Kallelse/föredragningslista
Utbildningsnämnden

Tid och plats

tisdagen den 31 mars 2020 kl 09.00 i
Kommunfullmäktigesalen

Ordförande

Monica Andersson

Sekreterare

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

Ärende
-

Upprop och val av justerare, förslag Per Tengberg

1.

Fastställande av dagordning
Dnr 2020-000004

2.

Information från föreningsutvecklare Jonas Ingevaldsson
Dnr 2020-000154

3.

Ansökan om bidrag till kulturarrangemang - Kvirr, Konstvandring i Ranrike
2020
Dnr 2020-000139

4.

Nya vägnamn Brastad, Nyströms park
Dnr 2020-000151

5.

Ansökan om bidrag till kulturarrangemang - Utställningen Skaftös Folkliv
då och nu skildrat av CG Bernhardsson och Skaftö skola 2020
Dnr 2020-000117

6.

Riktlinjer för skolpliktsbevakning, närvarokontroll och åtgärder vid
problematisk frånvaro - med del om vitesföreläggande
Dnr 2020-000153

7.

Uppföljningsrapport 1 2020 - utbildningsförvaltningen
Dnr 2020-000016

8.

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-03-31
Dnr 2020-000065

9.

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2020-03-31
Dnr 2020-000007

10. Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar
Dnr 2020-000020
11. Beslutsuppföljning
Dnr 2020-000015
Lunch kl 12.00 – 13.00

12. Hantering av boendefrågor och boendekostnader - information
Dnr 2020-000158
13. Feriepraktik 2020 - information
Dnr 2020-000159
14. Omvärldsanalys arbetslivsförvaltningen
Dnr 2020-000171
15. Remiss av motion om införande av habiliteringsersättning till samtliga inom
daglig verksamhet
Dnr 2019-000356
16. Utökad ekonomisk ram 2020
Dnr 2020-000172
17. Uppföljningsrapport 1 2020 - arbetslivsförvaltningen
Dnr 2020-000152
18. Chef för arbetslivsförvaltningen informerar
Dnr 2020-000057
19. Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2020-03-31
Dnr 2020-000073
20. Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden 2020-03-31
Dnr 2020-000141

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-03-20

UBN 2020-000139

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

Ansökan om arrangörsbidrag KVIRR 2020
Sammanfattning
Föreningen KVIRR – Konstvandring i Ranrike, arrangerar konstvandring under
påskhelgen 18. 47 konstnärer och konsthantverkare deltar från Strömstad i norr till
Lysekil i söder. Föreningen ansöker om arrangörsbidrag på 10 000 kr.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan om arrangörsbidrag på 10 000 kr.
Ärendet
Kvirr är en ideell förening för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i
de fem kommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstad.
Föreningen arrangerar varje år en konstvandring under påskhelgen, då
medlemmarna öppnar sina ateljéer för allmänheten under tre eller fyra dagar.
Kvirr har idag 76 medlemmar. Föreningens ambition är att hålla en hög konstnärlig
kvalitet. I år valdes fem nya medlemmar in. Sedan två år har KVIRR ett samarbete
med Konstvandringen i Södra Bohuslän och producerar en gemensam katalog som
har blivit mycket uppskattad och som används hela året för att besöka konstnärer
som önskar ta emot besökare även på tider utanför påskhelgen.
Katalogen utkommer med 30 000 exemplar, som sprids över ett stort område och
lockar även långväga besökare. Kvirr bidrar till många näringar i området, det har
blivit en tydlig start på säsongen och besökarna till Kvirr kommer också till
restauranger, kaféer, hotell och butiker.
I år firar föreningen Kvirr 25 år och det firar de lite extra, med en festlig invigning
på Skärtorsdagen. Vi har också en sommarutställning i juli på Solhem Konsthall. I
år har de utvecklat en ny och modernare hemsida.
47 konstnärer deltog i Kvirr 2019. I snitt hade varje konstnär strax under 300
besökare.
Förvaltningens synpunkter
Mångårig konstvandring som vuxit sig större. Sedan två år tillbaka så marknadsförs
sig KVIRR med Södra Bohusläns konstvandring, en gemensam katalog.
Bidrag söks från de deltagande kommunerna och från regionen. I år deltar sju
konstnärer från Lysekil: Mia Fkih Mabrouk, Hans Erik Petersson, Ingrid Sandberg,
Merja Koskela, Richard Vakil, Damir Gutic och Cecilia Lindstrand.
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Dnr

UBN 2020-000139

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Johanna Ljung Abrahamsson
Handläggare

Bilaga
Ansökan om arrangörsbidrag 2020
Beslutet skickas till
Ewa Thibaud ordförande Kvirr, ewa@thibaud.se
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef
Anna-Lena Lundh, ekonomiavdelningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-03-20

UBN 2020-000151

Utbildningsförvaltningen/enheten Kultur
Johanna Ljung Abrahamsson, 0523 – 61 33 75
johanna.abrahamsson@lysekil.se

Förslag namnsättning av ny adress vid Nyströms park i
Brastad
Sammanfattning
I samband med ombyggnad av lekplatsen i Nyströms park i Brastad, planeras det
uppföras informationsskyltar som gäller felanmälan samt den adress som ska
uppges vid nödfall. Beslut om adress ska tas av utbildningsnämnden.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att namnge den nya adressen Nyströms park.
Ärendet
I samband med ombyggnad av lekplatsen i Nyströms park, planeras det uppföras
informationsskyltar som gäller felanmälan samt den adress som ska uppges vid
nödfall. Nyströms park är ett idag etablerat namn i folkmun och det finns en
historisk koppling mellan platsen och namnet. Nu när behovet av en gällande
belägenhetsadress har uppkommit är det möjligt att denna blir detsamma som
parkens namn.
Förvaltningens utredning
Uppdraget ligger hos kulturchefen som har gjort en analys av området ihop med
tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen. Namnet Nyströms park är
ledigt och risken för förväxling eller förvirring är troligen större om parken istället
skulle få en belägenhetsadress utifrån ett gatunamn som i detta fallet hade varit
Läkarvägen alternativt Kyrkvägen.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Johanna Ljung Abrahamsson
Handläggare

Bilagor
Karta och foto över området
Beslutet skickas till
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef, för vidarebefordran till berörda

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

Sid 1/1

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-03-20

UBN 2020-000117

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

Bidrag till arrangemang, Skaftö Folkets Hus, Skaftö Folkliv
då och nu skildrat av CG Bernhardsson och Skaftö skola
Sammanfattning
Under påskhelgen 2020 kommer Skaftö Folkets hus och elever på Skaftö skola visa
utställningen ”Skaftö Folkliv då och nu skildrat av CG Bernhardsson och Skaftö
skola”.
Skaftö Folkets Hus söker nu bidrag från Lysekils kommun på 5 000 kr.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar bifalla Skaftö Folkets Hus ansökan och bevilja ett
bidrag på 5 000 kr.
Ärendet
CG Bernhardsson växte upp i Grundsund i en stark berättartradition. Det arvet har
han fört vidare främst genom sina tavlor. Skaftö skola har cirka 100 barn upp till åk
6. Skolan har en marin profil och har till och från jobbar med berättande bilder
kring CG Bernhardsson. Här är många släkt med alla och flera av barnen har moroch farföräldrar som kan berätta mycket.
Skaftö Folket hus vill skapa långsiktiga förutsättningar som bidrar till ökad
förståelse för kulturmiljön. Genom Utställning och aktiviteter vill Skaftö Folkets
Hus föra CG Bernhardsson berättartradition vidare. Tanken är att barnen ska
berätta om sin vardag, traditioner och historia u bild och text. Elevernas arbeten
ska vara en del i utställningen ”Folklivet då och nu skildrat av CG Bernhardsson och
Skaftö skola”. Målet är också att Bohusläns Museum ska spara elevernas arbeten för
eftervärlden helt i CG Bernhardsson anda.
Utställningen kommer finnas i Skaftö Folkets Hus från 8 april – 14 april. I samband
med utställningen sker fler aktiviteter som vernissage av barnens alster och CG
Förvaltningens synpunkter
Skaftö Folkets hus är en aktiv mötesplats med aktiviteter för många besökare och
boende i kommunen. Föreningen är en ekonomisk förening och söker även
verksamhetsbidrag för kulturföreningar från kommunen. Föreningen beräknar
kostnader på cirka 19 000 kr, se bilaga, inga inträdesavgifter då det är offentliga
arrangemang.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

UBN 2020-000117

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Johanna Ljung Abrahamsson
Handläggare

Bilaga
Ansökan om bidrag till utställningen
Beslutet skickas till
Regina Cederfeldt, info@skaftofolketshus.se
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef
Anna-Lena Lund, ekonom
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-03-11

UBN 2020-000153

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

Riktlinjer för skolpliktsbevakning, närvarokontroll och
åtgärder vid problematisk frånvaro - med del om
vitesföreläggande
Sammanfattning
Syftet med föreliggande riktlinjer är att säkerställa att skolpliktsbevakning,
närvarokontroll och åtgärder vid problematisk skolfrånvaro sker på ett likvärdigt
sätt på alla grund- och grundsärskolor i kommunen. Barn i Sverige har skolplikt
och detta regleras i 7 kap. skollagen. Kommunens ansvar är att bevaka att alla
skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen och går i skolan eller får
utbildning på annat sätt. Vårdnadshavare till skolpliktigt barn har en skyldighet att
se till att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap 20 § skollagen). Om vårdnadshavare
inte gör vad de kan för att få eleven att gå till skolan har utbildningsnämnden
möjlighet att besluta om att förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina
skyldigheter. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite (7 kap 23 § skollagen).
I den omvärldsanalys som utbildningsförvaltningen gjort visas att det vanligast
förekommande vitesbeloppet bland kommuner är 1 procent av respektive
vårdnadshavares årsinkomst. Om tidigare utdömt vite ändå inte resulterat i att
eleven fullgör sin skolplikt höjs beloppet med 0,5 procent.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för skolpliktsbevakning,
närvarokontroll och åtgärder vid problematisk skolfrånvaro.
Utbildningsnämnden beslutar att det i varje enskilt fall ska utdömas ett
föreläggande utan vite innan ett föreläggande med vite kan utdömas enligt antagna
riktlinjer.
Ärendet
Syftet med föreliggande riktlinjer är att säkerställa att skolpliktsbevakning,
närvarokontroll och åtgärder vid problematisk skolfrånvaro sker på ett likvärdigt
sätt på alla grund- och grundsärskolor i kommunen.
Barn i Sverige har skolplikt och detta regleras i 7 kap. skollagen. Kommunens
ansvar är att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen
och går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i
kommunens egna skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra
kommuner. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet fullgör sin skolplikt (20 §).
Om en elev inte fullgör sin skolgång och det beror på att elevens vårdnadshavare
inte gjort vad denne är skyldig att göra, får utbildningsnämnden förelägga
vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter (23 §). Detta föreläggande får, enligt
samma paragraf, förenas med vite. Ett föreläggande ska vara väl underbyggt med
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Tjänsteskrivelse
Dnr

