna 
för at testa nytt. Däremot när det kommer till frågor som rör trygghet svarar medarbetarna 
genomgående eller lägre än kommungenomsnittet. 

Tre mått utmärker sig i undersökningen, 

1. Jag utför arbetet med god kvalitet (ALF 67%, LK 78%). Detta kan till viss del tyckas 
motsägelsefullt till Jag tar ansvar för min arbetssituation och utveckling (ALF 85% KL 76%) 
och skulle kunna tolkas som att förvaltningen behöver arbeta mer med att definiera vad 
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kvalitet är för just dem och i förhållande till dess brukare och klienter. 

2. Detta kan också väl korrelera med de låga siffrorna på frågan Jag tar initiativ och bidrar 
till att uppnå verksamhetens kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål (ALF 58% KL 66%.). Här 
svarar förvaltningens medarbetare anmärkningsvärt lågt men även det 
kommunövergripande resultatet är att betrakta som relativt dåligt. Sammantaget finns det i 
dessa svar indikationer på att förvaltningen behöver göra ett fortsatt arbete med delaktighet i 
verksamhetsplaner och det löpande kvalitetsarbetet. 

3. Även påståendet Jag förvaltar kommunens resurser väl(ALF 64%, LK 75%) har en kraftig 
negativ avvikelse från genomsnittet. Även här kan det kopplas till de redan 
uppmärksammande påstående ovan. Att uppleva och känna att du som medarbetare 
förvaltar kommunens resurser bygger på den trygghet det skapar att veta att man gör ett bra i 
jobb i enlighet med sitt uppdrag och den kvalitet som efterfrågas. 

Sammanfattningsvis finns det i svaren underlag för fortsatt arbete och åtgärder för att 
förbättra medarbetarnas förutsättningar att göra ett gott arbete som de kan känns sig stolta 
över. Detta är väl känt inom förvaltningen och förvaltningen arbetar med detta inom ramen 
för ordinarie verksamhetsutveckling och det följs upp genom medarbetarenkät och hållbart 
medarbetarindex (HME-enkät). 

Resultat av frågorna som återfinns under Trygg medarbetare: 

Jag bidrar aktivt till att verksamhetens uppdrag och mål nås (ALF 73%, LK 74%) Jag utför 
arbetet med god kvalitet (ALF 67%, LK 78%). Jag följer beslut, lagar, regler och avtal (ALF 
79%, LK 79%) Jag tar ansvar för att hålla mig uppdaterad inom ditt arbetsområde/yrke 
(ALF 61%, LK 67%). Jag förvaltar kommunens resurser väl(ALF 64%, LK 75%).  

Resultat av frågorna som återfinns under Kreativ medarbetare: 

Jag är öppen och vågar pröva nytt (ALF 67% KL 61%). Jag medverkar aktivt till 
förbättringar och anpassar mig till nya förutsättningar efter det att gemensamma mål 
satts på min avdelning/enhet (ALF 67% KL 67%). Jag delar med mig av min kunskap och 
kompetens (ALF 79% KL 76%). Jag tar ansvar för min arbetssituation och utveckling (ALF 
85% KL 76%)  

Resultat av frågorna som återfinns under Engagerad medarbetare 

Jag utgår från kundens behov (ALF 76% KL 73%). Jag tar initiativ och bidrar till att uppnå 
verksamhetens kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål ALF (58% KL 66%). Jag samarbetar 
och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö (ALF 79% KL 78%). Jag tar ansvar för min egen 
hälsa och välmående (ALF 73% LK 61%.) Jag motverkar diskriminering i alla dess former 
(LF 85% KL 86%). Jag utövar ett gott värdskap och ett gott bemötande (ALF 82% KL 88%). 
Jag deltar aktivt i möten och samtal ALF 76% KL 70% 

  

1.15 Följsamhet av e-postrutinen 

Granskning av autosvar. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka om chefer och medarbetare lägger in 
frånvarobesked i mejlen vid frånvaro. 

Tillvägagångssätt 

Stickprov och genomlysning av frånvarobesked genom att skicka mejl till chefer och 
medarbetare som har semester eller annan frånvaro. 

Resultat av granskning 

Granskning genomförd av utredare på förvaltningen som har mailat testmail till lärare, 
socialsekreterare och chefer som har semester under vecka 32. 14 personer av sammanlagt 43 
tjänstemän har semester vilket motsvarar 32% av aktuell personal som ska ha ett autosvar 
igång. 
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Följande kontroller har gjorts: 

1. Att det finns ett autosavar 

2. Att tjänstemannen lagt in datum för när hen återkommer. 

3.  Anvisningar om hantering av inkomna mail 

4.  Hänvisning vid akuta ärenden 

5. Signatur från avsändare och och användning av kommunlogga i denna. 

Avseende Autosvar: Autosvar ställs in av ansvarig tjänsteman för svar som ska skickas 
inom organisationen respektive utanför organisationen. Utredare har skickat från sin 
tjänstemail och har därför tagit del av de svar som skickas inom organisationen. Således inte 
hur svaren ser ut till dem som mailar utanför organisationen. 

Rutiner: Det finns "Rutin för e-post" LKS 2016-671. Denna går inte att finna på intranätet 
utan får eftersökas i diarium. Den är inte att betrakta som känt i organisationen. I rutinen 
står följande avseende "Kortare ledighet, semester eller tjänsteresa: "Det är användarens 
skyldighet att vid frånvaro (semester, tjänsteresa) aktivera frånvarohanteraren så att ett 
autosvar meddelar när man beräknar vara tillbaka." 

Detta innebär att i förhållande till rutinen kan endast moment 1 i genomförd kontroll anses 
vara det som är ålagt den enskilde. Rutinen reglerar inte punkterna 2, 3, och 4. Punkt 5 
redovisas i granskning av användande av grafisk profil, se nästa kontroll. Rutinen reglerar 
inte heller om det är olika krav på inom och utom organisationen. Det hänvisar inte heller till 
om det finns lagar att han i beaktande så som förvaltningslag, kommunallag eller, i 
Arbetslivsförvaltningens fall, socialtjänstlagen och skollagen. 

 

Genomförd kontroll: 

1: 11 av 14 personer som är på semester har ett autosvar. (79%) 

2: I samtliga av de 11 med autosvar finns hänvisning till datum när hen kommer tillbaka 
från semestern. 

3: 2 av 11 innehåller information om att ingen läser mailen under frånvaro. Resterande 9 
svar innehåller ingen information om hantering av mail under frånvaro. 

4. 8 av 11 hänvisar hur mottagaren ska agera om det är ett akut ärende. Samtliga hänvisar 
till Kontaktcenter. 

Bedömning: Bedömningen görs att det finns ofullständiga centrala riktlinjer för hantering 
av autosvar av e-post vid olika typer av frånvaro samt att de som finns inte med enkelhet går 
att finna. Dessa bör förtydligas och kopplas till aktuell lagstiftning samt till de krav som ställs 
av kommunens ledning för interna svar respektive de som kontaktar oss utanför 
organisationen. Detta borde tagits i beaktande vid beslut om aktuella internkontroller 
avseende autosvar. 

Bedömning görs vidare att Arbetslivsförvaltningen har relativt god svarsfrekvens, dock är det 
viktigt att påminna samtliga tjänstemän om att inför semester att lägga ett autosvar. 11 av 14 
har ett autosvar, av dessa 11 skriver samtliga när de är åter från semester och 8 av 11 var den 
enskilde kan vända sig vid akuta ärenden. Information om hantering av mailen under 
frånvaron är dock mycket knapphändig, endast två personer skriver att ingen läser deras mail 
under frånvaron. 

Förvaltningen bör i avvaktan på kommunövergripande direktiv, ta fram vilka minimikrav 
som ställs på ett autosvar vid frånvaro för att öka servicenivån till de som kontaktar dess 
personal inom organisationen och utom organisationen. I rådande rutin finns endast direktiv 
om att datum för återkomst ska finnas, dock är detta att betrakta som för lågt ställda krav. 
Det kan tyckas lämpligt att kraven blir högre ställda då det inte korrelerar med lagstiftning så 
som rutin är utformad idag. Vidare att då förvaltningen bedriver socialtjänst bör ta ställning 
till en mer omfattande kontroll av kollegors mail vid frånvaro. 
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Förslag till åtgärder 

  

Informera förvaltningens medarbetare om att de ska lägga autosvar och vad 
detta ska innehålla. Minimikrav. 

Ta fram en checklista som kan användas i avvaktan på förtydligande och eventuellt 
centrala riktlinjer. 

Granskning av autosvar. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka om frånvarobesked i e-posten är 
överensstämmande med kommunens grafiska profil. 

Tillvägagångssätt 

Stickprov och genomlysning av frånvarobesked genom att skicka mejl till chefer och 
medarbetare som har semester eller annan frånvaro. 

Resultat av granskning 

Granskning genomförd av utredare på förvaltningen som har mailat testmail till lärare, 
socialsekreterare och chefer som har semester under vecka 32. 14 personer av sammanlagt 43 
tjänstemän har semester vilket motsvarar 32% av aktuell personal som ska ha ett autosvar 
igång. 

Följande kontroller har gjorts: 

1. Att det finns ett autosavar 

2. Att tjänstemannen lagt in datum för när hen återkommer. 

3.  Anvisningar om hantering av inkomna mail 

4.  Hänvisning vid akuta ärenden 

5. Signatur från avsändare och och användning av kommunlogga i denna. 

 

Avseende Autosvar: Autosvar ställs in av ansvarig tjänsteman för svar som ska skickas 
inom organisationen respektive utanför organisationen. Utredare har skickat från sin 
tjänstemail och har därför tagit del av de svar som skickas inom organisationen. Således inte 
hur svaren ser ut till dem som mailar utanför organisationen. 

 

Rutiner: Det finns "Rutin för e-post" LKS 2016-671. Denna går inte att finna på intranätet 
utan får eftersökas i diarium. Den är inte att betrakta som känt i organisationen. I rutinen 
står följande avseende "Kortare ledighet, semester eller tjänsteresa: "Det är användarens 
skyldighet att vid frånvaro (semester, tjänsteresa) aktivera frånvarohanteraren så att ett 
autosvar meddelar när man beräknar vara tillbaka." 

Detta innebär att i förhållande till rutinen kan endast moment 1 i genomförd kontroll anses 
vara det som är ålagt den enskilde. Rutinen reglerar inte punkterna 2, 3, och 4. Avseende 
punkt 5, den om signatur och kommunlogga står följande i rutinen: "Skapa en signatur som 
du alltid lägger in i dina meddelanden....Använd därför inte egna profiler utan endast den 
som kommunen beslutat gälla". Inte heller reglerar rutinen om det är olika krav på svar 
inom och utom organisationen. Det hänvisar inte heller till om det finns lagar att han i 
beaktande så som förvaltningslag, kommunallag eller, i Arbetslivsförvaltningens fall, 
socialtjänstlagen och skollagen. 

Svar som avser punkt 1, 2, 3 och 4 är besvarade i resultat från ovan granskningsaktivitet. 

 

Genomförd kontroll: 

Kontroll har genomförts i förhållande till de uppgifter som finns i anvisningar för hur 
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signaturen ska se ut som finns på insidan. E-postsignatur - Lysekils intranät. 

7 av 11 har alla uppgifter men saknar kommunvapnet i loggan. 

Ingen har kommunloggan 

 

Bedömning: Bedömningen görs att det finns ofullständiga centrala riktlinjer för hantering 
av autosvar av e-post vid olika typer av frånvaro samt att de som finns inte med enkelhet går 
att finna. Dessa bör förtydligas och kopplas till aktuell lagstiftning samt till de krav som ställs 
av kommunens ledning för interna svar respektive de som kontaktar oss utanför 
organisationen. Detta gäller även den grafiska profilen. 

Bedömning görs vidare att innehållet i autosvaren utifrån de kontrollerade momenten är 
bristfälligt i samtliga av autosvaren. Dock är det så att det inte finns skriftliga eller muntliga 
rutiner, vare sig kommunövergripande eller förvaltningsövergripande som tydligt framhåller 
kraven. Således kan det inte förväntats att det funnits en kännedom om att signatur och logga 
skulle återfinnas i autosvar. 

Slutligen ska det tilläggas att det inte går att lägga in kommunvapnet längst ner i loggan i 
autosvaren. Detta gör att denna del av den profil och signatur som ska återfinnas in alla mail 
inte går att lägga in i sin helhet i autosvaren. 