UBN 2020-000153

gedigen utredning och vårdnadshavare och elev ska ges möjlighet att inkomma med
en beskrivning kring orsaken till frånvaron.
Utbildningsförvaltningens åsikt är att innan ett föreläggande med vite kan utdömas
bör detta ha föregåtts av ett föreläggande utan vite. Enligt 28 kap. 5 § skollagen får
beslutet överklagas till förvaltningsdomstol.
Vid utbildningsförvaltningens omvärldsanalys av vitesbelopp visas att 1 procent av
respektive vårdnadshavares årsinkomst är den som råder i de undersökta
kommunerna. Om tidigare utdömt vite inte resulterat i att eleven fullgör sin
skolplikt höjs beloppet med 0,5 procent.
Förvaltningens utredning
I den interna kontrollrapporten hösten 2018 konstaterades att det på
huvudmannanivå saknades fastställda rutiner för skolpliktsbevakning,
närvarokontroll och åtgärder vid problematisk skolfrånvaro. Det konstaterades
vidare att det på skolnivå fanns fungerande rutiner för närvarokontroll och åtgärder
vid problematisk skolfrånvaro.
Föreliggande riktlinjer ska säkerställa att skolpliktsbevakning, närvarokontroll och
åtgärder vid problematisk skolfrånvaro sker på ett likvärdigt sätt på alla grund- och
grundsärskolor i kommunen utifrån vad som anges i skollagen.
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn har en skyldighet att se till att
barnet fullgör sin skolplikt (7 kap 20 § skollagen). Om vårdnadshavare inte gör vad
de kan för att få eleven att gå till skolan har utbildningsnämnden möjlighet att
besluta om att förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett
sådant föreläggande kan förenas med vite (7 kap 23 § skollagen). Sådana ärenden
bereds av utbildningsförvaltningen.
I den omvärldsanalys som utbildningsförvaltningen gjort visas att de vitesbelopp
som de kommuner som undersökts tillämpar är 1 procent av respektive
vårdnadshavares årsinkomst. Om tidigare utdömt vite ändå inte resulterat i att
eleven fullgör sin skolplikt höjs beloppet med 0,5 procent.
I viteslagen anges att ett vitesbelopp ska bestämmas med hänsyn till adressatens
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt (3 §). Målet med vitet
är att det ska förmå vårdnadshavare att följa föreläggandet. Beloppet ska alltså vara
tillräckligt avskräckande.
I motiven till skollagen (prop. 2009/10:165) anges: Ett beslut om vitesföreläggande
bör föregås av en utredning av skälen till att eleven inte fullgör sin skolplikt. I
utredningen bör eleven och föräldrarna komma till tals och ge sin syn på
situationen. Utredningen bör ske i samråd med personal inom elevhälsan. Det är
också angeläget att elever och föräldrarna får information om innebörden av att
skolplikten inte fullföljs. Vidare är det av stor vikt att vitesföreläggandet utformas
på ett sådant sätt att det blir tydligt för elevens vårdnadshavare exakt vad hon
eller han ska göra och vid vilken tidpunkt detta senast ska ske (s.342).
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Utbildningsförvaltningen konstaterar att ett vitesföreläggande ska ses som en
åtgärd där tidigare åtgärder inte lyckats få eleven tillbaka till skolan.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Lena Garberg
Handläggare

Bilaga
Riktlinjer för skolpliktsbevakning, närvarokontroll och åtgärder vid problematisk
frånvaro – med del om vitesföreläggande
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda
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Riktlinjer för skolpliktsbevakning
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Riktlinjer - Skolplikt och skolpliktsbevakning
Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakning sker i Lysekils kommun samt hur
skolfrånvaro hanteras och följs upp. Riktlinjerna gäller för de skolor där Lysekils
kommun är huvudman då inte annat anges. Riktlinjerna omfattar också de skolpliktiga
elever som har Lysekil som hemkommun. Hemkommunen är den kommun som man är
folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara
folkbokförda är hemkommunen den kommun som man stadigvarande vistas i.

Om skolplikt
Skolplikten inträder det år barnet fyller sex år, den ska börja fullgöras i förskoleklass.
Om särskilda skäl föreligger kan skolplikten börja gälla det år barnet fyller sju år.
Uppskjuten skolplikt prövas alltid av hemkommunen efter ansökan från barnets
vårdnadshavare (7 kap. 10 § skollagen).
Skolplikten innefattar närvaroplikt i skolan men också rätt till utbildning. Ansvaret för
fullgörandet av skolplikten är tredelad mellan vårdnadshavare, hemkommun och
huvudman. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ansvarar för att barnet
fullgör sin skolplikt. Hemkommunen ansvarar för att se till att alla skolpliktiga barn i
kommunen får föreskriven utbildning. Hemkommunen kan även vitesförelägga
vårdnadshavare som inte uppfyller sin del för att barnet ska fullgöra skolplikten, se
avsnitt om Föreläggande och vite. Huvudmannen är ansvarig för att lämna uppgifter till
hemkommunen i de fall en elev börjar eller slutar i skolan eller är frånvarande i
betydande omfattning (7 kap. skollagen).
Skolplikten upphör normalt vid utgången av vårterminen det nionde skolåret eller det
tionde året om eleven går i specialskolan. Om eleven inte gått ur högsta årskursen när
skolplikten annars skulle ha upphört kan hemkommunen pröva frågan om skolpliktens
förlängning i de fall det är aktuellt (7 kap. 12 § skollagen). Det gäller oavsett om eleven
går i kommunal eller fristående skola, se avsnitt om Skolpliktens upphörande.
Skolplikt gäller inte om barnet varaktigt vistas utomlands, se avsnitt om Utlandsvistelse
och skolplikt, oavsett om barnet fortfarande är folkbokfört i Sverige (7 kap. 2 §
skollagen), eller om barnets förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan
begäras att barnet ska gå i skola (7 kap. 2 § skollagen).
Alla barn i Lysekils kommun får de år de fyller sex år en skolplacering. Enligt
utbildningsnämndens delegationsordning ansvarar respektive rektor för
skolpliktsbevakningen. Varje månad sker kontroll av att alla elever folkbokförda i
Lysekils kommun har en skolplacering. Kontroll sker mot Skatteverkets
folkbokföringsuppgifter.

Främjande och förebyggande närvaroarbete
Barn och unga som inte är närvarande i skolan löper inte bara risk att inte klara
utbildningens mål, de löper också risk för att drabbas av olika former av utanförskap i
vuxenlivet. Skolnärvaro är därför en framgångsfaktor för god måluppfyllelse och för att
alla elever ska få sin grundlagsskyddade rätt till utbildning tillgodosedd (2 kap. 21 §
regeringsformen).
Rektor ansvarar för att skolan systematiskt och regelbundet arbetar för att främja
skolnärvaro och förebygga frånvaro. Skolans elevhälsa spelar en central roll i både det
främjande och förebyggande arbetet.
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Att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro
Lysekils kommuns skolor ska arbeta aktivt för att främja närvaro samt, upptäcka,
utreda och åtgärda frånvaro i ett tidigt skede. Detta gäller såväl ogiltigt frånvarande
elever som elever med hög giltig frånvaro. Problematisk frånvaro är frånvaro i sådan
omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot
utbildningens mål. Det innefattar all frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig
frånvaro, sammanhängande och upprepad frånvaro.
Det ska på alla skolor finnas rutiner för närvarokontroll och frånvarorapportering samt
åtgärder vid skolfrånvaro och dessa ska vara kända av personal, elever och
vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska enligt skolans rutiner anmäla om eleven är
frånvarande. Om en elev i grundskolan eller i grundsärskolan uteblir från den
obligatoriska verksamheten, ansvarar rektor för att elevens vårdnadshavare samma dag
blir informerade om att eleven har varit frånvarande (7 kap. 17 § skollagen).
Vid problematisk frånvaro ska rektorn, oavsett orsak, se till att frånvaron skyndsamt
utreds såvida det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven,
elevens vårdnadshavare och elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om
särskilt stöd är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.
Rektors ansvar för en frånvarande elev kvarstår så länge eleven är inskriven i skolan
även då huvudman och eventuellt andra myndigheter är inkopplade. Om det finns
misstanke att en elev far illa ska rektor alltid göra en anmälan till socialtjänsten enligt
14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). För elev från annan kommun anmäls
frånvaron till elevens hemkommun.

Ansökan om ledighet
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns
synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om
ledighet och rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som
avser längre tid än tio dagar (7 kap. 18 § skollagen). Ett beslut om ledighet ska grundas
på en samlad bedömning av elevens skolsituation. Omständigheter som bör beaktas är;
frånvarons längd; elevens studiesituation; möjligheterna att på olika sätt kompensera
den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Utlandsvistelse och skolplikt
Av 7 kap. 2–3 §§ skollagen framgår att barn som inte är folkbokförda i landet eller som
varaktigt vistas utomlands inte omfattas av skolplikt. Det är hemkommunen som
utifrån en anmälan från vårdnadshavare bedömer om vistelsen är att betrakta som
varaktig i de fall där barnet eller familjen har kvar sin folkbokföringsadress. Enligt
utbildningsförvaltningens praxis tolkas varaktig vistelse som minst sex månader. När
skolplikten upphör på grund av varaktig eller permanent flytt utomlands upphör rätten
till utbildning samt en plikt att delta i densamma. Eleven blir således utskriven från sin
hemskola. När en elev kommer tillbaka till Sverige har eleven åter rätt till utbildning.

Fullgöra skolplikt på annat sätt
I vissa undantagsfall kan elev enligt skollagen beviljas att få fullgöra skolplikten på
annat sätt. Ansökan görs av vårdnadshavare.
Medgivande kan lämnas om;
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1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars
står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag,
2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
3. det finns synnerliga skäl (24 kap. 23 § skollagen).
Beslut om detta fattas enligt utbildningsnämndens delegationsordning av rektor och
gäller i maximalt ett år och vid studier utomlands i sex månader (24 kap. 24 §).

Skolpliktens upphörande
Skolplikten upphör att gälla vid utgången av vårterminen det nionde året eller, om
eleven går i specialskolan, det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten
(7 kap. 12 § skollagen). För den elev som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten
annars skulle ha upphört, upphör skolplikten ett år senare, dock senast när eleven fyller
18 år (7 kap. 13 § skollagen). Frågan om skolpliktens förlängning prövas av
hemkommunen. För elev som går i specialskolan prövas frågan av Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
I vissa fall kan skolplikten upphöra tidigare, om eleven före den tidpunkt som
skolplikten annars skulle ha upphört uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås
för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt (7 kap. 14 § skollagen).

Rätt att slutföra skolgången
En elev har alltid rätt att slutföra högsta årskursen även om skolplikten upphört. En
elev har också rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under
ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska
uppnås för respektive skolform. Frågan om rätt att slutföra skolgången prövas av
hemkommunen (7 kap. 16 § skollagen). I samband med prövningen av att slutföra
skolgång ska gymnasieskolans introduktionsprogram också beaktas.

Elev som slutar i skolan
En elev som slutar vid en skola i Lysekils kommun ska inte skrivas ut innan skolan har
säkerställt att det finns en ny skolplacering, alternativ att det finns ett beslut fattat av
utbildningsnämndens delegat som säger att skolplikten har upphört.

Föreläggande och vite
Utbildningsnämnden kan utfärda vite till vårdnadshavare om ett skolpliktigt barn inte
fullgör sin skolplikt och det beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar för att få
barnet till skolan. Ett utfärdande av penningböter sker enbart i de fall skolplikten inte
fullgörs trots att skolan försökt komma tillrätta med situationen på andra sätt, till
exempel genom samtal med vårdnadshavare, stödåtgärder eller anmälan till
socialnämnden. Ett föreläggande med vite ska föregås av ett föreläggande utan vite.
Vitesstorleken ska vara 1 procent (1 %) av respektive vårdnadshavares årsinkomst
(löpande) i de fall eleven inte deltar i undervisningen och vårdnadshavare inte tar sitt
ansvar för att så ska ske. Om tidigare utdömt vite inte resulterat i att eleven fullgör sin
skolplikt kan beloppet höjas med 0,5 procent (0,5 %). Denna form av löpande vite ska
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tillämpas veckovis alternativt månatligen utifrån vad utbildningsförvaltningen
bedömer är lämpligt i respektive ärende.

Uppföljning och rapportering till utbildningsnämnden
En sammanställning av skolfrånvaro i kommunen redovisas till utbildningsnämnden
minst två gånger per år.

Lagrum
-

7 kap. skollagen (2010:800) om skolplikt och rätt till utbildning.
24 kap. skollagen (2010:800) om särskilda utbildningsformer.
4 kap. 8 § skolförordningen (2011:185) om anmälningsskyldighet vid frånvaro.
Viteslagen (1985:206) om viten som enligt lag eller annan författning får
föreläggas av myndigheter och om vitesbeloppets storlek.
Förvaltningslagen (1986:223).
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-03-20

UBN 2020-000016

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

Uppföljningsrapport 1, 2020, utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1, 2020, för
utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden godkänner redovisade åtgärder för budget i balans.
Ärendet
Utbildningsförvaltningen har tagit fram uppföljning 1, 2020, för
utbildningsförvaltningens egna verksamheter enligt bilaga.
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport
1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 1 omfattar uppföljning av
ekonomi avseende utfall för perioden, prognos för helåret samt att resultat och
prognos redovisas per verksamhet. Redovisningen bygger på det material som
rapporterats i uppföljningssystemet Stratsys.

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Bilaga
Uppföljningsrapport 1 2020, utbildningsförvaltningen
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 1 omfattar uppföljning av ekonomi
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i mnkr

Budget helår

Intäkter

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

76,5

13,7

13,9

16,6

83,2

Personalkostnader

-264,5

-43,9

-45,4

-45,6

-266,2

Övriga kostnader

-164,0

-28,3

-27,8

-28,7

-168,3

Kapitalkostnader

-3,5

-0,5

-0,5

-0,3

-3,5

Nettokostnader

-355,5

-59,0

-59,8

-58,0

-354,8

Budget nettokostnader

-355,5

-59,0

-59,0

-59,5

-355,5

0,0

0,0

-0,8

1,5

0,7

Budgetavvikelse

2.2 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr
Nämndverksamhet
Förvaltningsgemensamt
Musikskolan
Resursenheten
Grundskolan
Förskolan/pedagogisk omsorg
Enskild förskola
Kultur/Fritid
Gymnasiet
Summa

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-788

-131

-130

-788

0

-25 140

-4 149

-3 030

-22 669

2 471

-2 630

-432

-441

-2 630

0

-15 998

-2 770

-3 041

-16 103

-105

-146 264

-24 149

-24 919

-146 764

-500

-72 455

-11 958

-12 244

-72 685

-230

-4 131

-689

-613

-4 131

0

-26 094

-4 273

-3 741

-26 094

0

-61 998

-10 479

-11 649

-62 927

-929

-355 498

-59 030

-59 808

-354 791

707

2.3 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen redovisar en negativ avvikelse per sista februari med -0,8 mnkr
vilket framgår av tabell 2.1. Om denna avvikelse fortsätter linjärt under året pekar resultatet
på -4,8 mnkr. Respektive chefsansvar har inför sin prognos beskrivit vilka åtgärder som
planeras för att nå budgetbalans.
Åtgärder som ligger till grund för prognoser som anges i tabell 2.2 fördelar sig enligt följande:
Resursenheten kommer inför hösten att minska interkommunal kostnad med 0,4 mnkr.
Grundskolan planerar en höstorganisation som innefattar 5,75 tjänster färre. Fakturering för
försäljning av lönekostnad ger totalt 2,0 mnkr.
Förskolan ska anpassa organisationen med 2 tjänster vilket ger 0,5 mnkr
Gymnasieskolan kommer att anpassa sin organisation med 6 tjänster. Gymnasiets
anpassning under 2019 har främst täckt bortfall av statsbidrag. Till denna anpassning
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tillkommer att kompensera personalstyrkan efter minskad interkommunal intäkt. Genom att
nå ett årsresultat på –0,9 mnkr befinner sig gymnasiet i en organisationsvolym som är i
månatlig balans inför 2021.
Förvaltningsgemensamt prognostiseras 2,5 mnkr för att nå resultatmålet för att täcka
återföring av underskott 2019 i enlighet med balanskravet.
Kultur och fritid beräknas nå nollresultat.
Totalt innebär den samlade prognosen ett förväntat resultat på 0,7 mnkr.
Prognosen bedöms som försiktig och realistisk.

2.4 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

Tjänsteorganisation grundskolan inför höstterminen

2,1

1,0

Fakturering sålda tjänster

0,2

0,2

Tjänsteorganisation förskolan

0,8

0,4

Tjänsteorganisation gymnasiet

6,1

3,5

0,8

0,4

10,0

5,5

Interkommunal ersättning Särskola
Summa

Tabellen ovan visar de åtgärder respektive verksamheter planerar om totalt 5,5 mnkr för att
nå prognostiserat resultat på +0,7 mnkr. Prognosen bedöms som försiktig och realistisk.
Förvaltningens ambition är att resultatet ska bli 2,4 mnkr i enlighet med
ekonomistyrningsprinciperna gällande 2019 års negativa resultat.
Ett antal osäkerhetsfaktorer finns i detta skede.
Prognos för inkommande statsbidrag. Förvaltningen kan anta att intäkterna för statsbidrag
kan tänkas bli 0 till 2 mnkr utöver prognosen ovan.
Januari belastades av vikariekostnader som borde kostnadsförts på 2019, total avvikelse är
ca 0,5 mnkr.
Sökbilden till gymnasiet inför hösten 2020 ser positiv ut i dagsläget. Dock vågar
förvaltningen inte räkna in en ökad intäkt i dagsläget.
Corona-viruset kan innebära ändrat resultat som rimligen innebär lägre rese-, mat-,
assistent- och vikariekostnader. Inte heller detta räknas inte in i prognosen.
Sammantaget görs bedömningen att dessa osäkerhetsfaktorer bör kunna bidra till att
återföring i enlighet med balanskravet ska bli större än 0,7 mnkr.
De personalförändringar som vidtas under året ger en god grund för ingång i 2021 års
budgetförutsättningar. De framgår i kolumnen "Belopp helår" i tabellen.
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Ordförandebeslut
Datum

Dnr

2020-03-18

UBN 2020-000162

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

Ordförandebeslut vid extraordinär händelse
Sammanfattning
I skollagen 29 kap. 29 § står det att vid extraordinär händelse i fredstid som har
betydande inverkan på möjligheterna att under viss tid erbjuda utbildning eller
annan verksamhet enligt denna lag, får regeringen meddela de föreskrifter som
behövs för att tillförsäkra barn och elever den utbildning och annan verksamhet de
har rätt till.
I förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av
smitta (SFS 2020:115) står det att huvudman för bland annat gymnasieskola får
besluta att elever ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men
inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap.
skolförordningen (2011:185) eller 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039)

Ordförande beslutar
Ordförande beslutar att elever i gymnasieskolan ska ges undervisning där läraren
och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid enligt
regeringens förordning 2020:115.
Ordförande beslutar att det gäller tills vidare dock längst till och med 2021-06-30.

Monica Andersson
Ordförande
Utbildningsnämnden
Beslutet skickas till
Martin Odell, rektor Yrkesprogram, Gullmarsgymnasiet
Åse Andrén Gustafsson, rektor Högskoleförberedande program, Gullmarsgymnasiet
Lennart Olsson, förvaltningschef
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Inledning och syfte
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. I detta
arbete ska lärare, förskollärare, övrig personal, barn och elever medverka. Vårdnadshavare
ska ges möjlighet att delta i arbetet1.
I utbildningsnämndens Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet (dnr UBN 2018000054) beskrivs detta arbete hos huvudmannen.
Syftet med denna rutin är att komplettera dessa riktlinjer genom att tydliggöra processen
gällande uppföljning av normer och värden, ansvar och inflytande. I rutinen anges vilka
uppföljningar som ska göras, när och hur de ska genomföras, sammanställas och analyseras
samt vem som ansvarar för de olika momenten.

Normer och värden, ansvar och inflytande
Förvaltningen följer upp och analyserar det systematiska kvalitetsarbetet vid gemensamma
analysdagar, så kallade SKA-dagar. Området normer, värden, ansvar och inflytande följs upp
och analyseras på SKA-dagen i juni. Uppföljningen syftar till att på huvudmannanivå
undersöka och analysera upplevelsen av studiero och lärande, ansvar och inflytande samt
trygghet och nöjdhet i förskola, skola och fritidshem. Utgångspunkt är de mål som anges i
skollag, föreskrifter och läroplaner.
Underlag för uppföljningen är Skolinspektionens Skolenkät, förvaltningens egna elev- och
vårdnadshavarenkäter samt andra undersökningar som görs på förskolor och skolor.

Skolenkäten
Skolinspektionens skolenkät genomförs vartannat år i alla kommuner i Sverige. Hälften av
kommunerna genomför den ett år och resterande kommuner året därpå. Resultat från
Skolenkäten för riket rapporteras för två år i taget.
I Lysekils kommun genomförs skolenkäten ojämna årtal (2017, 2019, 2021 osv) och det
dröjer till året efter innan jämförelsen med riket kan göras. Under mellanåret kan jämförelse
med föregående rapport göras för att få en indikation om utvecklingen. Resultat från
Skolenkäten analyseras på SKA-dagen i juni.
Skolenkäten genomförs för:
• vårdnadshavare i förskoleklass, grundskola och grundsärskola
• elever i grundskolans åk 5 och 9 och gymnasieskolans år 2
• pedagogisk personal i grundskola och gymnasium
I utbildningsnämnden i Lysekils kommun genomförs inga ytterligare enkätundersökningar
för pedagogisk personal eller vårdnadshavare i grundskola och grundsärskola mellan
Skolinspektionens mätningar. I skolenkäten genomförs inga undersökningar för förskola och
fritidshem.

Elev- och vårdnadshavarenkäter
Inom utbildningsnämnden genomförs årligen enkätundersökning för:
• vårdnadshavare i förskola, förskoleklass och fritidshem
• elever i förskoleklass, fritidshem, grundskolans alla årskurser och gymnasieskolans
alla år

1

4 kap. 2-4 §§ skollagen (2010:800)

4

Enkätfrågorna (bilaga 1) utgår från de av Skolenkätens frågor som följs upp i Kolada och är
indelade i områdena:
• studiero och lärande
• ansvar och inflytande
• trygghet och grundläggande värden
• nöjdhet (trivsel)
De år Skolenkäten besvaras kan dess resultat användas för de årskurser där den genomförs;
åk 5 och 9 i grundskolan och år 2 i gymnasiet. Rektor avgör om även nämndens
enkätundersökning ska genomföras i dessa årskurser eller om Skolenkätens resultat ska
ersätta den.

Genomförande
Enkäterna skickas ut från förvaltningen och ska genomföras någon gång mellan 1 november
och 28 februari.
Enkät vårdnadshavare
Enkäterna läggs i V-klass och genomförs via en länk. Utbildningsförvaltningen ansvarar för
distribueringen av enkäterna.
Enkät elever
Enkäterna genomförs i första hand digitalt. För de klasser där digitalt genomförande inte är
möjligt genomförs de på papper.
Digitalt genomförande:
En länk till enkäten skickas från förvaltningen till rektor, som ansvarar för att den
vidarebefordras till berörda pedagoger och genomförs i varje klass och fritidshem på skolan.
Eleverna genomför enkäten digitalt och resultatet går direkt till förvaltningen.
Genomförande på papper:
En länk till enkäten skickas från förvaltningen till rektor, som ansvarar för att den
vidarebefordras till berörda pedagoger och genomförs i varje klass och fritidshem på skolan.
Eleverna genomför enkäten på papper. Ansvarig pedagog rapporterar resultatet i den Excelfil
som bifogas från förvaltningen och mailar den sedan till skolutvecklare på förvaltningen.

Sammanställning
Enkäterna sammanställs på förvaltningen. Resultatet skickas ut till respektive rektor.