 

Tillägg: Bedömning görs att vid vanlig korrespondens via e-mail, dvs inte autosvar, har 
förvaltningens tjänstemän och övriga personal hög frekvens av svar innehållande den 
grafiska profilen. För detta finns tydliga instruktioner på intranätet och det är också något 
som brukar komma upp vid introduktion av nya medarbetare som i sin yrkesroll har mail 
som ett viktigt kommunikationsform. 
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Sammanfattning 

Riktlinjen Lysekils kommuner för intern kontroll (LKS 2017-588) syftar till att säkerställa att 
nämndernas och bolagens styrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 

Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

 

Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 161 att ge alla nämnder i uppdrag att granska 
följande processer/rutiner under 2021: 

 

 Följsamhet av chefsplattformen 

 Följsamhet av medarbetarplattformen 

 Följsamhet av e-postrutinen 

  

Följsamhets till chefsplattformen 

Enkätundersökning har genomförts och har analyserats centralt och resultatet visar på att 
cheferna i Lysekils kommun upplever att de i hög utsträckning lever upp till 
chefsplattformens krav och förväntningar. 

  

Följsamhet till medarbetarplattformen: 

Svarsfrekvensen på Socialförvaltningen är 27%, 11% lägre än kommunens snitt på 38%. Det 
innebär att lite drygt en av fyra medarbetare svarat vilket är en låg svarsfrekvens och detta 
måste tas med i beaktande av resultaten. Det finns heller inte uppdelning avseende vilket roll 
man har i förvaltningen, tex om den som svarat arbetar som tjänsteman eller som 
baspersonal vilket i sin tur skulle gett en bättre möjlighet till analys och förslag på åtgärder. 

Sammantaget visar resultaten att det finns fog för att titta vidare på utvecklingsmål avseende 
tillitsbaserad styrning för att genom detta lyfta fler aspekter som rör engagemang och 
förutsättning för att känna delaktighet och ansvar för sitt arbete. 

  

Gällande följsamhet till e-postrutin: 

Kommunstyrelsen uppdrag var att undersöka om autosvar läggs vid personals frånvaro samt 
om den överensstämmande med kommunens grafiska profil. Utifrån direktivet skulle resultat 
hämtas ifrån servicemätning som görs utifrån KKIK, (Kommunens kvalitet i korthet). Någon 
sådan mätning har ej genomförts. Det finns inte heller i kommunens rutin för e-post angett 
vilken information som ska återfinnas i ett helt korrekt autosvar. Slutsatsen av kontrollen i 
förhållande till vad som reglerats i rutin är därför att rutinen måste förtydligas. Vidare, 
eftersom granskningen inte har genomförts av extern part så är de svar som redovisas i 
denna Internkontroll endast kontroll av de svar som ges inom organisationen. 

Bedömningen är att det bör tas fram en kommunövergripande rutin för autosvar ska se ut 
och att denna ska vara kopplad till aktuell lagstiftning och vilken servicenivå som förväntas i 
kommunen. Därtill kan Arbetslivsförvaltningen själva besluta om att ytterligare uppgifter ska 
stå med i autosvar utifrån förvaltningens egna önskemål. Förvaltningen bör i avvaktan på 
kommunövergripande direktiv, ta fram vilka minimikrav som ställs på ett autosvar vid 
frånvaro för att öka servicenivån till de som kontaktar dess personal inom organisationen och 
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utom organisationen. 

Vad gäller den grafiska profilen går den bara delvis att tillämpa i autosvar då 
autosvarsfunktionen inte har tekniska möjligheter att lägga in bild på kommunvapnet samt 
att den inte per automatik skickar med information om hantering av personuppgifter, så som 
sker i ordinarie korrespondens för e-mail. 

  

Process eller rutin som har granskats 

1.16 Följsamhet av chefsplattformen 

Enkätundersökning med påståenden från chefsplattformen till alla chefer 

inom kommunstyrelsen. 

Syfte med granskning 

Syftet är att granska i vilken grad chefsplattformen efterlevs. 

Tillvägagångssätt 

Enkät med påståenden tagna ur chefsplattformen görs i Forms och mejlas ut till alla chefer 
inom kommunstyrelsens verksamhet. Enkätsvaren sammanställs och analyseras. 

Resultat av granskning 

 

Sammanfattande slutsats 

Cheferna i Lysekils kommun upplever att de i hög utsträckning lever upp till 
chefsplattformens krav och förväntningar. 

 

Metod 

Enkäten skickades ut digitalt i juni 2021 till samtliga chefer i Lysekils kommun. Tre 
påminnelser gjordes och den totala svarsfrekvensen blev 76 %. 

Enkäten bestod av 24 påståenden där cheferna skattade sina upplevelser av i vilken 
utsträckning som de instämde i påståendena som gavs. Skalan bestod av följande fyra val: 
Instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer i huvudsak och instämmer helt. 

Påståendena härledde till chefsplattformen, vilken tydliggör förväntningar och krav på 
cheferna. Plattformen innehåller områdena säker chef, initiativrik utvecklare samt klar 
ledare. 

 

Resultat 

Säker chef – du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal 

Svaren på de sex påståendena inom området ”säker chef” visar att 95–100 % av cheferna 
instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena handlar 
bland annat om planering och uppföljning enligt styrmodellen, förmåga att fatta och 
verkställa beslut, regelefterlevnad samt resurs- och budgethantering. 

Initiativrik utvecklare – du förbättrar och spanar  

Svaren på de åtta påståendena inom området ”initiativrik utvecklare” visar att 96–100 % av 
cheferna instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena 
handlar bland annat om ständiga förbättringar, pröva nytt, uppmuntra kreativitet, ta 
initiativ, omvärldsbevakning och samverkan, problemhantering och prioritering. 

Klar ledare – du bygger relationer och kommunicerar 

Svaren på de tio påståendena inom området ”klar ledare” visar att 91–100 % av cheferna 
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instämmer helt eller i huvudsak med de påstående som ges i enkäten. Påståendena handlar 
bland annat om organisation och ledning tillsammans med medarbetarna, dialog om 
uppdrag och mål, förtroendeskapande och stöd, förutsättningar för prestationer, utvecklande 
av kompetens samt återkoppling på resultat. 

1.17 Följsamhet av medarbetarplattformen 

Enkätundersökning med påståenden från medarbetarplattformen till alla 

medarbetare inom kommunstyrelsen. 

Syfte med granskning 

Syftet är att granska i vilken grad medarbetarplattformen efterlevs. 

Tillvägagångssätt 

Enkät med påståenden tagna ur medarbetarplattformen genomföra i Forms. Enkäten mejlas 
ut till alla medarbetare inom kommunstyrelsens verksamhet. Enkätsvaren sammanställs och 
analyseras. 

Resultat av granskning 

Syftet med Lysekils kommuns medarbetarplattform förtydligas i  är att tydliggöra vilka 
förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils kommun. Plattformen innehåller 
tre områden; Trygg medarbetare, Kreativ medarbetare och Engagerad medarbetare. Inom 
dessa områden har medarbetarna ombetts att svara på ett antal påstående med 
svarsalternativen; Instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer i huvudsak och 
instämmer helt.   

Påstående är direkt tagna ut plattformens definitioner av de tre områdena och ställda i 
jagform. 

Trygg medarbetare: Jag bidrar aktivt till att verksamhetens uppdrag och mål nås. Jag utför 
arbetet med god kvalitet. Jag följer beslut, lagar, regler och avtal. Jag tar ansvar för att hålla 
mig uppdaterad inom ditt arbetsområde/yrke. Jag förvaltar kommunens resurser väl. Jag ser 
mitt uppdrag som en del av den kommungemensamma helheten. Jag tar ansvar för att söka 
information och hålla dig uppdaterad om vad som händer i min förvaltning och i kommunen. 

Kreativ medarbetare: Jag är öppen och vågar pröva nytt. Jag medverkar aktivt till 
förbättringar och anpassar mig till nya förutsättningar efter det att gemensamma mål satts på 
min avdelning/enhet. Jag delar med mig av min kunskap och kompetens. Jag tar ansvar för 
min arbetssituation och utveckling. 

Engagerad medarbetare: Jag utgår från kundens behov. Jag tar initiativ och bidrar till att 
uppnå verksamhetens kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål.  Jag samarbetar och bidrar aktivt 
till en god arbetsmiljö. Jag tar ansvar för min egen hälsa och välmående.  Jag motverkar 
diskriminering i alla dess former. Jag utövar ett gott värdskap och ett gott bemötande. Jag 
deltar aktivt i möten och samtal. 

 

Analys av Socialförvaltningens resultat 

Svarsfrekvensen på Socialförvaltningen är 27%, 11% lägre än kommunens snitt på 38%. Det 
innebär att lite drygt en av fyra medarbetare svarat vilket är en låg svarsfrekvens och detta 
måste tas med i beaktande av resultaten. Det finns heller inte uppdelning avseende vilket roll 
man har i förvaltningen, tex om den som svarat arbetar som tjänsteman eller som 
baspersonal vilket i sin tur skulle gett en bättre möjlighet till analys och förslag på åtgärder. 

I analys av Socialförvaltningen svar har fyra påstående lyft ut där förvaltningens svar är från 
3% eller ännu mer avvikande i jämförelse med stadens svar under "instämmer helt". 
Ytterligare ett påstående har valt ut som är anmärkningsvärt lågt både i förvaltningen men 
också på kommunnivå. 

Jag bidrar aktivt till att verksamhetens uppdrag och mål nås 68% instämmer helt 
(avvikelse med 6% mot kommunens totala resultat på 74%) och Jag tar initiativ och bidrar 
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till att uppnå verksamhetens kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål 63% instämmer helt. 
(Avvikelse med 3% mot kommunens totala resultat 66%). Att förvaltningen ligger under 
kommungenomsnitt men framför allt att endast 68% respektive 63% svarar att de aktivt 
bidrar till uppdrag och och mål samt kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål är att betrakta som 
en viktig indikation på att ytterligare arbete behöver göras i förvaltningen för att öka 
medvetenheten om vårt uppdrag och vad som förväntas av oss på arbetet. Detta kan också 
kopplas till engagemang och känsla av att kunna påverka. Även på frågan Jag deltar aktivt i 
möten och samtal 66% (avvikelse 4% mot kommunens totala resultat på 70%) ligger 
förvaltningen lägre med flera procentsatser. 

Ytterligare ett resultat avviker från kommunsnittet Jag tar ansvar för att hålla mig 
uppdaterad inom mitt arbetsområde/yrke 61% (avvikelse 6% mot kommunens totala 
resultat på 67%). Även nivå för Jag tar ansvar för att söka information och hålla mig 
uppdaterad om vad som händer i min förvaltning och i kommunen 44% (ingen avvikelse, 
kommunresultat är 44%) är väldigt lågt. Det sistnämnda är uppseendeväckande lågt även 
avseende kommunresultatet. 

Sammantaget visar resultaten att det finns fog för att titta vidare på utvecklingsmål avseende 
tillitsbaserad styrning för att genom detta lyfta fler aspekter som rör engagemang och 
förutsättning för att känna delaktighet och ansvar för sitt arbete. 

  

  

  

1.18 Följsamhet av e-postrutinen 

Granskning av autosvar. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka om chefer och medarbetare lägger in 
frånvarobesked i mejlen vid frånvaro. 

Tillvägagångssätt 

Stickprov och genomlysning av frånvarobesked genom att skicka mejl till chefer och 
medarbetare som har semester eller annan frånvaro. 

Resultat av granskning 

Granskning genomförd av utredare på förvaltning som mallat till samtliga chefer och 
myndighetsutövare med semester vecka 32. 25 personer av sammanlagt 63 tjänstemän har 
semester. Således är kontrollen gjort på 25 st personal vilket motsvarar 40% av de som ska ha 
ett autosvar kopplat till sin mail. 

Kontroll görs av moment: 

1. Att det finns ett autosvar 

2. Att tjänstemannen lagt in datum för när hen återkommer. 

3.  Anvisningar om hantering av inkomna mail 

4.  Hänvisning vid akuta ärenden 

5. Signatur från avsändare och och användning av kommunlogga i denna. 

 

Avseende autosvar: Autosvar ställs in av ansvarig tjänsteman för svar som ska skickas 
inom organisationen respektive utanför organisationen. Utredare har skickat från sin 
tjänstemail och har därför tagit del av de svar som skickas inom organisationen. Således inte 
hur svaren ser ut till dem som mailar utanför organisationen. 