Analys och slutsatser
Respektive skola analyserar resultatet för sin skola. Resultatet på huvudmannanivå
analyseras, med utgångspunkt i skolornas analys, på den gemensamma SKA-dagen i juni.

Andra undersökningar
Undersökningar av mer kvalitativ karaktär, som till exempel intervjuer, samtal och
observationer, som genomförs på skolorna är också en del av undersökningen av normer och
värden, ansvar och inflytande. Dessa analyser bildar också underlag för den gemensamma
analysen på SKA-dagen.

Dokumentation
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras2 i Stratsys. Rapportering och analys av
området normer och värden, ansvar och inflytande görs i uppföljningsrapport 3 för alla
2

4 kap. 6 § skollagen (2010:800)

5

förskolor och skolor samt på huvudmannanivå, bilaga 2. På huvudmannanivå ansvarar
kvalitets- och utvecklingschef för uppföljningen och på enhetsnivå ansvarar respektive
rektor.
Kvalitets- och utvecklingschef ansvarar också för att en rapport av enkätresultaten och SKAdagens analys sammanställs på huvudmannanivå. Rapporten redovisas för nämnd.

Fortsatt utvecklingsarbete (planera och genomföra)
Det fortsatta arbetet efter analysen av området följer den process som beskrivs i
utbildningsnämndens Riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbete (dnr UBN 2018000054).

6

Bilaga 1

Enkätfrågor
Vårdnadshavarenkät förskolan
Lärande
• Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på förskolan
Inflytande
• Jag upplever att förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar*
Trygghet
• Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan
• Jag känner mig trygg med den omvårdnad mitt barn får på förskolan*
Nöjdhet (trivsel)
• Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan
• Jag är nöjd med mitt barns förskola som helhet*

Vårdnadshavarenkät fritidshem
Lärande
• Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på fritidshemmet
Inflytande
• Jag upplever att fritidshemmet tar hänsyn till den information jag förmedlar*
Trygghet och grundläggande värden
• Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet
• Jag känner mig trygg med den omvårdnad mitt barn får på fritidshemmet*
Nöjdhet (trivsel)
• Jag upplever att mitt barn trivs på fritidshemmet
• Jag är nöjd med mitt barns fritidshem som helhet*

Elevenkät fritidshem
Lärande
• Jag lär mig saker på fritids
Ansvar och inflytande
• Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på fritids*
Trygghet och grundläggande värden
• Jag känner mig trygg på fritids*
• Det finns alltid någon vuxen på fritids som jag kan prata med om det har hänt något
Nöjdhet (trivsel)
• Jag tycker om att vara med på aktiviteter på fritids
• Jag har kompisar som jag vill vara med på fritids
• Jag är nöjd med mitt fritids som helhet*

*Dessa frågor följs upp i Stratsys i U3
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Elevenkät förskoleklass
Studiero och lärande
• Mina lärare förklarar för mig när det är något jag inte förstår
• Jag tycker att det är roligt att lära mig nya saker i skolan
• Jag har arbetsro i skolan*
Ansvar och inflytande
• Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra i skolan*
Trygghet och grundläggande värden
• Jag känner mig trygg i skolan*
• Det finns alltid någon vuxen på skolan som jag kan prata med om det har hänt något
• I min skola respekterar vi varandra
Nöjdhet (trivsel)
• Jag är nöjd med min skola som helhet*

Elevenkät grundskola åk 1-6
Studiero och lärande
• Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår
• Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
• Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
• Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
• Jag har arbetsro på lektionerna*
Ansvar och inflytande
• På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter*
Trygghet och grundläggande värden
• Jag känner mig trygg i skolan*
• Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev
• I min skola respekterar vi varandra
Nöjdhet (trivsel)
• Jag är nöjd med min skola som helhet*

Elevenkät grundskola åk 7-9
Studiero och lärande
• Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår
• Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
• Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
• Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
• Jag har studiero på lektionerna*
Ansvar och inflytande
• På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter*
• Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser
*Dessa frågor följs upp i Stratsys i U3
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Trygghet och grundläggande värden
• Jag känner mig trygg i skolan*
• Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev
• I min skola respekterar elever och lärare varandra
Nöjdhet (trivsel)
• Jag är nöjd med min skola som helhet*

Elevenkät gymnasieskola
Studiero och lärande
• Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår
• Jag upplever att våra lärare samarbetar för att skapa goda förutsättningar för vår
undervisning (egen fråga)
• Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
• Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
• Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
• Jag har studiero på lektionerna*
Ansvar och inflytande
• På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter*
• Jag är aktiv i klassrummet och tar ansvar för mina studier (egen fråga)
• Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser
Trygghet och grundläggande värden
• Jag känner mig trygg i skolan*
• Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev
• I min skola respekterar elever och lärare varandra
Nöjdhet (trivsel)
• Jag är aktiv för att skapa god stämning i klassen och klassrummet (egen fråga)
• Jag är nöjd med min skola som helhet*

*Dessa frågor följs upp i Stratsys i U3

Bilaga 1

Svarsalternativ och redovisning
Elevenkät grundskola F-9 och gymnasieskola samt vårdnadshavarenkät förskola och fritidshem
Svarsalternativ
• Stämmer helt och hållet
• Stämmer ganska bra
• Stämmer ganska dåligt
• Stämmer inte alls
• Vet inte
Redovisning
Svaren redovisas som andel positiva svar. Svarsalternativen ”stämmer helt och hållet” och
”stämmer ganska bra” summeras och divideras med det totala antalet svar. Svarsalternativet
”Vet ej” exkluderas från beräkningen.

Elevenkät förskoleklass och fritidshem
Svarsalternativ
• Ja
• Nej
• Vet inte
Redovisning
Svaren redovisas som andel positiva svar. Svarsalternativet ”Ja” divideras med det totala
antalet svar. Svarsalternativet ”Vet ej” exkluderas från beräkningen.

*Dessa frågor följs upp i Stratsys i U3
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Uppföljning av normer och värden, ansvar och inflytande i Stratsys
Kvalitetsfaktor

Studiero

Ansvar och
inflytande

Kvalitetsindikator
Andel elever i förskoleklass som upplever studiero i
skolan
Andel elever i grundskolans åk 1-6 som upplever
studiero på lektionerna
Andel elever i grundskolans åk 7-9 som upplever
studiero på lektionerna
Andel elever i gymnasieskolan som upplever studiero
på lektionerna
Skolenkäten: andel elever i grundskolans åk 5 som
upplever studiero på lektionerna
Skolenkäten: andel elever i åk 5 som upplever studiero
på lektionerna
Skolenkäten: andel elever i gymnasieskolans år 2 som
upplever studiero på lektionerna
Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan tar
hänsyn till den information de förmedlar
Andel vårdnadshavare som upplever att fritidshemmet
tar hänsyn till den information de förmedlar
Andel elever som upplever att de får vara med och
påverka fritidshemmets verksamhet
Andel elever i förskoleklass som upplever att de får
vara med och påverka undervisningen
Andel elever i åk 1-6 som upplever att de får vara med
och påverka undervisningen
Andel elever i åk 7-9 som upplever att de får vara med
och påverka undervisningen
Andel elever i gymnasieskolan som upplever att de får
vara med och påverka undervisningen

Mätmetod

Rapportering

Ansvar

Elevenkät, digitalt/papper, mailas till rektor
från förvaltningen, nov-feb

Huvudmanna- och
enhetsnivå, årligen, U3

Huvudman: kvalitetsoch utvecklingschef
Enhet: rektor

Skolenkäten

Huvudmannanivå,
vartannat år, ÅR

Kvalitets- och
utvecklingschef

Vårdnadshavarenkät, V-klass, distribueras
från förvaltningen, nov-feb

Huvudmanna- och
enhetsnivå, årligen, U3

Huvudman: kvalitetsoch utvecklingschef
Enhet: rektor

Elevenkät, digitalt/papper, mailas till rektor
från förvaltningen, nov-feb

Huvudmanna- och
enhetsnivå, årligen, U3

Huvudman: kvalitetsoch utvecklingschef
Enhet: rektor
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Skolenkäten: Andel elever i grundskolans åk 5 som
upplever att de får vara med och påverka
undervisningen
Skolenkäten: Andel elever i grundskolans åk 9 som
upplever att de får vara med och påverka
undervisningen
Skolenkäten: Andel elever i gymnasieskolans år 2 som
upplever att de får vara med och påverka
undervisningen
Andel vårdnadshavare som känner sig trygga med
barnets omvårdnad i förskolan
Andel vårdnadshavare som känner sig trygga med
barnets omvårdnad på fritidshemmet
Andel elever som känner sig trygga på fritidshemmet

Skolenkäten

Huvudmannanivå,
vartannat år, ÅR

Kvalitets- och
utvecklingschef

Vårdnadshavarenkät, V-klass, distribueras
från förvaltningen, nov-feb

Huvudmanna- och
enhetsnivå, årligen, U3

Huvudman: kvalitetsoch utvecklingschef
Enhet: rektor

Elevenkät, digitalt/papper, mailas till rektor
från förvaltningen, nov-feb

Huvudmanna- och
enhetsnivå, årligen, U3

Huvudman: kvalitetsoch utvecklingschef
Enhet: rektor

Skolenkäten

Huvudmannanivå,
vartannat år, ÅR

Kvalitets- och
utvecklingschef

Vårdnadshavarenkät, V-klass, distribueras
från förvaltningen, nov-feb

Huvudmanna- och
enhetsnivå, årligen, U3

Huvudman: kvalitetsoch utvecklingschef
Enhet: rektor

Elevenkät, digitalt/papper, mailas till rektor
från förvaltningen, nov-feb

Huvudmanna- och
enhetsnivå, årligen, U3

Huvudman: kvalitetsoch utvecklingschef
Enhet: rektor

Andel elever som känner sig trygga i förskoleklassen
Andel elever i åk 1-6 som känner sig trygga i skolan
Trygghet

Andel elever i åk 7-9 som känner sig trygga i skolan
Andel elever i gymnasieskolan som känner sig trygga i
skolan
Skolenkäten: Andel elever i grundskolans åk 5 som
känner sig trygga i skolan
Skolenkäten: Andel elever i grundskolans åk 9 som
känner sig trygga i skolan
Skolenkäten: Andel elever i gymnasieskolans år 2 som
känner sig trygga i skolan
Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns
förskola
Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns
fritidshem
Andel elever som är nöjda med sitt fritidshem

Nöjdhet

Andel elever i förskoleklass som är nöjda med sin
skola
Andel elever i åk 1-6 som är nöjda med sin skola
Andel elever i åk 7-9 som är nöjda med sin skola
Andel elever i gymnasieskolan som är nöjda med sin
skola
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Skolenkäten: Andel elever i grundskolans åk 5 som är
nöjda med sin skola
Skolenkäten: Andel elever i grundskolans åk 9 som är
nöjda med sin skola
Skolenkäten: Andel elever i gymnasieskolans år 2 som
är nöjda med sin skola

Skolenkäten

Huvudmannanivå,
vartannat år, ÅR

Kvalitets- och
utvecklingschef

Postadress: 453 80 Lysekil
Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 44
Tel: 0523-61 30 00, e-post: registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
Sammanfattning
Riktlinjen för färdtjänst och riksfärdtjänst har uppdaterats. Riktlinjen förklarar
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Inledning och syfte
Färdtjänst (anropsstyrd trafik) är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken och ska
bidra till att de funktionshindrade ges samma förutsättningar som övriga
kollektivtrafikresenärer. Det är av vikt att kommunen preciserar vilken målsättning
man har med kollektivtrafiken och hur den ska utvecklas för att var tillgänglig för
medborgarna. Genom ökad tillgänglighet i den ordinarie kollektivtrafiken förstärks
möjligheten till normalisering och behovet av särlösningar minskar.
Lag om färdtjänst pekar ut de grundläggande kraven som måste uppfyllas.
Det finns dock även behov av generella bestämmelser om färdtjänstens utformning,
dels för att uppnå kommunal likställighet, dels för att ge ett stöd i handläggningen av
den individuella prövningen av färdtjänsttillstånd. Detsamma gäller tillämpningen av
färdtjänstens olika delar från tillståndsprövningen till utförandet av själva transporten
som ska präglas av kompetens och säkerhet. Medborgarna ska i sin kontakt med
handläggare bemötas med respekt.
I styrdokument för funktionshindrade och äldre betonas rätten att bo kvar hemma,
behålla sitt sociala nätverk, kunna leva ett så oberoende liv som möjligt, kunna delta i
samhällslivet på lika villkor som andra och utveckla ett aktivt medborgarskap. Då det
gäller funktionshindrade barn och ungdomars behov av särskilt anpassad transport ska
detta särskilt beaktas utan att frångå föräldrarnas ansvar.
Genom att utveckla samordningen av de resor som sker via färdtjänsten bidrar detta
till ett bättre utnyttjande av kommunens ekonomiska resurser, en normalisering av
färdtjänst med kollektivtrafiken samt bidrar till en god miljö. Möjligheten till resor
genom en kollektivtrafik som är tillgänglig för flertalet medborgare eller via särskilt
anpassade transporter (färdtjänst) för de kommuninvånare som har speciella behov,
blir en viktig del för att kunna förverkliga de mål kommunen antagit.
Genom riktlinjerna tar kommunen ett politiskt ansvar för färdtjänstens handläggning
och planering och anger hur Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst ska tolkas.
Detta så att en rättvis bedömning av varje enskild ansökan sker.
Kommunstyrelsens ansvar ligger inom de två nämnda lagområdena. Om dessa lagar
inte är tillämpliga innebär det, att det åvilar andra nämnder att för sina respektive
målgrupper ta ställning till om stöd i resandet ska erbjudas via annat lagområde.
Ytterst kan detta även vara en fråga för kommunfullmäktige, vilket stöd i resandet
funktionshindrade ska ges som en allmän kommunal service.
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Färdtjänst
Vad är färdtjänst?
Den allmänna kollektivtrafiken utgörs av bussar och tåg. I Lysekils kommun trafikeras
tätorten och landsbygden huvudsakligen med bussar. Den regionala trafiken ombesörjs
av bussar och tåg. Inom Västtrafik AB pågår ett arbete med att så långt som möjligt
utföra trafiken med låggolvsbussar.
Kommunstyrelsen ansvarar ytterst för färdtjänst (= anropsstyrd trafik) inom
kommunen som efter erforderliga beslut kan överlåta sina uppgifter till
trafikhuvudmannen. Inom Västra Götalands län och genom avtal har Lysekils kommun
därför uppdragit till Västtrafik AB att upphandla och administrera trafiken och
beställningscentralen.
Lag (1997:736) om färdtjänst stipulerar att färdtjänst endast gäller anordnande av
transporter för personer med bestående funktionshinder. Är de allmänna
kommunikationerna anpassade för funktionshindrade personer föreligger ingen rätt till
färdtjänst.
Färdtjänst (anropsstyrd trafik) är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken som är
till för personer som till följd av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta
sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. I propositionen till lagen
slås fast att färdtjänsten i första hand betraktas som en transportform i stället för en
form av bistånd. Resor med färdtjänst ska i likhet med den allmänna kollektivtrafiken i
största mån samordnas.

Vem kan beviljas färdtjänst?
Tillstånd till färdtjänst ska meddelas den som på grund av funktionshinder, som inte
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa
med allmänna kommunikationer.
Enligt domstolspraxis och som anammats av flertalet av Sveriges kommuner är att
funktionshindret ska beräknas bestå minst sex månader för att inte betraktas som
tillfälligt. Detta innebär att funktionsnedsättningar som varar under kortare tid och
som för den enskilde kan ge stora svårigheter i upprättande av sociala kontakter eller
för att genomföra inköp inte faller inom Lag om färdtjänst. Enligt domstolsutslag är
det inget som hindrar att den enskildes behov av stöd under en kortare tids
funktionsnedsättning prövas enligt Socialtjänstlagen.
Vad lagen avser med väsentliga svårigheter är inte definierat. Att ge konkreta exempel
på hur stora svårigheterna ska vara för att bedömas vara väsentliga är svårt att göra
generellt. Domstolspraxis är här en vägledning i bedömningen. Av praxis kan uttydas
att det är svårigheterna i samband med resandet som är grund för färdtjänst och inte
svårigheter vid resans mål. Begreppet förflytta sig på egen hand är kopplat till själva
resandet, att ta sig tillbusshållplatsen, att stiga på och av buss och inte
förflyttningsmöjligheter i ett vidare perspektiv. Detta innebär att grund för färdtjänst
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inte är att man har svårighet att bära kassar. Färdtjänst kan inte beviljas till följd av att
allmänna kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda, utan grunden för färdtjänst
är enbart funktionshinder och dess konsekvenser.
För beviljande av färdtjänst gäller följande i Lysekils kommun:

 Funktionshindret bedöms bestå i minst sex månader.
 Den beräknade tiden utgår om möjligt från ansökningsdagen eller den dag
varaktighetens längd bekräftas via utredning eller sakkunnigutlåtande.
 Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid resa med
allmänna kommunikationer.
 Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionshinder och svårigheterna att
förflytta sig själv i anslutning till resan eller att genomföra själva resan.
 Tillstånd till färdtjänst är personligt.
 Tillståndet är tidsbegränsat eller tillsvidare,
 Beviljande förutsätter att den sökande är folkbokförd i kommunen.
Färdtjänst för barn
I lag om färdtjänst finns ingen åldersgräns angiven då det gäller rätt till färdtjänst.
Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst är vad som kan anses
gälla för andra barn i motsvarande ålder.
Enligt domstolspraxis sker bedömning huruvida barnet kan åka med allmänna
kommunikationer tillsammans med en vuxen eller inte.

Begränsningar
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det
allmänna.
Tillstånd till färdtjänst omfattas inte av andra samhällsbetalda resor. Följande
begränsningar gäller i Lysekils kommun:
* Färdtjänst får inte användas för resor inom tjänsten då detta åvilar arbetsgivarens
ansvar.
* Färdtjänst får inte användas för resor som av någon anledning bekostas av det
allmänna såsom sjuk- och behandlingsresor eller skolskjutsar.

Färdtjänst till annan kommun, i andra kommuner eller mellan
andra kommuner
Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst anordnas
inom kommunen och om det finns särskilda skäl mellan kommunen och en annan
kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller
mellan andra kommuner.
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Kommunens skyldighet är i första hand att ansvara för färdtjänst inom kommunen.
Vid särskilda skäl kan färdtjänst beviljas mellan kommunen och en annan kommun.
Enligt förarbetet till lagen kan särskilda skäl vara, att arbetsplatsen ligger i en
grannkommun eller att närmaste serviceort finns i grannkommunen. Om skälen är
starka, vilket ej definierats, kan resan ske till en mer avlägsen kommun.

För färdtjänst till annan kommun gäller i Lysekils kommun:
 Färdtjänsttillstånd gäller för resa från/till Lysekil till/från samtliga kommuner
inom Fyrbodalsområdet.
 Resa till arbete kan beviljas även till icke angränsande kommuner om dessa
ligger inom normalt pendlingsavstånd.
Någon skyldighet för kommunen att ordna färdtjänst helt utanför den egna kommunen
föreligger ej. Enligt praxis i kommunen och enligt tidigare rekommendation från
Svenska Kommunförbundet har färdtjänst beviljats i annan kommun i samband med
kortare besök, då det enbart är folkbokföringskommunen som kan bevilja färdtjänst.
Detta för att underlätta besök hos närstående eller vistelse i sommarhus.
För resa i annan kommun eller mellan andra kommuner gäller:
 Resenären kan beställa resor för resa i annan kommun eller mellan andra
kommuner utan särskild prövning.

Ledsagare och medresenär
Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resan, ska tillståndet
gälla även ledsagaren.
Utifrån nuvarande lagtext beviljas ledsagare för behov som finns under själva resan.
Ledsagare är en person som inte reser av eget intresse, utan endast är med för att
stödja färdtjänstresenären för att denna ska kunna genomföra resan och stödet ej kan
erhållas via transportören.
Ledsagare enligt denna lag är inte till för stödet efter själva resan. I lagen finns ej
angivet om ledsagare ska betala en avgift för resan eller ej utan detta får beslutas av
kommunen.
För beviljad ledsagare gäller följande i Lysekils kommun:
 Tillståndsinnehavaren har behov av stöd under själva resan.
 Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som färdtjänstresenären.
 Ledsagaren reser gratis.
 Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare.
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Många färdtjänstberättigade kan genomföra resan själva eller med det stöd som
transportören ger och utifrån detta beviljas inte ledsagare. Behov av stöd vid resans mål
kan dock föreligga och utifrån detta har man möjligheten att medföra medresenär.

För medresenär gäller följande i Lysekils kommun:
 Medresenär är en person som reser samma sträcka som färdtjänstresenären.
 Medresenären ska stiga på och av vid samma plats som färdtjänstresenären.
 Medresenären betalar samma avgift som färdtjänstresenären.
 Den som inte beviljats ledsagare har rätt att medföra en medresenär utan särskild
prövning.
 Resenär som är beviljad ledsagare kan ej medföra medresenär.
 Efter individuell prövning kan färdtjänstresenär medges rätt till flera
medresenärer.
 Exempel på grund för detta kan vara om färdtjänstresenären har minderåriga
barn eller om minderårig resenär har syskon eller föräldrar som behöver resa
med. Även andra situationer kan bedömas som skäliga.
 Antalet medresenärer kan aldrig bli större än sällskapet som ryms i det anvisade
fordonet.
Tillståndets tidsbegränsning-omfattning
Tillstånd för färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som
får användas, hur många resor tillståndet omfattar och inom vilket område resor får
göras. Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor.
Det är kommunen som bedömer vad som är skälig omfattning och särskilda skäl när
det gäller begränsningar. Enligt lagens förarbete ska begränsningar inte ske då det
gäller antalet resor till eller från arbetet eller andra nödvändiga resor.
I Lysekils kommun gäller följande:

 Tillstånd meddelas normalt för viss tid eller för livet ut.
 Vid tidsbegränsning ges tillstånd som minst för sex månader och högst två år,
om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara funktionshindrets art
som ej möjliggör resa med allmänna kommunikationer oavsett utveckling av
kollektiv trafiken. Färdtjänst beviljas tills vidare i dessa fall.
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Funktionshindrets svårighetsgrad och förväntade varaktighet avgör tillståndets
giltighetstid och omfattning:
 Färdtjänst beviljas för obegränsat antal resor.
 Färdtjänst ersätter inte avsaknad av exempelvis egen bil, vilket innebär att
”rundtur” med färdtjänst ej kan ske. Detsamma gäller att skjutsa hem
medresenär/ ledsagare till dennes bostad.

Resor för personer folkbokförda i annan kommun
Kommunens ansvar att anordna färdtjänst gäller endast för de egna
kommuninvånarna, det vill säga de som är folkbokförda i kommunen.
Om en sökande flyttat från kommunen har den gamla hemkommunens skyldigheter
när det gäller färdtjänst upphört i och med flyttningen.

Åtgärder vid nyttjande av färdtjänst mot gällande regler
En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd till att anlita färdtjänst, om
förutsättningarna för färdtjänsten inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.
 Resa som uppenbart genomförts i strid mot gällande föreskrifter och villkor
betraktas ej som färdtjänstresa. Om sådana resor genomförts faktureras
färdtjänstresenären hela beloppet för resan. Detsamma gäller för resor där
rätten till färdtjänst upphört eller återkallats.