 

Rutiner: Det finns "Rutin för e-post" LKS 2016-671. Denna går inte att finna på intranätet 
utan får eftersökas i diarium. Den är inte att betrakta som känt i organisationen. I rutinen 
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står följande avseende "Kortare ledighet, semester eller tjänsteresa: "Det är användarens 
skyldighet att vid frånvaro (semester, tjänsteresa) aktivera frånvarohanteraren så att ett 
autosvar meddelar när man beräknar vara tillbaka." 

Detta innebär att i förhållande till rutinen kan endast moment 1 i genomförd kontroll anses 
vara det som är ålagt den enskilde. Rutinen reglerar inte punkterna 2, 3, och 4. Punkt 5 
redovisas i granskning av användande av grafisk profil, se nästa kontroll. Rutinen reglerar 
inte heller om det är olika krav på inom och utom organisationen. Det hänvisar inte heller till 
om det finns lagar att han i beaktande så som förvaltningslag, kommunallag eller, i 
socialförvaltningens fall, socialtjänstlagen. 

 

Genomförd kontroll: 

1: 24 av 25 personer som är på semester har ett autosvar.  

2: I 24 av 24 svar finns hänvisning om när hen kommer tillbaka från semestern. 

3: 4 av 24 innehåller information om att ingen läser. 19 av 24 innehåller ingen information 
om att ingen läser mail under frånvaro. 1 av 24 uppger att kollega kontrollerar mailen eller 
att hen själv kollar av sin mail. 

4. 4 av 24 hänvisar inte till annan om ärenden är akut. 20 av 24 gör hänvisning hur 
mottagaren ska agera om det är ett akut ärende. Av dessa 20 hänvisar 13 till 
Kontaktcenter/ växel. 7 hänvisar till kollega. 

Bedömning: Kommunstyrelsen uppdrag var att undersöka om autosvar läggs vid personals 
frånvaro. Utifrån direktivet skulle resultat hämtas ifrån servicemätning som görs utifrån 
KKIK, (Kommunens kvalitet i korthet). Någon sådan mätning har ej genomförts. Det finns 
inte heller i kommunens rutin för e-post angett vilken information som ska återfinnas i ett 
helt korrekt autosvar. Vidare, eftersom granskningen inte har genomförts av extern part så är 
de svar som redovisas i denna Internkontroll endast kontroll av de svar som ges inom 
organisationen. 

  

Bedömning görs att utifrån de direktiv som finns har Socialförvaltningen mycket bra 
tillämpning av autosvar. Av samtliga tjänstemän på semester är det 24 av 25 som har 
autosvar för interna mail. Samtliga 24 svar tillhandahåller information om att de är borta och 
när de kommer tillbaka. I förhållande till rutiner uppfyller därför förvaltningen de ställda 
kraven. 

  

Förvaltningen anser därför att det bör tas fram en kommunövergripande rutin för hur 
autosvar ska se ut och att denna ska vara kopplad till aktuell lagstiftning och vilken 
servicenivå som förväntas i kommunen. Därtill kan Socialförvaltningen själva besluta om att 
ytterligare uppgifter ska stå med i autosvar utifrån förvaltningens egna önskemål. 
Förvaltningen bör i avvaktan på kommunövergripande direktiv, ta fram vilka minimikrav 
som ställs på ett autosvar vid frånvaro för att öka servicenivån till de som kontaktar dess 
personal inom organisationen och utom organisationen. 

  

  

Granskning av autosvar. 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att undersöka om frånvarobesked i e-posten är 
överensstämmande med kommunens grafiska profil. 

Tillvägagångssätt 

Stickprov och genomlysning av frånvarobesked genom att skicka mejl till chefer och 
medarbetare som har semester eller annan frånvaro. 
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Resultat av granskning 

Granskning ej genomför så som angivits i beskrivning av kontrollmoment, centralt i direktiv 
till nämnderna. Detta då uppgifter inte finns att finna i KKIK. 

Granskning genomförd av utredare på förvaltning som mailat till samtliga chefer och 
myndighetsutövare med semester vecka 32. 25 personer av sammanlagt 63 tjänstemän har 
semester. Således är kontrollen gjort på 25 st personal vilket motsvarar 40% av de som ska ha 
ett autosvar kopplat till sin mail. 

1. Att det finns ett autosvar 

2. Att tjänstemannen lagt in datum för när hen återkommer. 

3.  Anvisningar om hantering av inkomna mail 

4.  Hänvisning vid akuta ärenden 

5. Signatur från avsändare och och användning av kommunlogga i denna. 

Svar som avser punkt 1, 2, 3 och 4 är besvarade i resultat från ovan granskningsaktivitet. 

 

Avseende Autosvar: Autosvar ställs in av ansvarig tjänsteman för svar som ska skickas 
inom organisationen respektive utanför organisationen. Utredare har skickat från sin 
tjänstemail och har därför tagit del av de svar som skickas inom organisationen. Således inte 
hur svaren ser ut till dem som mailar utanför organisationen. 

 

Rutiner: Det finns "Rutin för e-post" LKS 2016-671. Denna går inte att finna på intranätet 
utan får eftersökas i diarium. Den är inte att betrakta som känt i organisationen. I rutinen 
står följande avseende "Kortare ledighet, semester eller tjänsteresa: "Det är användarens 
skyldighet att vid frånvaro (semester, tjänsteresa) aktivera frånvarohanteraren så att ett 
autosvar meddelar när man beräknar vara tillbaka." 

Detta innebär att i förhållande till rutinen kan endast moment 1 i genomförd kontroll anses 
vara det som är ålagt den enskilde. Rutinen reglerar inte punkterna 2, 3, och 4. Avseende 
punkt 5, den om signatur och kommunlogga står följande i rutinen: "Skapa en signatur som 
du alltid lägger in i dina meddelanden....Använd därför inte egna profiler utan endast den 
som kommunen beslutat gälla". Inte heller reglerar rutinen om det är olika krav på svar 
inom och utom organisationen. Det hänvisar inte heller till om det finns lagar att han i 
beaktande så som förvaltningslag, kommunallag eller, i socialförvaltningens fall, 
socialtjänstlagen. 

 

Genomförd kontroll: 

Kontroll har genomförts i förhållande till de uppgifter som finns i anvisningar för hur 
signaturen ska se ut som finns på insidan. E-postsignatur - Lysekils intranät. 

19 av 24 har ingen signatur utöver sitt namn, i vissa fall kan det stå titel och/eller 
enhet/avdelning, men dessa är inte fullkomliga i förhållande till direktiv om e-postsignatur. 

5 av 19 har alla uppgifter men saknar kommunvapnet i loggan. 

 

Bedömning: Bedömningen görs att det finns ofullständiga centrala riktlinjer för hantering 
av autosvar av e-post vid olika typer av frånvaro samt att de som finns inte med enkelhet går 
att finna. Dessa bör förtydligas och kopplas till aktuell lagstiftning samt till de krav som ställs 
av kommunens ledning för interna svar respektive de som kontaktar oss utanför 
organisationen. Detta gäller även den grafiska profilen. 

  

Bedömning görs vidare att innehållet i autosvaren utifrån de kontrollerade momenten är 
bristfälligt i samtliga av autosvaren. Dock är det så att det inte finns skriftliga eller muntliga 
rutiner, vare sig kommunövergripande eller förvaltningsövergripande som tydligt framhåller 
kraven. Således kan det inte förväntats att det funnits en kännedom om att signatur och logga 
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skulle återfinnas i autosvar. 

  

Slutligen ska det tilläggas att det inte går att lägga in kommunvapnet längst ner i loggan i 
autosvaren. Detta gör att denna del av den profil och signatur som ska återfinnas in alla mail 
inte går att lägga in i sin helhet i autosvaren. 

  

Tillägg: Bedömning görs att vid vanlig korrespondens via e-mail, dvs inte autosvar, har 
förvaltningens tjänstemän och övriga personal hög frekvens av svar innehållande den 
grafiska profilen. För detta finns tydliga instruktioner på intranätet och det är också något 
som brukar komma upp vid introduktion av nya medarbetare som i sin yrkesroll har mail 
som en viktig kommunikationsform. 
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Process eller rutin som har granskats 

1.19 Otrygghet 

Följ upp fråga 5 i enkät genomförd i samband med introduktion av 

Grannsamverkan på gård 3 och 4 i Badhusberget 

Syfte med granskning 

Mäta hur många hyresgäster som känner sig otrygga i Badhusberget på gård 3 och 4. 

Tillvägagångssätt 

I samband med introduktion av Grannsamverkan görs ett personligt besök hos alla 
hyresgäster på förutbestämda adresser. Vid detta besök görs en enkätundersökning 
innehållande 7 frågor varav en fråga är :  Har du någon gång känt dig rädd/hotad i 
Badhusberget? Om ja, Vad hände? Vad gjorde du då? 

Resultat av granskning 

28 av 30 hyresgäster svarade att de inte känt sig rädd/hotad på gård 3 i Badhusberget. 

På grund av Coronapandemin har Grannsamverkan endast implementerats på gård 3 i 
Badhusberget. Implementering av Grannsamverkan på gård 4 kommer att startas upp under 
kvartal 4 2021. 

Vår slutsats är att de boende på Badhusberget inte upplever rädsla eller hot på Badhusberget 
vilket enligt vår uppfattning skiljer sig mot allmänhetens bild. 

Förslag till åtgärder 

  

Genomför en enkätundersökning i samband med implementering av 
Grannsamverkan på gård 4 i Badhusberget. 

Arbetet med att introducera Grannsamverkan på Badhusberget fortgår på gård 4. Alla 
hyresgäster får ett personligt besök. Vid detta besök görs en enkätundersökning 
innehållande 7 frågor varav en fråga är: Har du någon gång känt dig rädd/hotad i 
Badhusberget? Om ja, Vad hände? Vad gjorde du då? 

Mät antal hushåll som aktivt anmält deltagande i Grannsamverkan på 

gård 3 och 4 i Badhusberget. 

Syfte med granskning 

Säkerställa att engagemang finns hos hyresgäster i utvalda trygghetsåtgärder 

Tillvägagångssätt 

Följ upp hur många hyresgäster som anmält sitt deltagande i Grannsamverkan på gård 3 och 
4 i Badhusberget. 

Resultat av granskning 

30 av 30 hyresgäster svarade att de stödjer grannsamverkan på gård 3 i Badhusberget . 

På grund av Coronapandemin har Grannsamverkan endast implementerats på gård 3 i 
Badhusberget. Implementering av Grannsamverkan på gård 4 kommer att startas upp under 
kvartal 4 2021. 

Slutsats - det finns ett stort intresse hos hyresgästerna att engagera sig för ökad trygghet på 
Badhusberget då 100% av hyresgästerna går med i Grannsamverkan. Det stora 
engagemanget bekräftar att vårt prioriterade arbete med att implementera Grannsamverkan 
är rätt. 
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Förslag till åtgärder 

  

Genomför en enkätundersökning i samband med implementering av 
Grannsamverkan på gård 4 i Badhusberget. 

Arbetet med att introducera Grannsamverkan på Badhusberget fortgår på gård 4. Alla 
hyresgäster får ett personligt besök. Vid detta besök görs en enkätundersökning 
innehållande 7 frågor varav en fråga är: Är det OK att vi sätter upp en dekal på din 
ytterdörr för att visa att du stöder denna aktivitet? 

EST-rapportering 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att se utvecklingen av antalet allvarliga incidenter som skapar 
otrygghet i bolagets bostadsbestånd. 

Tillvägagångssätt 

Varje vecka gå igenom EST-rapport för att få fördjupad kunskap om incidenter i våra 
bostadsområden. 

Resultat av granskning 

Vid löpande genomgång av EST-rapporter ser vi en positiv trendutveckling av : 

 vid ett flertal tillfällen har vi inga incidenter att inrapportera 

 märkbart färre krossat glas i entréer  

 minskad skadegörelse i allmänhet 

 färre samtal från hyresgäster om stölder av mopeder, cyklar m m 

  

Negativa iakttagelser: 

 drogförsäljning i främst Badhusberget och Björkvägen 

Slutsats: 

Vår slutsats är att de insatser som genomförts i vårt samarbete med polis, andra 
fastighetsägare och Lysekils kommun har givit gott resultat. 