Återkallelse av färdtjänsttillstånd
Enligt 12§ Lagen om färdtjänst. En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita
färdtjänst, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också
återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.
Våldsamt uppträde i fordonet av färdtjänstresenär, hot mot medresenärer och chaufför
samt skadegörelse av fordon och fordonsutrustning betraktas som allvarlig överträdelse
av föreskrifter och villkor för färdtjänsten och föranleder återkallelse av
färdtjänsttillståndet.

Avgifter
Enligt 10 § lag om färdtjänst har kommunen rätt att ta ut en avgift för färdtjänsten.
Enligt 11 § lag om färdtjänst ska denna avgift vara skälig och får inte överstiga
tillståndsgivarens självkostnader.
Avgifter för färdtjänst varierar mellan landets kommuner. Utgångspunkt för
prissättning kan vara:
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 Den funktionshindrade saknar valmöjlighet och utifrån rättvise- och
jämlikhetssynpunkt ska avgiften för färdtjänst vara densamma som för
kollektivtrafiken.
 Funktionshindret kan medföra att behovet av färdmedel varierar över tid.
För att ge ett incitament att använda kollektiva färdmedel när personen klarar detta,
bör det vara en skillnad mellan avgift för färdtjänst och avgift för kollektivtrafiken.
 Färdtjänsten ger en högre servicenivå i och med att den erbjuder en transport
från dörr till dörr och att utifrån detta kan avgifterna skiljas åt.
 Avgiften bör spegla samhällets kostnader för att tillhandahålla transporten,
vilket motiverar en högre avgift för färdtjänsten. Mellan kommunerna skiljer
det sig även hur egenavgiften beräknas. De varianter som råder är zonbaserad
avgift, enhetstaxa eller procenttaxa. Kommunen har möjlighet att tillämpa
särskilda avgifter för arbetsresor som då ofta motsvarar månadskortet inom
kollektivtrafiken.
Det förekommer även, att kommuner har högkostnadsskydd för egen avgiften
och att olika avgifter tas ut under olika delar av dygnet.
Avgiften för Lysekils kommun beslutas av kommunfullmäktige.
Egenavgiften i Lysekils bygger för närvarande på Västtrafik AB:s kontantpristaxa med
ett tillägg på 50 %. Möjlighet till avgiftsbefrielse eller högkostnadsskydd finns ej.
För resor till och från arbetet betalar resenären, efter individuell prövning, en avgift
som utgår från vad ett månadskort inom kollektivtrafiken kostar.
Om sådana resor på något sätt bekostas av det allmänna, kan reducering av avgift inte
beviljas. Egenavgiften erläggs direkt till chauffören i samband med resan.

Ansökan, utredning och beslut
I lag om färdtjänst 13-16 §§ regleras hur handläggning av ärenden ska ske.
Handläggningen av färdtjänst följer de regler som anges i Förvaltningslagen och
personalen lyder under bestämmelserna i Sekretesslagen.
Förvaltningslagens tillämpning återfinns i dokument ”Anvisningar för handläggning
inom lagområdens Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst”.

Information kring färdtjänstens utförande
Nedan beskrivs den servicenivå som erbjuds vid tillstånd till färdtjänst.
Funktionshindrets art styr vilket färdmedel som krävs för att ombesörja transporten.
När resan genomförs med personbil, storbil eller specialfordon gäller följande:
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Färdtjänstens servicenivå
Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären kan få följande service vid
färdtjänstresa:
 Hjälp in i och ut ur fordon.
 Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon.
 Bagage får medtas i den utsträckning som är normalt att ha med på buss.
 Hjälp med säkerhetsbälte.
På resenärens egen begäran ges även följande service:
 Hjälp till och från port eller dörr (ledsagning, bagage och
handikapphjälpmedel).
 Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats.
Denna hjälp utgår inte om beviljad ledsagare medföljer på resan.
Efter individuell prövning kan färdtjänsttillståndet även innehålla rätt att:
 Få hjälp att förflytta sig till och från bostaden och fordonet (bärhjälp). Detta
avser personer som utifrån funktionshinder inte själva eller med stöd kan
förflytta sig utan måste bäras.
 Resa med speciellt anpassat fordon.
 Få annan särskilt anpassad service.
Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2016 att teckna överenskommelse med
Västtrafik AB om servicenivåer inom den anropsstyrda trafiken. Här regleras bland
annat väntetid, spilltid, omvägstid = extra tid med anledning av samordnad resa i
relation till närmaste väg mellan två adresser samt sökfönster = inom vilken tid
beställningscentralen kan söka lämplig tidpunkt för resans genomförande i förhållande
till resenärens önskade tid för avresan. Enligt överenskommelsen är servicenivån
beroende på typ av resa.

Trafikutbud
Färdtjänsten är en anpassad form av kollektivtrafik och ska därför tidsmässigt
genomföras under de tider som den ”vanliga” kollektivtrafiken bedrivs.
I Lysekils kommun gäller följande:
 Resor i färdtjänsten får genomföras dygnet runt.
 Resan ska beställas hos den beställningscentral kommunen/Västtrafik AB
tecknat avtal med.
 Resan ska beställas senast en timma före önskad avresa. Vid resa mellan
klockan 22.00–06.00 ska beställning göras innan klockan 22.00. Eventuell
återresa bör beställas samtidigt.
 Avbeställning av bokad resa måste ske senast en timma före tidpunkten för
bokad resa.
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 Färdtjänstresenär ska resa med det fordon som entreprenören hänvisar till och
som är lämpligt utifrån funktionshinder och restillfälle.
 Resor i färdtjänsten samordnas i möjligaste mån. Beställningscentralen utför
samordningen i samband med bokningen av resan. Samordningen kan innebära
att ett fordon kan ha flera resenärer, där olika huvudmän bekostar resan.
Samordningen får dock inte innebära att resans omvägstid förlänger resan med
mer tid än vad som anges i avtalet om servicenivåer.
 En resa ska gå från en adress till en annan och uppehåll kan inte göras under
resa.

Övriga bestämmelser
I färdtjänstfordonet finns tillgång till bälteskudde för barn. Om barnet har behov av
annan bilsäkerhetsutrustning är resenären ansvarig för att ta med den.
Ledar- eller servicehund får medföras.
Om det fungerar för övriga resenärer får sällskapsdjur medföras och ska då förvaras
i väska, bur, korg, låda etcetera under färd. Resa med djur kan hänvisas till särskilda
fordon på grund av att hänsyn ska tas till allergier. Visar det sig att en
färdtjänstberättigad, efter utredning av färdtjänsthandläggaren,
förorsakat en så kallad bomresa och/eller andra inte godkända kostnader, kan
kommunen komma att återkräva den uppkomna merkostnaden.
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Riksfärdtjänst
Vad är riksfärdtjänst
Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) ger kommunerna ansvar för att personer med
ett stort och varaktigt funktionshinder ges förutsättningar att till motsvarande
kostnader som andra gör privata resor i Sverige i rekreationssyfte eller för enskilt
ändamål. Riksfärdtjänst är en ersättning för extra kostnader som uppstår vid resa
mellan olika kommuner i Sverige. De extra kostnaderna ska uppstå till följd av
funktionshinder och kan bestå av att resenären behöver ha en ledsagare med sig vid
resa med allmänna kommunikationer eller av att ett särskilt fordon måste användas för
resan.

Vem kan beviljas riksfärdtjänst
Enligt 1 § lag om riksfärdtjänst, ska en kommun på de villkor som anges i denna lag
lämna ersättning för reskostnad för de personer som till följd av ett stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
Enligt 5 § lag om riksfärdtjänst ska tillstånd meddelas om:
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Lagens formulering innebär, att kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för
färdtjänst. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna transporten.
Resan ska inte kunna göras till normala kostnader.
För beviljande till tillstånd till riksfärdtjänst gäller i Lysekils kommun:
Tillstånd till riksfärdtjänst kan meddelas personer som till följd av stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
Funktionshindret ska förväntas bestå i minst sex månader för att betraktas som
varaktigt.
Den sökande ska vara folkbokförd i kommunen.
Barn över tio år beviljas riksfärdtjänst på samma grunder som vuxna.
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Ledsagare
Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska
tillståndet gälla även ledsagaren, detta enligt 6 § lagen om riksfärdtjänst.
Avgift får inte tas ut för ledsagare som behövs för att genomföra resan. Att kommunen
har beviljat ett tillstånd med ledsagare innebär enligt lagen ingen skyldighet för
kommunen att anskaffa ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan
och inte behov vid resmålet.
För beviljad ledsagare gäller följande i Lysekils kommun:
Ledsagare är en person som inte reser av eget intresse utan måste medfölja för att
kunna stödja riksfärdtjänstresenären för att denne ska kunna genomföra resan.
Ledsagare beviljas den resenär som behöver mer hjälp än trafikföretagets personal kan
ge.
Om en tillståndshavare inte kan genomföra en resa med ledsagare och med stöd av
trafikföretaget kan tillstånd till ytterligare ledsagare beviljas.
Att trafikföretaget inte uppfyller sina åtaganden är inte en grund för att bevilja
ledsagare.
Ledsagare ska stiga på och av vid samma plats som riksfärdtjänstresenären.
Ledsagare reser gratis.
Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte var ledsagare.
Vid resa med personbil och specialfordon beviljas ledsagare endast vid behov av
kvalificerat stöd under resan.

Medresenär
Detta begrepp finns inte omnämnt i lagen men tillämpas av flertalet kommuner.
I Lysekils kommun gäller följande:
Medresenär är en person som reser med på samma sträcka som
riksfärdtjänstresenären.
Medresenär ska stiga på och av på samma plats som riksfärdtjänstresenären.
Den som inte beviljas ledsagare har rätt att medföra en medresenär utan särskild
prövning.
Efter individuell prövning kan resenär medges rätt till flera medresenärer.
Exempel på grund för detta kan vara om resenären har minderåriga barn eller om
minderårig resenär har syskon eller föräldrar som behöver resa med. Även andra
situationer kan bedömas som skäliga.
Resenär som är beviljad ledsagare kan till följd av individuella skäl även beviljas
medresenär. Grund för detta är samma som för rätten att medföra flera medresenärer
i färdtjänst.
Antalet medresenärer kan aldrig bli större än att sällskapet ryms i det anvisade
fordonet.
Om plats finns i fordonet får flera medresenärer medfölja utan särskild prövning.
Medresenär betalar resans verkliga kostnad enligt gällande taxa.
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Trafikutbud
Enligt 7 § lag om riksfärdtjänst ska tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med
föreskrifter om färdsätt.
Med färdmedel menas vilket färdsätt som får användas men också regler för
samåkning.
Det är alltid funktionshindret som styr vilket färdsätt som erbjuds, när beslut om
riksfärdtjänsten fattas.
I Lysekils kommun gäller följande:
I första hand beviljas resa med allmänna kommunikationer med ledsagare.
I andra hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med resa
med personbil eller specialfordon. Denna resform beviljas förutsatt att det medför att
resan annars blir särskilt kostsam.
I tredje hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med
personbil eller specialfordon tillsammans med ledsagare.
I sista hand beviljas resa med personbil eller specialfordon med eller utan ledsagare.
Resan ska genomföras på billigaste sätt, vilket innebär att rangordningen ovan i
enstaka fall kan frångås.
Tillstånd till dyrare färdsätt än allmänna kommunikationer medges inte endast
med motivering att ledsagare saknas för resan, att biljett inte finns att tillgå vid önskad
avresetid eller att man inte litar på att trafikföretaget uppfyller sitt åtagande om stöd.
Resor med personbil och specialfordon ska samordnas.
Resor med allmänna kommunikationer ska genomföras på billigast möjliga avgångstid.
Önskad avresetid kan förskjutas inom samma dag.
Uppehåll under resan medges ej.
Det åvilar resenären att själv ordna med ledsagare, när tillstånd till sådan är beviljad.

Ansökan, utredning och beslut
I 10-13 §§ lag om riksfärdtjänst behandlas frågor kring handläggning utifrån
Förvaltningslagen.
Handläggningen av riksfärdtjänst följer de regler som anges i Förvaltningslagen.
Personalen lyder under bestämmelserna i Sekretesslagen. Förvaltningslagens
tillämpning återfinns i dokumentet ”Anvisningar för handläggning inom lagområdena
Lag om färdtjänst Lag om riksfärdtjänst” därutöver som anges i dokumentet om
anvisningar gäller följande:
Vid ansökan om riksfärdtjänst ska ansökan inkomma till färdtjänsthandläggaren senast
14 dagar innan önskad avresa.
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I samband med storhelger ska ansökan vara inkommen tidigare än en månad före
önskad avresa för att säkerställa resan.
Ansökan om riksfärdtjänst ska snabbehandlas om resan är av akut karaktär och om
resbehovet ej har kunnat förutses, till exempel i samband med begravning eller nära
anhörigs sjukdom.
Beslut om riksfärdtjänst fattas av färdtjänsthandläggare på delegation och omfattar
vilka föreskrifter om vilket färdsätt som får användas. Beslut om riksfärdtjänst kan
överklagas till förvaltningsdomstol.
Om beslut om återkommande riksfärdtjänstresor beställs resan direkt via den
beställningscentral som kommunen anvisar.
Detta ska ske minst fem arbetsdagar innan önskad avresa.

Antal resor
Tillstånd till riksfärdtjänst meddelas i normalfallet för en resa i taget. En resa är lika
med en resa tur och retur.
Riksfärdtjänst kan meddelas för återkommande resor till ett speciellt resmål eller inom
ett speciellt resområde. Tillstånd till återkommande resor gäller för en viss tid och för
visst antal resor. Tillstånd för återkommande resor medges för högst ett år.

Avgifter
Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som
motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar
närmare föreskrifter om dessa avgifter, enligt § 8 lagen om riksfärdtjänsten.
Regeringen meddelar föreskrifter om dessa avgifter via Förordningen om egenavgifter
vid resor med riksfärdtjänst (Förordning 1997:782). Vid resa med allmänna
kommunikationer betalar medresenär den faktiska kostnaden för biljetten samt i
förekommande fall en bokningsavgift. Avgiften är baserad på hela resan inklusive
anslutningsresor. Vid resa med personbil eller specialfordon betalar medresenär
utifrån förordningens regler med undantaget att medresenärer över 18 år betalar full
egenavgift. Ledsagarens egenavgift ersätts enligt Lag om riksfärdtjänst av kommunen.

Kostnader för transport av handikapphjälpmedel
Om kostnader uppkommer för transport av handikapphjälpmedel, till exempel om en
elrullstol måste transporteras separat med tåg eller dylikt samtidigt som resenären
reser med flyg, ersätts dessa kostnader av kommunen.

Riksfärdtjänstens servicenivå
Tillstånd till riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer innebär att service ges
i enlighet med respektive transportsbolagsservice till resenärer med funktionshinder.
Tillstånd till riksfärdtjänst med personbil och specialfordon innebär alltid att resenären
kan få följande service:
Hjälp in i och ut ur fordon.
Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon.
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Hjälp med säkerhetsbälte.
Resenär kan ha med två resväskor samt handikapphjälpmedel.
På resenärens begäran ges även följande service vid resa med taxi och specialfordon:
Hjälp till och från port eller dörr, ledsagning, bagage och handikapphjälpmedel.
Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats.
Om tillståndet omfattar ledsagare ska det stöd och den hjälp som resenären behöver
ombesörjas via medföljande ledsagare. Detsamma gäller om vuxen medresenär
medföljer.
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Fyrbodalsområdet
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Postadress: 453 80 LYSEKIL Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
Tel: 0523-61 30 00
E-post registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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Sammanträdesprotokoll
2020-02-12

Kommunfullmäktige

§4

Dnr 2019-000413

Riktlinjer för ekonomistyrning för Lysekils kommun
Sammanfattning
Riktlinjer för ekonomistyrning har reviderats för att anpassas till riktlinjer för
Lysekils kommuns styrmodell och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv. Även anpassning till bolagsdirektivet finns i dokumentet.
Det är dels redaktionella ändringar samt förtydligande och anpassning till andra
dokument.
Giltigheten för de tre dokumenten som gäller kommunen har satts till 2023-12-31,
för att det politiska styret efter valet 2022 har möjlighet att forma dessa
styrdokument.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 14
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22
Riktlinjer för ekonomistyrning för Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag att stycket om ”Bokslutsberedning” utgår
ur riktlinjerna.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till riktlinjer för
ekonomistyrning.
Skriftlig reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2020-02-12

Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut
2020-02-12 – Riktlinjer för ekonomistyrning för Lysekils kommun.
Lysekilspartiet yrkade på att ta bort hela avsnittet om den så kallade bokslutsberedningen. Motivet för detta är att vi inte kan se att denna ”aktivitet” tillför något
positivt utan istället bara är en administrativ pålaga och börda.
I förslaget till riktlinjer står det följande ”Grunden för beredningen är att fastställa
respektive nämnds och styrelses ekonomiska resultat”. Vi menar att denna uppgift
fullgörs av nämndernas och kommunstyrelsens fastställande av nämndernas
årsrapporter. För detta ändamål behövs ingen bokslutsberedning.
Bokslutsberedningen kan också föreslå att nämndernas överskott och underskott
ska överföras till nästa år. Trots att vi har haft denna möjlighet i riktlinjerna för
ekonomistyrning sedan 2016 har detta aldrig föreslagits. Socialnämnden har ju
exempelvis varje år uppvisat stora underskott (enligt vår mening på grund av
orealistiska budgetar), envar har ju insett att den nämnden inte har några
möjligheter att betala tillbaka dessa underskott. Av ”rättviseskäl” har sedan övriga
nämnder som överskridit sina budgetar fått ”syndernas förlåtelse”. Följaktligen har
bokslutsberedningen inte heller behövts för att hantera över- och underskott.
Ronald Rombrant (LP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Strategi
Program
Plan
Policy
>> Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för
ekonomistyrning
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Ekonomistyrning och ansvar
Styrmodellen och ekonomistyrning
Lysekils kommun arbetar efter en styrmodell som antagits av kommunfullmäktige.
Styrmodellen innebär en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning
och ledning av kommunen och dess verksamheter. Riktlinjer för ekonomistyrning är en
del av styrmodellen och definierar hur verksamheterna ska styras med utgångspunkt
från god ekonomisk hushållning.

Ekonomistyrning är en del av styrmodellen, vilken presenteras i dokumentet ”Lysekils kommuns
styrmodell”.

Ansvar
Kommunfullmäktiges ansvar:
•
•

Kommunfullmäktige ska besluta om kommunens budget med
utvecklingsområden, inriktningar, utvecklingsmål och uppdrag samt
ekonomiska ramar för respektive nämnd.
Kommunfullmäktige beslutar också om policys inom området samt riktlinjer av
större vikt eller som är av principiell betydelse för kommunen.

Kommunstyrelsens ansvar:
•
•

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av
kommunens ekonomi och verksamheter samt ansvarar för samordningen inom
den kommunala koncernen.
Kommunstyrelsen beslutar också om riktlinjer samt regler inom området.
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Nämnder och övriga styrelsers ansvar:
•
•

Nämnd ska bedriva sitt arbete med planering, budgetering och uppföljning så
att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs utifrån de av fullmäktige
beslutade ekonomiska ramarna.
Nämnd beslutar också om regler inom området för den egna verksamheten.

I texten nedan används begreppet nämnd, vilket även omfattar kommunstyrelsen som
nämnd.

Tillämpning
Förutom det som framgår av dessa riktlinjer tillämpas ekonomistyrningen med
följande styrmedel:
•
•
•
•
•
•

Budget inklusive investeringar och mål för god ekonomisk hushållning
Ägardirektiv
Redovisning
Internkontroll
Uppföljning och utvärdering
Övriga bestämmelser och styrande dokument

Budget inklusive investeringar och mål för god ekonomisk
hushållning
Budget
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår.
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Budgeten ska innehålla:
•

Plan för ekonomin för en period av tre år.

•

Hur den ska finansieras.

•

Ekonomin under budgetåret.

•

Skattesats som ska gälla.

•

Ekonomiska ramar för nämnder.

•

De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska
anges.
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I
planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.

•

•

Plan för verksamheten med utvecklingsområden, inriktningar, utvecklingsmål
och uppdrag

•

Investeringsramar, borgensavgift, medlemsavgift för kommunalförbund,
ekonomiskt resultatmål för planperioden, internränta (lån inom
kommunkoncernen) och internränta för kapitaltjänstkostnader.

•

Beräknad ekonomisk ställning vid budgetårets slut.

De ekonomiska ramarna arbetas fram inom kommunens planeringsprocess, vilken
inkluderar budget.
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I planeringsprocessen ingår att kommunens ekonomiavdelning beskriver de
ekonomiska förutsättningarna för kommande år. Nämndernas förvaltningar redovisar
omvärlds- och nulägesanalyser samt verksamhetens kommande utmaningar och behov.
Tilldelning av ekonomiska ramar för verksamheterna tas för vissa verksamheter fram
via en särskilt framtagen resursfördelningsmodell.
Övriga verksamheter tilldelas enligt tidigare budget med indexuppräkning.
Kommunfullmäktige beslutar senast den 30 juni om kommunens budget för
nästkommande år och plan för år två och tre. Vid valår ska beslut fattas senast den 30
november.
Nämnd fattar beslut om budget med verksamhetsplan, senast den 31 oktober. Vid
valår ska beslutet tas senast den 31 december. Nämnderna fastställer budget per
verksamhet och förvaltningscheferna fördelar budgeten enligt organisationsstruktur.
Varje chef tilldelas en ram och ett budgetansvar samt har befogenhet att fördela och
omprioritera inom sitt ansvarsområde.

Planeringsprocessen enligt styrmodellen

Nämnder ska bedriva verksamheten inom befintliga ramar och enligt gällande
lagstiftning även om angivna mål och inriktningarna inte helt kan uppnås. Nämnd får
inte överskrida sin ekonomiska ram avseende drift och/eller investering.
Varje enskild chef får inte överskrida tilldelad budget utan godkännande från
överordnad chef, oavsett om avvikelsen beror på ökade prestationer i förhållande till
budget.
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God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv. De mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning ska anges.
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet
som bedrivs av andra juridiska personer, det vill säga kommunkoncernen.
I Lysekils kommun ska särskilda riktlinjer för detta antas.
Uppföljningsrapportering
I enlighet med kommunens styrmodell dokumenteras uppföljningsprocessen i form av
rapporter fem gånger per år. Uppföljning sammanställas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige per:
o sista februari, uppföljningsrapport 1
o 30 april, uppföljningsrapport 2
o 31 augusti, uppföljningsrapport 3
o 31 oktober uppföljningsrapport 4
o Årsredovisning (uppföljningsrapport 5)
Uppföljningsrapport 3 ska utgöra det delårsbokslut som regleras i kommunallagen.
Nämnder ska följa upp utvecklingen av verksamhet och rapportera större avvikelser
gentemot uppsatta utvecklingsmål. Dessa ska följas upp vid uppföljningstillfälle 3 och i
årsredovisningen.
Varje nämnd ska göra resultatuppföljning varje månad exklusive januari och juli samt
beslutar själv om ytterligare uppföljningar utöver uppföljningsperioderna behöver
göras.