Störningsärenden 

Syfte med granskning 

Syftet med granskningen är att se utvecklingen av antalet störningsärenden som skapar 
otrygghet i bolagets bostadsbestånd. 

Tillvägagångssätt 

Statistik förs löpande i samband med att vi erhåller störningsrapport från anlitat 
bevakningsbolag. 

Resultat av granskning 

Vi erhåller i snitt en störning per dag. Dessa störningar består av: 

 akuta felanmälningar 44% 

 störningar typen hög musik, fest 25% 

 låsöppning 10% 

 elfel 7% 

 drogförsäljning 2% 

 hot 1% 

 skadegörelse 1% 

 diverse 10% 

Vår slutsats är att endast 5% av alla inkomna störningsärenden avser allvarlig störning som 
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påverkar tryggheten negativt i våra bostadsområden. 

 

Förslag till åtgärder 

  

Störningsärenden 

Fortsätt att föra statistik och följa utveckling av störningsärenden. 
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Sammanfattning 

Den interna kontrollen på Havets Hus omfattar många områden och kommer i dialog med 
kommunen att kommande år inriktas på specifika områden. Årets internkontroll har varit 
tillräckligt utformad och en rimlig grad av säkerhet är uppnådd. 

Process eller rutin som har granskats 

1.20 Hantering av personalrisker på grund av brister i 

kompetens, kapacitet eller beroende av nyckelpersoner 

Utför personalenkät 

Resultat av granskning 

När 5 av 6 har lämnat in enkäten visar sifforna en ökning av det totala genomsnittet från 4,4 
under hösten 2020 till 4,5 under hösten 2021. Lägst genomsnitt fick frågan om som gäller tid 
för att utföra arbetsuppgifterna. Där var genomsnittet 3,2 på en femgradig skala. De inkomna 
svaren visar att medarbetarna känner sig rättvist behandlade, har förtroende för sin chef, har 
rätt utbildning och kompetens för att utföra sitt arbete och är stolta över att arbeta på Havets 
Hus. Fullständig rapport från personalenkäten redovisas för Havets Hus styrelse. 

1.21 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Genomför personalenkät 

Resultat av granskning 

När 5 av 6 har lämnat in enkäten visar sifforna en ökning av det totala genomsnittet från 4,4 
under hösten 2020 till 4,5 under hösten 2021. Lägst genomsnitt fick frågan om som gäller tid 
för att utföra arbetsuppgifterna. Där var genomsnittet 3,2 på en femgradig skala. De inkomna 
svaren visar att medarbetarna känner sig rättvist behandlade, har förtroende för sin chef, har 
rätt utbildning och kompetens för att utföra sitt arbete och är stolta över att arbeta på Havets 
Hus. Fullständig rapport från personalenkäten redovisas för Havets Hus styrelse. 

Förslag till åtgärder 

  

Planera för utökad tjänstgöringsgrad under 2022 samt prioritera uppgifter 

Kontrollera att kartläggningen av den psykosociala arbetsmiljön 

genomförts 

Syfte med granskning 

Säkerställa att den psykosociala arbetsmiljön kartläggs för att se om det finns något som 
behöver åtgärdas. 

Tillvägagångssätt 

Ta del av rapporten från företagshälsovården 

Resultat av granskning 

kartläggningen är genomförd och en handlingsplan har tagits fram 
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1.22 Strategiska risker, organisation 

Utvärdera marknadsarbetet 

Resultat av granskning 

Pressarbetet har fungerat mycket väl under året med rekord i samband med årets rocka- och 
hajsläpp. Däremot har pandemin gjort att planerade marknadsaktiviteter ej genomförts. 
Insatser till skolorna genomfördes ej som planerat på grund av sjukdom. Hemsidan är 
eftersatt pga av tidsbrist. Detsamma gäller kundvården på recensionssiter. Det skulle 
egentligen behövas minst en halvtidstjänst för att genomföra marknadsprojekten på ett bra 
sätt. En lösning är att frigöra tid genom att överlåta en del av fastighetsfrågorna på extern 
part för att frigöra tid för marknadsföring. 

Förslag till åtgärder 

  

Frigöra tid för fokus på marknadsaktiviteter 

Att under 2022 på försök ta in extern hjälp med fastighetsfrågor för att frigöra tid för fokus 
på marknadsföring. 

1.23 Verksamhetsrisker, Fysiska risker 

Kontrollera att rutinerna följs 

Resultat av granskning 

Ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet meddelar att rutinerna följs, att utbildning 
och kontroller sköts enligt plan. 

1.24 Finansiella risker, Likviditetsrisker 

Kontroll av informationsdelning 

Tillvägagångssätt 

Notera att Lysekils kommun fått delårsbokslut samt att bolaget deltagit vid bolagsdialoger 
där bolagets ekonomi presenterats. 

Resultat av granskning 

Bolaget har försett Lysekils kommun med delårsbokslut samt haft en fortlöpande dialog med 
kommunledning gällande åtgärder under pandemin, såsom öppethållande mm. 

1.25 Finansiella risker, Finansieringsrisker 

Kontrollera vad som gjorts hittills för att få extern finansiering 

Resultat av granskning 

Kortsiktigt har arbetet med externa medel varit bra. På lång sikt behövs större partners. 
Beviljade externa medel under 2021 

Essity 250 tkr 

Fagerberg 32 tkr 

WWF 250 tkr 

Västra götalandsregionen 40 tkr 

Lysekils kommun om spökfiske 60tkr 

Samt ersättning för korttidspermittering (Tillväxtverket) och hyresnedsättning (Boverket) 
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Sökta medel för nästa år: 

Magnus Bergvalls stiftelse 150 tkr 

Lars Hiertas Minnesfond 50 tkr 

WWF 250 tkr – beviljat 

  

Planerad sponsordag 29 oktober för att knyta nya sponsorer till verksamheten 
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Sammanfattning 

LEVA i Lysekil AB ska enligt kommunens "Reglemente för intern kontroll" inom sitt område 
organisera samt dokumentera och anta regler och anvisningar i syfte att åstadkomma god 
intern kontroll. Syftet med internkontroll är att bedöma risker som kan påverka 
verksamheten samt verksamheternas ekonomiska resultat. 

Uppföljning av risker sker på olika sätt - via måluppföljning, internrevision etc. De risker som 
identifierats finns med i den interna kontrollplanen för 2021 inom områdena Skatter, Fordon 
och Riskpolicy. Inga avvikelser har uppmärksammats utan granskningsrutinen har fungerat 
enligt upprättad rutinbeskrivning inom respektive område. 

Den interna kontrollen är sålunda tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av 
säkerhet uppnår verksamhetens måluppföljning. 

Utifrån resultat av årets granskning föreslås styrelsen att granska alternativa processer i 
verksamheten nästa år. 

Process eller rutin som har granskats 

1.26 Fordon 

Kontroll av användningen av företagets fordon 

Syfte med granskning 

Att inte fordon används mer än de regler som skatteverket satt upp som max krav. 

Tillvägagångssätt 

Stickprov om tre fordon där tre månader gås igenom. Kontroll görs var fordonet står över 
natten och om medarbetare har beredskap eller inte. 

Resultat av granskning 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen. Inga avvikelser kunde noteras vid granskningen. 

Förslag till åtgärder 

  

Ingen åtgärd 

1.27 Riskpolicy 

Kontroll av att riskpolicy efterlevs 

Syfte med granskning 

Är ett den säkrade volymen ligger i spannet mellan max och minimum 

Tillvägagångssätt 

Granska utfallet av säkrad produktionsvolym 

Resultat av granskning 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen. Inga avvikelser kunde noteras vid granskningen. 

Förslag till åtgärder 

  

Ingen åtgärd 
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1.28 Skatter 

Kontroll av deklarerad energiskatt 

Syfte med granskning 

Energiskatten skall innehålla rätt belopp och deklareras i rätt tid. 

Tillvägagångssätt 

Lista på bokförda transaktioner hämtas på LEVAs skattekonto på Skatteverkets e-tjänst. 

Resultat av granskning 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen. Inga avvikelser kunde noteras vid granskningen. 

Förslag till åtgärder 

  

Ingen åtgärd. 
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Redovisning till kommunstyrelsen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 

Sammanfattning 

Lysekils kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö där 
alla medarbetare ska känna sig kreativa, trygga och engagerade. Arbetsmiljöarbetet 
ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och ska ske i samverkan mellan 
arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Alla anställda ska medverka 
för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetet.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och i december månad 
redovisas för kommunstyrelsen. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och 
ohälsa. Det innebär att man kontrollerar att de krav som ställs i föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att arbetsmiljöarbetet ger 
resultat och leder till en bättre arbetsmiljö för kommunens anställda.  

Det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens verksamheter bedrivs 
enligt framtagna riktlinjer och rutiner. Utifrån arbetsmiljöronder och 
undersökningar som ingår i dessa görs årligen en uppföljning som ska innehålla en 
sammanställning av vad som framkommit. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-08 
Presentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lysekils Kommun 
Kommunövergripande resultat 
Riktlinjer för arbetsmiljöarbete 
Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 
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Redovisning till kommunstyrelsen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 

Sammanfattning 

Lysekils kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö 
där alla medarbetare ska känna sig kreativa, trygga och engagerade. 
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och ska ske i 
samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Alla 
anställda ska medverka för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och minska 
riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och i december månad 
redovisas för kommunstyrelsen. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och 
ohälsa. Det innebär att man kontrollerar att de krav som ställs i föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att arbetsmiljöarbetet ger 
resultat och leder till en bättre arbetsmiljö för kommunens anställda.  

Det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens verksamheter bedrivs 
enligt framtagna riktlinjer och rutiner. Utifrån arbetsmiljöronder och 
undersökningar som ingår i dessa görs årligen en uppföljning som ska innehålla en 
sammanställning av vad som framkommit. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021. 

Ärendet 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och i december månad 
redovisas för kommunstyrelsen. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att 
undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna med att genomföra och följa upp 
verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Det innebär att man 
kontrollerar att de krav som ställs i föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att arbetsmiljöarbetet ger resultat och 
leder till en bättre arbetsmiljö för kommunens anställda. 

Förvaltningens synpunkter  

Lysekils kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö 
där alla medarbetare ska känna sig kreativa, trygga och engagerade. Ett 
förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som främjar alla. Alla 
anställda ska medverka för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och minska 
riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en 
naturlig del i det dagliga arbetet och ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, 
medarbetare och fackliga organisationer.  

http://www.lysekil.se/
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Det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens verksamheter bedrivs 
enligt framtagna riktlinjer och rutiner. Arbetet handlar om att främja hälsa, 
förebygga ohälsa samt att åtgärda ohälsa.  

Utifrån arbetsmiljöronderna/undersökningarna görs årligen en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska innehålla en sammanställning 
av vad som framkommit vid:  

 Det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet som kontinuerligt genomförs i 
våra verksamheter. Vi har genomarbetade riktlinjer och rutiner för hur 
cheferna ska arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 De fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöronderna/undersökningarna 
som genomförs i verksamheterna, också med stöd från HR avdelningen. 
Medarbetarenkäten skickas ut vartannat år och den kortare HME:enkäten 
(Hållbart medarbetarengagemang) skickas ut årligen.  

 Dokumentationen av tillbud och arbetsskador genomförs i systemet KIA.  

 Genomgång av frisk- och sjuktals statistik som sker löpande i i 
verksamheterna. Vi kommer arbeta med att se vilka åtgärder vi behöver göra 
för att minska korttidsfrånvaron.  

 Genomgång av antal avslutade och pågående rehabiliteringsärenden samt 
beställda insatser från företagshälsovården som vi har avstämningsmöten och 
fortlöpande kontakt med.  

 Genomgång av antal anställda som nyttjar friskvårdsbidraget.  

 Genomgång av hur många anställda som nyttjat personalstödet Falck 
Healthcare.  

En sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på kommunövergripande 
nivå redovisas i bilagda presentation. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Helen Karlsson 
HR-chef 

 

Bilaga 

Presentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lysekils Kommun 
Kommunövergripande resultat 
Riktlinjer för arbetsmiljöarbete 
Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder och förvaltningar 
 

http://www.lysekil.se/
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och värdigt



Samarbete
Sida 7 - Fråga 1 | Samarbete

Medelvärde

44..1100  ((%%))4.10 (%)

33..6666  ((%%))3.66 (%)

33..6611  ((%%))3.61 (%)

44..1122  ((%%))4.12 (%)

33..6611  ((%%))3.61 (%)

33..5566  ((%%))3.56 (%)

44..1111  ((%%))4.11 (%)

33..5577  ((%%))3.57 (%)

33..5522  ((%%))3.52 (%)

2017 2019 2021

Vi uppmuntrar och stödjer varandra på
min arbetsplats

Vi har meningsfulla möten

Vi har väl fungerande samarbete med
andra för verksamheten viktiga

funktioner (externa och/eller interna)

0 1 2 3 4 5

���� ���� ����

4.10 4.12 4.11Vi uppmuntrar och stödjer varandra
på min arbetsplats

3.66 3.61 3.57Vi har meningsfulla möten

3.61 3.56 3.52
Vi har väl fungerande samarbete med
andra för verksamheten viktiga
funktioner (externa och/eller interna)



Kvalitet och utveckling
Sida 8 - Fråga 1 | Kvalitet och utveckling

Medelvärde

33..9999  ((%%))3.99 (%)

44..4455  ((%%))4.45 (%)

44..0000  ((%%))4.00 (%)

33..9977  ((%%))3.97 (%)

44..3388  ((%%))4.38 (%)

44..0011  ((%%))4.01 (%)

33..9944  ((%%))3.94 (%)

44..3355  ((%%))4.35 (%)

33..9966  ((%%))3.96 (%)

2017 2019 2021

Som användare (brukare, elev, kund,
förälder, anhörig mfl) skulle jag vara
nöjd med kvaliteten på de tjänster vi

utför på min arbetsplats

På min arbetsplats bemöter vi våra
kunder öppet, enkelt och värdigt

I vår arbetsgrupp har vi en samsyn på
vad vårt uppdrag innebär

0 1 2 3 4 5

���� ���� ����

3.99 3.97 3.94

Som användare (brukare, elev, kund,
förälder, anhörig mfl) skulle jag vara
nöjd med kvaliteten på de tjänster vi
utför på min arbetsplats

4.45 4.38 4.35På min arbetsplats bemöter vi våra
kunder öppet, enkelt och värdigt

4.00 4.01 3.96
I vår arbetsgrupp har vi en samsyn på
vad vårt uppdrag innebär



Balans
Sida 9 - Fråga 1 | Balans

Medelvärde

33..5511  ((%%))3.51 (%)

33..7777  ((%%))3.77 (%)

44..3344  ((%%))4.34 (%)

33..5544  ((%%))3.54 (%)

33..7766  ((%%))3.76 (%)

44..3377  ((%%))4.37 (%)

33..5577  ((%%))3.57 (%)

33..7755  ((%%))3.75 (%)

44..4422  ((%%))4.42 (%)

2017 2019 2021

Jag upplever god balans mellan arbete
och fritid

Jag upplever att förväntningarna på mig i
mitt arbete är hanterbara

Jag har tillräcklig kompetens för att klara
mina arbetsuppgifter

0 1 2 3 4 5

���� ���� ����

3.51 3.54 3.57
Jag upplever god balans mellan
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(metoder/rutiner/hjälpmedel)arbetet ska

utföras på och i så fall hur

Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras
om tillgänglig tid inte räcker till

Vem jag kan vända mig till för att få
hjälp och stöd i arbetet

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

���� ���� ����

3.95 4.05 4.00
Om det finns särskilda sätt
(metoder/rutiner/hjälpmedel)arbetet
ska utföras på och i så fall hur

3.98 3.97 4.03
Vilka arbetsuppgifter som ska
prioriteras om tillgänglig tid inte
räcker till

4.14 4.10 4.07Vem jag kan vända mig till för att få
hjälp och stöd i arbetet



Arbetstid
Sida 11 - Fråga 1 | Arbetstid

Medelvärde

22..9988  ((%%))2.98 (%)

33..3366  ((%%))3.36 (%)

33..5566  ((%%))3.56 (%)

33..0088  ((%%))3.08 (%)

33..3344  ((%%))3.34 (%)

33..5599  ((%%))3.59 (%)

33..1122  ((%%))3.12 (%)

33..3344  ((%%))3.34 (%)

33..6600  ((%%))3.60 (%)

2017 2019 2021

Jag kan nyttja rasten till att koppla av
från arbetet

Vid behov har jag möjlighet att påverka
förläggningen av min arbetstid

Arbetspassens förläggning medger tid
för återhämtning mellan arbetspass
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���� ���� ����

2.98 3.08 3.12
Jag kan nyttja rasten till att koppla av
från arbetet

3.36 3.34 3.34
Vid behov har jag möjlighet att
påverka förläggningen av min
arbetstid

3.56 3.59 3.60Arbetspassens förläggning medger tid
för återhämtning mellan arbetspass



Har du varit utsatt för kränkande särbehandling i arbetet under de senaste 12 månaderna? 

Med kränkande särbehandling menas att du till exempel i ord eller handling blivit orättvist behandlad, blivit
personligt uthängd eller utfryst, utsatt för oönskade skämt eller kommentarer, orättvist anklagad eller
undanhållen information.
Sida 12 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och diskriminering
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118855  ((1199%%))185 (19%)

779988  ((8811%%))798 (81%)

111177  ((1122%%))117 (12%)

883377  ((8888%%))837 (88%)

112222  ((1144%%))122 (14%)

777788  ((8866%%))778 (86%)
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185 (19%) 117 (12%) 122 (14%)Ja

798 (81%) 837 (88%) 778 (86%)Nej

983 954 900Svar



Om grunden för kränkande särbehandling är ålder, kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning kan det också handla om diskriminering. 

Har du varit utsatt för diskriminering under de senast 12 månaderna? 
Sida 13 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och diskriminering
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3344  ((33%%))34 (3%)

994499  ((9977%%))949 (97%)

2266  ((33%%))26 (3%)

992288  ((9977%%))928 (97%)

4411  ((55%%))41 (5%)

885599  ((9955%%))859 (95%)
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34 (3%) 26 (3%) 41 (5%)Ja

949 (97%) 928 (97%) 859 (95%)Nej

983 954 900Svar



Om JA, på vilken grund? 

Flera svarsalternativ är möjliga
Sida 14 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och diskriminering
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99  ((2200%%))9 (20%) 99  ((2200%%))9 (20%)

33  ((77%%))3 (7%)

77  ((1166%%))7 (16%)

22  ((55%%))2 (5%)

2017 2019 2021

0

10

20

5

15

Ål
de

r

Kö
n

Kö
ns

id
en

tit
et

 e
lle

r u
t…

Et
ni

ci
te

t

Re
lig

io
n/

an
na

n 
tro

su
…

Fu
nk

tio
ns

ne
ds

ät
tn

in
…

Se
xu

el
l l

äg
gn

in
g

���� ���� ����

14 (48%) 7 (25%) 19 (43%)Ålder

8 (28%) 6 (21%) 16 (36%)Kön

4 (14%) 7 (25%) 9 (20%)Könsidentitet eller uttryck

3 (10%) 6 (21%) 9 (20%)Etnicitet

1 (3%) 4 (14%) 3 (7%)Religion/annan trosuppfattning

6 (21%) 5 (18%) 7 (16%)Funktionsnedsättning/funktionsvariati
on

2 (7%) 1 (4%) 2 (5%)Sexuell läggning

29 28 44Svar



Känner du till hur du anmäler om du blir utsatt för kränkande särbehandling på din arbetsplats? 
Sida 15 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och diskriminering
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662244  ((6644%%))624 (64%)

335577  ((3366%%))357 (36%)

660055  ((6633%%))605 (63%)

334488  ((3377%%))348 (37%)

558811  ((6655%%))581 (65%)

331199  ((3355%%))319 (35%)
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624 (64%) 605 (63%) 581 (65%)Ja

357 (36%) 348 (37%) 319 (35%)Nej

981 953 900Svar



Har du varit utsatt för sexuella trakasserier i arbetet under de senaste 12 månaderna?  

Med sexuella trakasserier menas att du till exempel blivit utsatt för ovälkommet uppträdande av sexuell
natur, oönskade sexuella skämt eller anspelningar, eller ovälkommen beröring.
Sida 16 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och diskriminering
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2277  ((33%%))27 (3%)

995544  ((9977%%))954 (97%)

2200  ((22%%))20 (2%)

993322  ((9988%%))932 (98%)

3355  ((44%%))35 (4%)

886655  ((9966%%))865 (96%)
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27 (3%) 20 (2%) 35 (4%)Ja

954 (97%) 932 (98%) 865 (96%)Nej

981 952 900Svar



Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor, vem upplever du dig utsatt av:
Sida 17 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och diskriminering
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4433  ((4422%%))43 (42%)
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26 (41%) 4 (20%) 43 (42%)Arbetskamrat

10 (16%) 1 (5%) 34 (33%)Chef

28 (44%) 17 (85%) 43 (42%)Extern jag möter i mitt arbete, t.ex.
kund, elev, omsorgstagare

63 20 103Svar



Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor om kränkande särbehandling och trakasserier, har du
fått något stöd på arbetet i att hantera detta? 

Flera svarsalternativ är möjliga.
Sida 18 - Fråga 1 | Kränkande särbehandling och diskriminering
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55  ((44%%))5 (4%) 55  ((44%%))5 (4%)
77  ((55%%))7 (5%)

1122  ((99%%))12 (9%)

5544  ((4400%%))54 (40%)
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42 (48%) 10 (50%) 50 (37%)Ja, av eller genom kollega

19 (22%) 2 (10%) 30 (22%)Ja, av eller genom chef

1 (1%) 0 (0%) 11 (8%)Ja, av eller genom HR-avdelning

8 (9%) 1 (5%) 16 (12%)Ja, av eller genom mitt fackförbund

3 (3%) 0 (0%) 5 (4%)Ja, av eller genom mitt skyddsombud

2 (2%) 0 (0%) 5 (4%)Ja, av eller genom min
företagshälsovård

2 (2%) 0 (0%) 7 (5%)Nej, jag har sökt men inte fått någon
hjälp

6 (7%) 2 (10%) 12 (9%)Nej, jag vet inte vem jag skulle kunna
vända mig till

27 (31%) 10 (50%) 54 (40%)Nej, jag har inte sökt hjälp

87 20 135Svar





Systematiska arbetsmiljöarbetet
Lysekils kommun



Agenda
• Vad omfattar det systematiska arbetsmiljöarbetet 

och KS ansvar
• Arbetsmiljöarbete i Lysekils Kommun
• Sjukfrånvarosituationen
• SAM förvaltningar
• Tillbud och arbetsskador
• Företagshälsovård
• Personalstöd
• Friskvård
• Prioriteringar för 2022
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Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet
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• KS tillhanda har riktlinjer, rutiner, 
stöd i AMS

• Årlig uppföljning av SAM

• Arbetsmiljöronder och 
undersökningar – i KIA

• Årsplan för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet

• Löpande aktiviteter i årsplanen

• Tidsbestämda aktiviteter i årsplanen

• Årshjul för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet

• Skyddskommittéer 4 ggr/år



Sjukstatistik
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SAM - Socialförvaltningen
• Arbetar löpande med arbetsmiljön, arbetsplatsnära 

samarbete - stärka upp arbetsmiljön samt 
samverkan

• APT och i dialog med närmsta chef – förebygger, 
upptäcker tillbud och arbetsskador. Skyddsombud 
och chef sammanställer

• HR avdelningen stödjer i arbetet med arbetsmiljön
• Enheterna genomför SAM och arbetsmiljöronder. 

Planer, riskbedömningar och åtgärder utarbetas, 
genomförs, följs upp  samt samverkas/förhandlas 
enligt kommunens gällande riktlinjer.
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Tillbud och arbetsskador
416 tillbud har rapporterats 
• Brukarens hem, eget boende, särskilt boende
• Konflikter i möten med brukare och närstående
• Psykosocial påverkan. Hot och våld är den näst 

vanligaste rapporterade skaderisken
• Sju procent av tillbuden bedöms ha orsakat 

sjukfrånvaro i 1-3 dagar och i något fall 15-30 
dagar.

77 arbetsskador har rapporterats 
• Rygg, leder och muskulatur.
• Fyra procent av arbetsskadorna bedöms ha 

orsakat sjukfrånvaro i 1-3 dagar.
• Anmälan till FK och till AMV har gjort i 16 

respektive 14 fall.
• 101 olycksfall har rapporterats
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SAM - Utbildningsförvaltningen
• Systematiken i arbetsmiljöarbetet och samverkan 

följs enligt rutin. Medarbetar, lönesamtal och APT 
genomförs på samtliga enheter

• Samtliga enheter riskbedömer och åtgärda, 
arbetsmiljöronder genomförts på de flesta enheter

• 2021 rapporterar i KIA. Behöver arbeta för större 
likvärdighet på samtliga enheter

• Ledningsgruppen planerar årligen att gå igenom 
årshjul och rutiner för arbete med SAM och 
samverkansstruktur
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Tillbud och arbetsskador
111 tillbud har rapporterats under 2021
• Pandemirelaterade tillbud, främst i samband med 
ändrade rekommendationer. Åtgärder har varit kontinuerliga 
riskbedömningar med tillhörande åtgärder

• Utåtagerande barn och elever. Åtgärder handlar främst 
om hur bemötande sker, detta gäller särskilt i särskola. 
Även värdegrundsfrågor och beteendefrågor används för 
att förebygga

• Halk- och falltillbud. Åtgärder är av lokal praktisk natur

45 arbetsskador rapporterats under 2021, som ovan
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SAM- Arbetslivsförvaltningen
• Systematiken i arbetsmiljöarbetet och samverkan 

följs enligt kommunens rutiner. 

• Enheter genomför medarbetar- och lönesamtal. 
Samtliga enheter har APT 

• Enheterna genomför arbetsmiljöronder i 
verksamheterna, skyddskommitté 4 ggr/år
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Tillbud och arbetsskador
37 tillbud har rapporterats under året
• Främsta orsaken är bristen på personal samt 

ensamarbete

6 olycksfall har rapporterats under året
• Fallolyckor och upprörda deltagare 

3 arbetssjukdomar har rapporterats under året
• Stressrelaterade orsaker
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Tillbud och olycksfall 2021
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Arbetsmiljöronder och 
riskanalyser
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Företagshälsovård 2021
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Lysekils kommun

Totalt Jan 2021-11 nov 2021
Top tjänster Belopp Timmar Insatser Individer
Hållbar grupp 154 000 kr n.a 2 28
Samtalsstöd 79 000 kr 79 26 26
Kontroll nattarbete 21 000 kr n.a 2 6
Psykoterapeut 8 000 kr 8 5 4
Sköterskebesök 7 200 kr n.a 2 2
Utredning alkohol 3 000 kr n.a 2 2
Samtalsstöd (uteblivit) 2 000 kr 2 1 1
TBE-vaccination 300 kr n.a 1 1

Summa
274 500 

kr 



Falck Healthcare – personalstöd 
20201221 - 20211031
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Arbetsrelaterad/privat problem
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Friskvård
• 2021: 271 personer 

• 2020: 531 personer

• 2019: 608 personer

• 2018: 589 personer
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Nivå Främja hälsa Förebygga ohälsa Åtgärda ohälsa Utveckla 2022

Organisation  Styra, leda, coacha
 Medarbetar-plattform
 Chefsplattform
 Företagshälsovård
 HR utbildningar i syfte att 

stärka cheferna i deras roller

 SAM utbildning, 
chefer och skydds-
ombud

 SAM rutiner
 HME
 Alla rutiner kända

 Rehab-process/
rutin

 Verksamhetsplan
 Korttidsfrånvaro, 

rutin för chefer 

Aktiviteter: 
 Hälsofrämjande 

Friskvårdssatsning
 Livstilskurser
 Företagshälsovård

20Arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun, Kommunstyrelsen

Grupp  Medarbetarenkät
 APT, delaktighet
 Styra, leda, coacha
 Medarbetarplattform
 Chefsplatt-

form

 Medarbetarenkät
 APT
 Riskanalys
 Skyddsronder
 Skydds-

ombud
 Personalvårdande 

samtal 

 Medarbetarenkät
 Personalvårdsronder
 Grupp- och 

verksamhethets-
utveckling

 SAM utb. 
 Likabehandling 

implementering
 Säkerställa att alla 

rutiner finns och är 
kända

 Metodbank
 Utveckla 

samverkan

Individ  Medarbetarenkät
 Medarbetarsamtal
 Friskvårdsbidrag
 Styra, leda, coacha
 Medarbetarplattform
 Chefsplatt-form

 Medarbetarsamtal
 Skyddsombud
 Rutiner
 Personaluppföljning

ar
 Kartläggningssamtal

 Rehab-samtal
 Personal-

vårdsronder

 Förmånsportal
 Höjning av 

friskvårdsbidrag

Arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun – detta gör vi!



– Frågor?
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Systematiskt arbetsmiljöarbete i Lysekils kommun 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar både den fysiska, den organisatoriska och den 

sociala arbetsmiljön och ska ingå som en naturlig del i den vardagliga verksamheten. Detta 

arbete sker kontinuerligt under året. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska också en årlig 

uppföljning och sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet göras. Allt 

arbetsmiljöarbete ska genomföras i samverkan mellan chef och skyddsombud. 

 

Arbetsmiljöronder/undersökningar 

I Lysekils kommun ska arbetsmiljöronder/undersökningar för den fysiska, organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön (OSA) genomföras i alla verksamheter under månaderna mars-juni. Dessa 

undersökningar kan göras på flera olika sätt. Chef ansvarar för att tillsammans med 

skyddsombud genomföra de undersökningar som är bäst lämpade för verksamheten. I Lysekils 

kommun finns ett antal dokument framtagna som kan användas som stöd i detta arbete: 

Checklista – Fysisk arbetsmiljö 

Checklista – Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Stödmateriel – undersöka OSA, Arbetsbelastning 

Stödmateriel – undersöka OSA, Arbetstid 

Stödmateriel – undersöka OSA, Kränkande särbehandling 

Protokoll ska skrivas vid den fysiska arbetsmiljöronden, med hjälp av blanketten Protokoll 

fysisk arbetsmiljörond. Riskbedömning och handlingsplan ska göras vid behov, både när det 

gäller den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, med hjälp av blanketten 

Riskbedömning och handlingsplan. 

I Lysekils kommun ska en kommungemensam medarbetarenkät genomföras vartannat till vart 

tredje år för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Utifrån arbetsmiljöronderna/undersökningarna görs årligen en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska innehålla en sammanställning av de risker i arbetsmiljön 

som framkommit vid: 

• det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet 

• de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöronderna/undersökningarna 

• tillbud och arbetsskador  

• frisk- och sjuktal 

• antal avslutade och pågående rehabiliteringsärenden samt beställda insatser från 

företagshälsovården 

Den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet ska göras tillsammans med skyddsombud på 

varje arbetsplats. Följande blanketter finns att använda som stöd för detta arbete: 

Checklista – Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Checklista – Fysisk arbetsmiljö 

Checklista – Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Sammanställningen redovisas till förvaltningschef senast 31 augusti, för att sedan redovisas i 

skyddskommitté/APT, LSG, FSG och CSG enligt denna årsplan. 
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Årsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

Löpande aktiviteter i årsplanen 

Följande aktiviteter löper kontinuerligt under året. Chef ansvarar för att de genomförs i 

verksamheten. 

• Nya chefer och skyddsombud ska anmälas till Lysekils kommuns arbetsmiljöutbildning 

och introduktionsutbildning. Anmälan görs till personalenheten. 

• Löpande under året sker arbete med de rutiner för brandskyddsarbete som finns på 

arbetsplatsen. Uppföljning på arbetsmiljöronden. 

• Revidering av arbetsplatsens rutiner gällande diskriminering, jämställdhet, mångfald, 

kränkande särbehandling och sexuella trakasserier utifrån kommunens 

diskrimineringspolicy. Rutinerna ses över och uppdateras vid behov. De ska vara väl 

kända för all personal och kommuniceras på APT. 

• Arbetsmiljöfrågor följs upp löpande under året i samverkansgrupp/skyddskommitté. 

Skyddskommitté ska hållas minst fyra gånger per år. Personalstatistik följs upp tre 

gånger om året enligt Lysekils kommuns styr- och ledningssystem. 

• Introduktion av nya medarbetare enligt Lysekils kommuns rutiner och enligt de rutiner 

som finns på arbetsplatsen.  

• Kontinuerlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

• Uppföljning med dem som har arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig, samt av dessa 

personers arbetsmiljökunskap. Detta görs på medarbetarsamtalet. 
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Tidsbestämda aktiviteter i årsplanen 
 

Tidpunkt för 

genomförande 

Aktivitet Ansvarig Rapporteras till Genomfört 

senast 

Uppföljning 

senast 

mars-juni 

Arbetsmiljöronder på samtliga arbetsplatser genomförs Chef APT 30 juni APT september 

augusti-december 

Medarbetsamtal på samtliga arbetsplatser genomförs Chef APT 31 december  

 

augusti 

Årlig uppföljning av SAM på arbetsplatsen och området genomförs Chef tillsammans 

med 

skyddsombud 

APT, LSG 31 augusti APT september 

LSG september 

Sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM för 

arbetsplatsen och området redovisas till förvaltningschef 

Chef FC 31 augusti  

 

september 

Redovisning av den årliga uppföljningen av SAM för arbetsplatsen 

och för området 

Chef APT, LSG 30 september APT september 

LSG september 

Årlig uppföljning av SAM för förvaltningen ska vara genomförd FC Skyddskommitté/ 

FSG, CSG 

30 september FSG oktober 

Sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM för 

förvaltningen redovisas till kommunchef 

FC KC 30 september FSG oktober 

 

oktober 

Redovisning av den årliga uppföljningen av SAM för förvaltningen FC Skyddskommitté/ 

FSG 

31 oktober FSG oktober 

Sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM för kommunen  KC Skyddskommitté/ 

CSG, KS 

31 oktober CSG november 

KS november 

november 

Redovisning av den årliga uppföljningen av SAM för kommunen KC Skyddskommitté/ 

CSG, KS 

30 november CSG november 

KS november 
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Årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

 
 

 

 

januari

februari

mars

april

maj

junijuli

augusti

september

oktober

november

december

ÅRSHJUL SAM
LYSEKILS KOMMUN

januari 
 

februari 
 

mars 
- Genomförande av arbetsmiljöronder  

(mars-juni) 

april 
- Genomförande av arbetsmiljöronder  

(mars-juni) 

maj 
- Genomförande av arbetsmiljöronder  

(mars-juni) 

juni 
- Genomförande av arbetsmiljöronder  

(mars-juni) 

juli 
 

augusti 
- Genomförande av medarbetarsamtal  

(aug-dec) 
- Årlig uppföljning av SAM för arbetsplats och 

område 

september 
- Genomförande av medarbetarsamtal  

(aug-dec) 
- Årlig uppföljning av SAM för förvaltningen  

- Redovisning av SAM för arbetsplats och område 
på APT & LSG 

 

december 
- Genomförande av medarbetarsamtal  

(aug-dec) 

november 
- Genomförande av medarbetarsamtal  

(aug-dec) 
- Redovisning av SAM för kommunen på CSG och i KS 

oktober 
- Genomförande av medarbetasamtal  

(aug-dec) 
- Årlig uppföljning av SAM för kommunen 

- Redovisning av SAM för förvaltningen på FSG  
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Arbetsmiljöpolicy 

Arbetsmiljö är allt som påverkar oss i arbetet, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt. 

Arbetsmiljön i Lysekils kommun ska inte bara vara säker, utan även utvecklande och möjlig att 

påverka för den enskilda medarbetaren. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska 

kunna skapa kvalitet och effektivitet i vår service till medborgarna.  

Målet för arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun är att vara en attraktiv arbetsgivare, med en god 

arbetsmiljö som säkerställer möjligheter för verksamhetsutveckling och ett hållbart arbetsliv. 

Arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, men även 

omfatta arbetsanpassning och rehabilitering där behov finns. En förutsättning för ett 

hälsofrämjande arbete är att chefer och medarbetare tillsammans verkar för att behålla och 

utveckla de friskfaktorer som leder till god hälsa och ett hållbart arbetsliv. 

Lysekils kommuns gemensamma värdeord – öppet, enkelt, värdigt – ska genomsyra allt arbete i 

Lysekils kommun, så även arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljöansvar 

Arbetsmiljöaspekter ska beaktas i alla beslut som berör verksamheten. Alla medarbetare har 

ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla en del av varandras arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt i övrigt verka för en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöuppgifterna är från Kommunstyrelsen fördelade vidare ut i organisationen. Ansvar, 

befogenheter och kompetens ska klart definieras. Den som har arbetsmiljöuppgifter fördelade 

till sig ska ha de kunskaper, resurser och befogenheter som krävas för att klara uppdraget. 

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska vara skriftlig och ges av överordnad chef.  

Alla chefer och skyddsombud i Lysekils kommun ska genomgå arbetsmiljöutbildning.  

Gällande lagstiftning; Arbetsmiljölagen (AML 1997:1160), Arbetsmiljöförordningen (AMF 

1977:1166) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska ses som ett minimikrav och strävan ska vara 

att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt. 

Chefens roll 

Chefen ansvarar för arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet, utifrån den uppgiftsfördelning hen fått. 

Arbetsmiljöarbetet ska vara en del i det vardagliga arbetet och ska genomföras i samverkan med 

skyddsombud och medarbetare. 

Skyddsombudets roll 

Skyddsombudet är medarbetarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön. På alla 

arbetsplatser med minst fem medarbetare ska ett skyddsombud utses. De fackliga 

organisationerna ansvarar för att utse skyddsombud och för att meddela arbetsgivaren vem som 

blivit vald. Skyddsombudet ska följa utvecklingen och bevaka arbetsmiljön, men har inte ansvar 

för arbetsmiljön. Skyddsombudet ska delta vid planering av frågor som rör arbetsmiljön. Om det 

inte finns något skyddsombud på arbetsplatsen ska chef kontakta huvudskyddsombudet. 

Medarbetarnas roll 

Allt arbetsmiljöarbete i Lysekils kommun ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare och 

medarbetare. Medarbetarna ansvarar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och följa de rutiner 

och instruktioner som finns för att arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt. Medarbetarna ska 

också vara observanta på risker i arbetsmiljön, medverka till att undanröja dem och rapportera 

tillbud eller olyckor till sin chef. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Alla på 

arbetsplatsen måste medverka för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och minska 

riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.  

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den vardagliga verksamheten och ska ske i 

samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Samverkan utgör en 

förutsättning för ett effektivt arbetsmiljöarbete. I Lysekils kommun regleras formerna för 

samverkan i kommunens samverkansavtal. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun ska bedrivas utifrån Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).  

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete ges förutsättningar att 

 upptäcka risker i arbetet och åtgärda dem i tid, 

 förebygga olycksfall, sjukdom, stress och andra negativa följder av arbetet, 

 skapa goda arbetsförhållanden, vilket kan minska sjukskrivningarna, 

 öka trivsel och engagemang i arbetet, 

 skapa större ordning och reda i verksamheten 

 få ökad kvalitet för kunden  

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med fyra återkommande 

aktiviteter: 

1. Undersökning av arbetsmiljön 

2. Bedömning av riskerna 

3. Åtgärd av riskerna 

4. Kontroll om åtgärderna har fungerat 

Undersökning 

Undersökning av arbetsmiljön behövs regelbundet och kan göras på flera olika sätt. Rutiner ska 

finnas på den enskilda arbetsplatsen. Exempel på sätt att undersöka arbetsmiljön är 

 Dialog om arbetsmiljön på APT och på medarbetarsamtal 

 Mätningar av olika slag 

 Fysisk- samt organisatorisk och social arbetsmiljörond  

 Intervjuer och enkäter av olika slag 

Tillbud- och olycksfallsrapportering 

Om någon råkar ut för ohälsa, olycksfall eller tillbud som misstänks bero på arbetet ska 

orsakerna undersökas. Alla tillbud och olycksfall ska rapporteras till närmsta chef. I Lysekils 

kommun görs detta genom ett webbaserat system för att rapportering och hantering av tillbud 

och olycksfall. Arbetsskador och arbetssjukdomar ska också rapporteras till Försäkringskassan 

och olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Detta görs via webbplatsen 

www.anmalarbetsskada.se. 

Arbetsskador ska också anmälas till AFA försäkring på www.afa.se. 

http://www.anmalarbetsskada.se/
http://www.afa.se/
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Vid den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet ska en utredning och redovisning av tillbud 

och olycksfall göras. Uppföljningen ska göras enligt de rutiner som beskrivs i Lysekils kommuns 

årsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Riskbedömning 

Med undersökningen av arbetsmiljön som underlag kan en bedömning av riskerna göras. Då tas 

hänsyn till hur allvarlig risken är, hur stor sannolikheten är att det ska hända igen och hur svår 

konsekvensen blir ifall det händer. De risker som både har hög sannolikhet att inträffa och kan 

leda till svåra konsekvenser är allvarliga och ska åtgärdas i första hand. Riskbedömningar ska 

alltid dokumenteras skriftligt och görs av chef och skyddsombud tillsammans. 

Åtgärd 

Utifrån undersökning och riskbedömning bestäms hur de risker som framkommit ska åtgärdas. 

Det som inte kan åtgärdas omedelbart ska föras in i en handlingsplan. Chef och skyddsombud 

upprättar denna handlingsplan tillsammans. En handlingsplan ska innehålla: 

 Vilka risker som finns 

 Vad som ska göras 

 Vem som ska göra det 

 När det ska vara klart 

Kontroll 

Med utgångspunkt i de handlingsplaner som gjorts ska åtgärderna följas upp. Det är viktigt att 

kontroller att åtgärderna har hjälpt, om inte behövs en ny handlingsplan. 

Årlig uppföljning 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. Det innebär att man kontrollerar att 

de krav som ställs i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att 

arbetsmiljöarbetet ger resultat och leder till en bättre arbetsmiljö. Uppföljningen ska 

dokumenteras skriftligt om det finns fler än 10 arbetstagare i verksamheten och görs av chef och 

skyddsombud tillsammans. 

Rutinerna för den årliga uppföljningen i Lysekils kommun beskrivs i kommunens årsplan för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förändring i verksamheten 

När förändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför 

risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Det handlar om ändringar som inte 

utgör en del av den vardagliga löpande verksamheten, till exempel personalförändringar, nya 

arbetstider eller arbetsmetoder, om- och nybyggnation, flytt eller andra ändringar i 

organisationen. Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömningen görs och den ska göras i 

samverkan med medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningen ska göras innan 

förändringen genomförs.  

Risk- och konsekvensbedömningen ska vara skriftlig och följande punkter ska finnas med: 

 Vad förändringarna består i 

 Var ändringarna ska genomföras 

 Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som berörs 

 Vilka risker ändringarna innebär 

 Om riskerna är allvarliga eller inte 
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 Vilka åtgärder som ska genomföras 

 När åtgärderna ska vara genomförda 

 Vem som ser till att åtgärderna genomförs 

När en förändring i verksamheten planeras ska följande arbetsgång gälla: 

1. Informera berörda fackliga parter, enligt MBL § 19 

2. Genomför risk- och konsekvensbedömning och eventuella andra åtgärder som behöver 

göras innan förändringen kan genomföras. 

3. Förhandla med berörda fackliga parter, enligt MBL § 11. 

För de fackliga parter som Lysekils kommun har samverkansavtal med sker information och 

förhandling i första hand i aktuellt samverkansorgan. 

Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering 

Målet med arbetsmiljöarbetet är att förebygga och minska risken för ohälsa. Trots detta kan 

medarbetare drabbas av ohälsa eller olycka, på arbetet eller på sin fritid. Oavsett om den 

nedsatta arbetsförmågan beror på händelser som inträffat på arbetet eller på fritiden har 

arbetsgivaren ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Denna process finns beskriven 

i Lysekils kommuns rehabiliteringsrutiner.  

Dokumentation 

Dokumentation krävs för att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. 

Tillbuds- och skaderapportering, riskbedömningar, handlingsplaner och instruktioner om 

allvarliga risker ska alltid dokumenteras skriftligt och registreras, liksom den årliga 

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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§ 159 Dnr 2021-000457 

Revidering av arkivreglemente 

Sammanfattning 

Det föreligger ett behov av revidering av arkivreglementet som senast reviderades av 
kommunfullmäktige i november 2019. Förändringen innebär att arkivmyndigheten 
fastställer dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun, istället för 
kommunstyrelsen och nämnder. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 210 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09 
Reviderat arkivreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reviderat arkivreglemente. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunarkivet 
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Reglemente för arkiv 
 
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2022. 
 
Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) 
gäller inom Lysekils kommun följande regler, som meddelas med stöd av 16 § 
arkivlagen. 
 
Tillämpningsområde 
1 §  
Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med 
myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut 
självständigt. 
 
2 §  
Arkivmyndigheten utfärdar riktlinjer om tillämpningen av dessa föreskrifter. 
 
3 §  
Riksarkivets föreskrifter (RA-FS) inom följande områden ska tillämpas när det gäller 

• arkivlokaler 
• papper och skrivmedel 
• tekniska krav gällande certifiering  
• elektroniska handlingar  

 
Ansvar och organisation  
4 §  
Myndigheten ska fastställa ansvarsfördelningen avseende hantering av allmänna 
handlingar och arkiv. I detta ingår att utse arkivansvarig och arkivredogörare, se 
bilaga. 
 
5 §  
Myndighetens hantering av allmänna handlingar ska styras och planeras. Handlingar 
ska hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Myndigheten ska följa de 
fastställda dokumenthanteringsplaner samt i förekommande fall anvisningar som ger 
upplysningar om registrering, framställning, förvaring, bevarande och gallring av 
olika typer handlingar. 
 
6 §  
Myndigheten ska beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar 
när organisation eller arbetssätt ändras. Myndigheten ska vid behov samråda med 
arkivmyndigheten om konsekvenserna av en omorganisation innan förändring 
genomförs. 
 
7 §  
Myndigheten ska i god tid samråda med arkivmyndigheten om en verksamhet avses 
bli överförd till ett enskilt organ. Det samma gäller inför beslut om förändringar som 
medför att kommunen förlorar sitt rättsligt bestämmande inflytande i bolag, stiftelse 
eller ekonomisk förening. 
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8 §  
Myndigheten ansvarar för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan 
myndighet, till exempel vid omorganisation. 
 
9 §  
Arkivlokal ska utformas enligt riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler. Myndighet 
som avser att bygga ny arkivlokal, bygga om befintliga arkivlokaler eller hyra lokal ska 
innan arbetet påbörjas samråda med arkivmyndigheten. 
 
10 §  
Innan en arkivlokal tas i bruk, ska den godkännas av arkivmyndigheten. Detta gäller 
även innan en arkivlokal tas i bruk efter ombyggnad. Arkivmyndigheten får godkänna 
en lokal som inte till alla delar uppfyller kraven i föreskrifterna, om det finns 
kompenserande åtgärder som ger handlingarna motsvarande skydd. 
 
Framställning av handlingar 
11 §  
Handlingar som myndigheten upprättar ska framställas så att de kan läsas under den 
tid de ska bevaras. I förekommande fall ska hänsyn tas till möjligheten att i framtiden 
överföra uppgifterna till annan databärare. Detta gäller oavsett om informationen 
finns i analog eller elektronisk form. 
 
12 §  
Myndigheten ska använda papper, skrivmedel, förvaringsmedel och maskinell 
utrustning som uppfyller kraven i riksarkivets föreskrifter. 
 
13 §  
Myndigheten ska upprätta en strategi för elektroniskt bevarande i enlighet med 
riksarkivets föreskrifter. 
 
14 §  
Vid upphandling eller utveckling av digitala verktyg eller verksamhetssystem som 
hanterar allmänna handlingar, ska samråd ske med arkivmyndigheten. 
 
Hantering, förvaring och skydd 
15 §  
Handlingar ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att den fysiska och 
logiska beständigheten bibehålls. 
 
16 §  
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten bevarar. 
 
17 §  
Handlingar ska sorteras i en struktur som underlättar återsökning.  
 
18 §  
Myndigheten ska använda aktomslag och arkivboxar som godkänts enligt riksarkivets 
föreskrifter. Detta gäller inte för handlingar som ska gallras (förstöras). 
 
19 §  
Handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av arkivmyndigheten, enligt 10 §, 
eller i dokumentskåp som ger motsvarande skydd. 
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20 §  
När handlingar konverteras eller migreras ska detta ske med bibehållen läsbarhet och 
tillgänglighet. 
 
Gallring 
21 §  
Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller beslut av 
arkivmyndigheten. 
 
22 §  
Myndigheten ska fortlöpande se över möjligheterna till gallring. 
 
23 §  
Myndigheten ska utan dröjsmål förstöra eller låta förstöra handlingar för vilka 
gallringsfristen löpt ut. Förstöringen ska ske under kontroll. 
 
Arkivredovisning 
24 §  
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv, dels genom information om vilka slag av 
handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en 
systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv 
(arkivförteckning). 
 
Överlämnande  
25 §  
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en 
myndighet, och där efterfrågan från allmänheten har avtagit, ska arkivhandlingarna 
överlämnas till arkivmyndigheten för fortsatt vård.  
 
26 §  
Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan 
myndighet inom kommunen, ska dess arkiv inom tre månader överlämnas till 
arkivmyndigheten, såvida inte kommunfullmäktige beslutat annat. Annat 
överlämnande, till exempel till myndighet utanför kommunen, kräver stöd i lag eller 
särskilt beslut av fullmäktige. 
 
Utlån 
27 §  
Myndigheten får låna ut arkivhandlingar till myndigheter för tjänsteändamål. Med 
myndighet likställs enskilda organ som anges i 1 §. Utlåning av originalhandlingar ska 
begränsas så långt som möjligt.  
 
28 §  
Lån ska tidsbegränsas och myndigheten ska kontrollera att handlingarna återlämnas. 
 
29 §  
Utlån för annat ändamål än vad som avses i 27 § får endast ske efter medgivande av 
arkivmyndigheten. 
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Arkivmyndighet 
30 §  
Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och arkivförordningen. 
 
Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheterna och får i samband med 
inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats. 
Arkivmyndigheten kan till revisionen anmäla missförhållanden som konstaterats vid 
inspektion. 
 
31 §  
Kommunarkivet ska ge myndigheterna råd i arkivfrågor och får utfärda anvisningar 
och riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen. 
 
32 §  
Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens 
tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. 
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Bilaga 1 
 
Lysekils kommuns arkivorganisation 
 
Arkivansvariga 
Ha kännedom om gällande arkivförfattningar och tillse att arkivreglementet för 
Lysekils kommun tillämpas inom förvaltningen samt sprida information om 
dokument- och arkivhantering till berörda befattningshavare. 
 
Verka för att bygga upp och upprätthålla arkivorganisationen så att samtliga allmänna 
handlingar hanteras enligt regelverket. Detta avser både analoga och elektroniska 
handlingar. Det innebär att allmänna handlingar registreras, ordnas och förvaras på 
ett enhetligt och strukturerat sätt och att det finns sökingångar till handlingarna. 
 
Bevaka att dokument- och arkiv beaktas i budgetarbete och i övrigt planeringsarbete 
samt vid organisationsförändringar så att resurser avsätts.  
 
Ha ett samordningsansvar för förvaltningens interna arkiv- och 
dokumenthanteringsrutiner där samråd med arkivredogöraren ingår. 
 
I samråd med arkivmyndigheten ansvara för att dokumenthanteringsplan, 
gallringsbeslut och arkivredovisning (arkivbeskrivning och arkivförteckning) finns 
och uppdateras i samband med förändring.  
 
Svara för kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndighet och se till att 
information kring dokument- och arkivhantering når myndighetens personal, på alla 
nivåer, samt hålla sig uppdaterad i dessa frågor. 
 
Ansvara för framställningar till arkivmyndighet bland annat vad gäller leveranser 
(både elektroniska och analoga handlingar). 
 
Samråda med och hålla arkivmyndigheten underrättad om sådana förändringar av 
organisation, verksamhet och informationshantering som kan påverka 
arkivbildningen, till exempel när nya IT-system upphandlas och eller IT-rutiner 
introduceras. 
 
Delta när arkivmyndigheten gör inspektioner. 
 
Ansvara för att gallring av handlingar utförs enligt dokumenthanteringsplan. 
 
Arkivredogörare 
Ha kunskaper om bestämmelser som rör den egna enhetens/förvaltningens hantering 
av allmänna handlingar och internt lämna råd och anvisningar i arkivfrågor.  
 
Tillsammans med arkivansvarig medverka i arbetet med att ta fram och revidera 
dokumenthanteringsplan i samråd med arkivmyndigheten. 
 
Vara den egna verksamhetens kontaktperson gentemot arkivansvarig 
 
Ordna, inventera och förteckna arkiv samt göra arkivbeskrivning. 
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§ 158 Dnr 2021-000231 

Revidering av Riktlinjer för intern kontroll 

Sammanfattning 

Då de gamla riktlinjerna för intern kontroll gällde till och med 2020 har nya 
riktlinjer utarbetats.  

Arbetsprocessen med intern kontroll har visat sig kunna bli mer effektiv och utifrån 
det har vissa justeringar i riktlinjerna gjorts. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 209 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09 
Riktlinjer för intern kontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för intern kontroll. Riktlinjerna 
gäller även för de helägda kommunala bolagen.  

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för intern kontroll, LKS 2017–588. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämner och förvaltningar 
Helägda kommunala bolag 
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Inledning 
Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för att 
säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Det handlar om att det 
som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. Kontrollen behöver därför vara 
integrerad med verksamhetens dagliga arbete.  
 
Intern kontroll är en revisionsliknande process men ska inte blandas ihop med extern 
revision. 
 
När det i texten anges nämnd menas även kommunstyrelsen.  

Syfte 
Riktlinjerna syftar till att säkerställa att nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll.  
 
Nämnders och bolagsstyrelsers ansvar beskrivs i kommunallagen (2017:725). 
 
Intern kontroll är en process, där såväl förtroendevalda som medarbetare samverkar.  
 
Intern kontroll bidrar till: 

• Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet. 
• Att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är 

tillförlitlig och rättvisande. 
• Att verksamheten efterlever lagar, avtal och styrande dokument. 

Hållpunkter för intern kontroll  
• Förvaltningar och bolag identifierar processer eller rutiner som kan utgöra 

riskområden.  
• Utifrån identifierade riskområden genomförs riskanalyser.  
• Riskanalyser och granskningsområden informeras till nämnder och 

bolagsstyrelser. 
• Förvaltningar och bolag upprättar intern kontrollplan vilken beslutas av 

nämnder och bolagsstyrelser.  
• Utifrån beslutad kontrollplan sker granskning. För avvikelser identifieras 

åtgärder.  
• Resultat av utförd granskning rapporteras till och beslutas av respektive nämnd 

eller bolagsstyrelse. 
• Efter beslut i egen nämnd eller bolagsstyrelse sammanställs nämndernas och 

bolagens granskningsrapporter till kommunstyrelsen.  
• Föregående års åtgärder följs upp och rapporteras till respektive nämnd, 

bolagsstyrelse samt till kommunstyrelsen.  
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Årshjul för intern kontroll i Lysekils kommun. 
 

Nämnder och bolagsstyrelser 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för nämndernas och bolagens interna 
kontroll. I detta ligger att ansvara för att en intern kontrollorganisation finns och att 
riktlinjer och rutiner upprättas och revideras. 
 
Övriga nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta 
en organisation för den interna kontrollen.  

Förvaltningschef eller VD 
Förvaltningschef eller VD ansvarar för att riktlinjer och rutiner följs så att en god intern 
kontroll kan upprätthållas. Detta innebär att utse ansvariga för arbetet samt säkerställa 
planering och utförande av intern kontroll.  
 
Förvaltningschef eller VD ansvarar också för att det årligen upprättas en intern 
kontrollplan, gransknings- samt uppföljningsrapport för intern kontroll vilka beslutas i 
nämnd eller bolagsstyrelse.  
 
Brister i den interna kontrollen rapporteras till respektive nämnd eller bolagsstyrelse. 
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Verksamhetsansvarig 
Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen ska säkerställa att 
riktlinjer och rutiner följs samt informera sina medarbetare om dess innebörd.  
 
Brister i den interna kontrollen ska rapporteras till närmast överordnad.  

Medarbetare 
Övriga medarbetare är skyldiga att följa riktlinjer och rutiner gällande intern kontroll.  
 
Brister i den interna kontrollen rapporteras till närmast överordnad. 
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Dnr 8.1.2-2021:0042603

Statsbidrag för lärcentrum för 2022

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Ni har ansökt om bidrag för
flera projekt. Ni beviljas 1 963 000 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 4 007
500 kronor. Ni har delvis beviljats det belopp ni sökt.

Bidraget avser år 2022. Ni har fått bidrag för följande projekt:

– Adekvat digital utrustning (1 200 000 kronor)

– Likvärdigt IT-stöd (763 000 kronor)

Skolverket kan komma att återkräva beloppet om ni ändrar projektets
ändamål.

Skälen för beslutet

Det har kommit in fler ansökningar än vad Skolverket har möjlighet
att bevilja. Ni har inte beviljats bidrag för de projekt som inte stått sig i
konkurrensen.

Information om hur Skolverket genomfört urvalet

Skolverket har haft 90 miljoner att fördela i bidragsomgången 2022.
Eftersom vi har fått in ansökningar för cirka 151 miljoner kronor har vi gjort
ett urval.

Vid urvalet har Skolverket använt de urvalskriterier som står i 5 § i
förordningen (2017:1303). De kriterier som anges är:

– i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och
genomströmning i utbildningen

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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– om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det saknas
lärcentrum

– behovet av geografisk spridning

– om samråd med regional utvecklingsansvarig har skett.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

Skolverkets beslut får enligt ovanstående förordning inte överklagas.

Övrig information

Bidraget betalas ut till Plusgiro 116220-5.

Villkor och information om statsbidrag för lärcentrum

Ni har beviljats statsbidrag för Lärcentrum. Om ni inte uppfyller de villkor
som finns för statsbidraget kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det är därför
viktigt att ni läser igenom informationen nedan.

Viktiga villkor för statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum. Med
lärcentrum avses enligt 1 § i förordning (2017:1303) en verksamhet som
organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i
sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra
studerande.

För att ni ska vara berättigade statsbidrag behöver följande villkor vara
uppfyllda:

– verksamheten är inom kommunal vuxenutbildning,
yrkeshögskola, universitet och högskola, eller andra
utbildningsformer
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– studerande ges stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra
studerande

– insatsen stimulerar utveckling av lärcentrum

– ansökan avser samverkan om minst två kommuner, om inte
särskilt skäl finns

– ni har inte fått annat statsbidrag eller särskild ersättning för
samma insatser som ni angett i er ansökan.

Insatserna ska bedrivas under år 2022. Statsbidraget får användas till
kostnader som uppstår under perioden 1 januari till 31 december
2022. Kostnader som uppstår efter den 31 december 2022 är inte
bidragsberättigade.

Det är ni som huvudman som ansvarar för att statsbidraget används i
enlighet med bestämmelserna i förordningen och att villkoren följs.

Utbetalning av statsbidraget

Bidraget betalas ut två gånger. Första utbetalningen sker ungefär en
vecka efter beslut, den andra utbetalningen sker under september månad.
Utbetalningen har meddelandetexten ”Statsbidrag lärcentrum 2022”.

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.

Anmäl ändrade omständigheter genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.administration@skolverket.se

Skicka in er redovisning senast den 1 februari 2023

Ni ska skicka in en redovisning av hur ni använt statsbidraget senast den 1
februari 2023. Redovisningen görs i E-tjänsten för statsbidrag.

Som mottagare av statsbidraget för Lärcentrum är ni enligt 7 § i
förordningen (2017:1303) även skyldiga att medverka i uppföljning och
utvärdering av statsbidraget. Det innebär att Skolverket kan komma att
kontakta er för att medverka i exempelvis intervjuer och enkäter.
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Skolverket kan utöver redovisning och uppföljning komma att genomföra
fördjupade granskningar av hur statsbidraget använts. Ni kan bli
återbetalningsskyldiga vid felaktigheter.

Skolverket kan komma att återkräva beloppet om ni ändrar projektets
ändamål. Eventuella ändringar av insatser/projekt kommer att bedömas vid
redovisningstillfället.

I 8 § i förordningen (2017:1303) finns bestämmelser om återbetalning.

Som mottagare av statsbidraget kan ni bli återbetalningsskyldiga om ni:

– Lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat
att ni felaktigt fått statsbidraget eller en för hög summa av
statsbidraget

– Av någon annan anledning fått bidraget på fel grund eller med
för högt belopp

– Har använt statsbidraget för fel ändamål enligt vad som står i
förordningen

– Inte följt de villkor för statsbidraget som anges i beslutet

– Inte har använt hela det beviljade statsbidraget

– Inte skickar in en redovisning enligt Skolverkets instruktioner.

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Beatrice Fäldt.
Handläggare var Beatrice Fäldt.

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.larcentra@skolverket.se
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