Uppföljningsprocessen enligt styrmodellen
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Innan nämnd tar ställning till respektive uppföljningsrapport ska samtliga avvikelser,
så väl positiva som negativa, i förhållande till budgetens ekonomiska mål analyseras
och förklaras skriftligen av förvaltningschef. Kravet gäller på såväl drift- som
investeringsverksamhet.
Åtgärdsplan vid budgetavvikelse
Nämnder ansvarar för att hantera samtliga avvikelser avseende drift- och
investeringsverksamhet på lämpligt sätt. Nämndspresidie ska vid befarade negativa
avvikelser skyndsamt informeras. Vid negativa avvikelser ska förvaltningschef lämna
förslag på åtgärdsplan 1 för att nå ekonomisk balans. Åtgärdsplan ska upprättas och
delges nämnd senast 30 dagar efter att avvikelsen blivit känd. Åtgärdsförslagen ska
vara utformade så att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når
överenskommelse med det ekonomiska målet.
Åtgärdsplanen som nämnden fattar beslut om ska följas upp och rapporteras i den
löpande uppföljningen till kommunstyrelsen.
I anslutning till uppföljningarna ska kommunstyrelsens presidium genomföra
dialogmöten med nämndpresidierna.

Bokslutsberedning
Kommunstyrelsens presidium genomför efter årsbokslutet en bokslutsberedning senast
sista mars. Grunden för beredningen är att fastställa respektive nämnds och styrelses
ekonomiska resultat. Utvärdering sker utifrån tilldelad budget relaterat till prestationer
för det gångna året och arbetas fram av kommunstyrelsens förvaltning.
Över- och underskott
Uppgår kommunens resultat till minst två procent av kommunens totala budget kan
överskjutande del av resultatet balanseras till nämnd påföljande år.
Undantag kan göras om avvikelsen beror på
•
•

budgettekniskt fel eller extraordinär händelse som inte kunnat förutses
budgeterad ordinarie verksamhet inom driftbudgeten som inte har verkställts
eller som har verkställts senare än planerat

•

budgeterad verksamhet inom driftbudgeten som är av engångskaraktär och som
inte har verkställts under budgetåret och inte heller kommer att verkställas i
samma syfte och form under följande budgetår

•

budgeterat projekt inom investeringsbudgeten som inte har verkställts under
budgetåret och inte heller kommer att verkställas i samma syfte och form under
följande budgetår

•

lagstiftning

Beredning inför kommunstyrelsens bokslutsberedning av påverkbara överskott
respektive underskott sker mellan kommunstyrelsens förvaltning och respektive
Definition av ”Plan” enligt Lysekils kommuns riktlinjer för styrdokument: Planen ska
beskriva de önskade åtgärderna så konkret att det säkrar det önskade utförandet,
oavsett vem som vidtar dem. Av planen ska framgå vem som har ansvar för att
åtgärderna blir gjorda. Den ska ange ett tidsschema för åtgärderna och hur eventuell
uppföljning ska ske. Den får inte stanna vid att vara en inventering eller en önskelista.

1
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nämnd i samband med årsredovisningen. Överskott/underskott som ska överföras till
nästa år beslutas beloppsmässigt av kommunstyrelsen för varje nämnd i samband med
behandling av årsredovisningen.
När kommunstyrelsen tagit beslut enligt bokslutsberedning om respektive nämnds
ekonomiska resultat gäller att:
•
•
•

50 procent av överskott överförs till respektive verksamhet som eget kapital.
100 procent av underskott överförs som eget kapital dock maximalt 2 procent
av nämnds budget.
Om en nämnd har ett negativt eget kapital sedan föregående år får ett eventuellt
överskott överföras med 100 procent för den negativa delen.

Användning av överskott och återställning av underskott
I samband med uppföljning 2 kan en nämnd begära hos kommunstyrelsen att få
använda överskott. Nämnd ska precisera hur stor del av överskottet som ska användas
samt och hur det ska användas. Kommunstyrelsens ska i sitt beslut ta ställning till om
begäran kan komma i konflikt med balanskravet och målen för god ekonomisk
hushållning.
Underskott ska täckas inom tre år i enlighet med balanskravet. Nämnd ska fortlöpande
vid budgetuppföljningarna redovisa hur underskottet täcks.
Nämnd reglerar själva enheter med över- respektive underskott.

Investeringar
En investering är en anskaffning av en anläggningstillgång som är avsedd för
stadigvarande bruk i verksamheten. En sådan utgift redovisas som en investering om
samtliga följande kriterier är uppfyllda:
• Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år
• Tillgången är avsedd för stadigvarande bruk
• Att beloppet är av väsentlig storlek, vilket innebär minst ett prisbasbelopp
Investeringsbudget
Investeringsbudgetens totalram, som fastställs av kommunfullmäktige i juni för
nästkommande år, består av reinvesteringar och nyinvesteringar samt en plan för
ytterligare fyra år. Reinvesteringar är investeringar för att bibehålla standarden på
kommunens anläggningar. Den totala ramen för reinvesteringar ska som utgångspunkt
motsvara nivån på årets avskrivningar. Avsteg från detta kan göras enskilt år, vilket i så
fall ska motiveras. Budgeten innehåller också uppgifter om exploateringsprojekt och
taxefinansierad verksamhet.
Kommunstyrelsen fattar beslut om nyinvesteringar per projekt senast i november.
Nyinvesteringsprojekt överstigande 100 prisbasbelopp beslutas av
kommunfullmäktige. Inför beslutet i november ska en ekonomisk kalkyl presenteras
per projekt.
Outnyttjad investeringsram, för påbörjat projekt, kan överföras till nästkommande år
och ingår då i det årets investeringsram. Nyinvesteringar som inte påbörjats under
budgetåret utgår och presenteras vid behov på nytt i nästkommande budgetprocess för
nytt beslut.
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Varje nämnd har ansvar för att följa upp reinvesteringsprojekt inom nämndens
ansvarsområde. Även nyinvesteringar ska följas upp och särredovisas i
uppföljningsrapporterna.
Uppföljning och slutredovisning av investeringsprojekt
Investeringsprojekt följs upp i samband med uppföljningsrapporteringen. Vid
årsbokslutet lämnas skriftlig redogörelse för investeringsutfall jämfört med budget per
projekt samt konsekvenser av varje investeringsprojekt.
Investeringsprojekt som beviljats av kommunfullmäktige ska slutredovisas till
kommunfullmäktige. Investeringsprojekt, som beslutats av kommunstyrelse, som
avviker mot budget med mer än 15 procent eller beloppsmässigt med mer än två
prisbasbelopp ska redovisas till kommunstyrelsen, senast tre månader efter aktivering
av anläggningen.
Kapitaltjänstkostnader
Kapitaltjänstkostnader består av avskrivning och internränta. Lysekil tillämpar rak
nominell metod för beräkning av kapitaltjänstkostnader, vilket innebär att avskrivning
sker på investeringens anskaffningsvärde och internränta beräknas på restvärdet.
Internräntan bestäms av kommunfullmäktige varje år i samband med budgetbeslutet.
Kapitaltjänstkostnader belastar den nämnd som förvaltar anläggningstillgången. Vid
aktivering av nyinvestering utgår driftbudgetkompensation. Huvudregeln för
reinvestering är att driftbudgetkompensation inte utgår. När reinvesteringar innebär
högre kapitaltjänstkostnader än tidigare bör dock kompensation utgå. Beslut fattas i
samråd med förvaltningen och ekonomiavdelningen.

Ägardirektiv
Gemensamma ägardirektiv
Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala
ändamål. De kommunala bolagen är liksom nämnder och förvaltningar till för att
bedriva kommunal verksamhet som syftar till att skapa nytta för kommunen och
kommuninvånarna.
Kommunen har valt att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt
moderbolag, Lysekils Stadshus AB. Syftet med detta moderbolag är att skapa en
ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens bolag, vilket ger möjlighet till att
nyttja skattelagstiftningens regler om koncernbidrag. Moderbolagets styrelse har
därigenom fått rollen som koncernstyrelse.

Tydliga gemensamma ägardirektiv bidrar till att skapa förutsättningar för en fungerande
ledning av den kommunala bolagsverksamheten. Om tveksamhet uppstår i frågor som
berörs av dessa gemensamma ägardirektiv ska kommunstyrelsen konsulteras.
Bolagsspecifika ägardirektiv
Utöver de gemensamma ägardirektiven ska ägardirektiv för respektive bolag
formuleras, så kallade bolagsspecifika ägardirektiv. Dessa ägardirektiv ska antas av
kommunfullmäktige och utgå ifrån de övergripande visioner och utvecklingsmål som
kommunfullmäktige antar. Ägardirektiven ska vara långsiktiga och uttryckas för en
period om 3–4 år.
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Ägardirektiven ska ha följande struktur:

•
•
•

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta
Ägarens krav
o
Verksamhetens inriktning
o
Ekonomiska mål (ex. avkastning, soliditet)
Rapportering

Ägarens krav ska ta hänsyn till respektive bolags ändamål samt utvecklings- och
investeringsbehov.

Redovisning
Redovisningen ska ske enligt Kommunallagens 11 kapitel och de bestämmelser som står
i Lagen om kommunal bokföring och redovisning gällande den kommunala
bokföringen.
Syftet med redovisningen är:
• att ge en korrekt bild av kommunens och kommunkoncernens ekonomi
• att spegla kommunens resultat och ställning för att ge underlag för beslut
• att tillgodose kommunens egna behov av olika verksamheters och enheters
resultat och ställning
• att tillgodose externa intressenters behov av information om kommunens och
dess olika verksamheters resultat och ställning

Grundläggande redovisningsprinciper
I den löpande redovisningen och vid upprättande av årsredovisningen ska följande
övergripande redovisningsprinciper tillämpas:
•

Principen om pågående verksamhet
En redovisningsprincip som innebär att man i redovisningen utgår från att
företaget kommer att fortsätta sin verksamhet under en oöverskådlig tid.

•

Objektivitetsprincipen
Ekonomiska händelser som redovisas ska kunna verifieras och grundas på
objektiva ställningstaganden

•

Öppenhetsprincipen innebär att förändringar av redovisningsprinciper
redovisas öppet och att intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder
redovisas brutto.

•

Försiktighetsprincipen innebär försiktighet vid värdering. Tillgångar
värderas lågt, skulder värderas högt.

•

Matchningsprincipen innebär att kostnader och intäkter som hör samman
ska matcha varandra i samma tidsperiod.

Analys av den finansiella ställningen och utvecklingen ska baseras på antagandet av att
dessa principer följs. Tillämpandet av dessa principer leder till att en återhållsam bild
av kommunens ekonomi redovisas. Tillämpningen av god redovisningssed innebär
därmed att den ekonomiska redovisningen ger en miniminivå av det ekonomiska läget.
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Kodplan
Kommunens redovisningsmodell bygger på en flerdimensionell redovisning med
indelning i olika koddelar för att göra det möjligt att följa upp ekonomin utifrån den
externa och den interna redovisningens krav.
Kommun-Bas, normalkontoplan för kommunernas externa redovisning, är grunden för
externredovisningen. Verksamhetsindelningen ska följa samma struktur som
Statistiska Centralbyråns, SCB, indelning för Räkenskapssammandraget, RS.

Externredovisning
Lagen om kommunal bokföring och redovisning reglerar externredovisningen i
kommunen. God redovisningssed och vedertagna redovisningsprinciper ska tillämpas.

Internredovisning
Internredovisningens roll är att avspegla den organisation som kommunen och
respektive styrelse och nämnd utgör. Uppgifter som hämtas ur redovisningen ska ge
underlag för beslutsfattare på olika nivåer i organisation att fatta väl underbyggda
beslut.

Internkontroll
Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem. I begreppet intern
kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika samverkande
aktiviteter som bland annat syftar till att:
•
•
•

öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
säkerställa att lagar, riktlinjer och andra styrdokument efterlevs
trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på
grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel
• säkerställa en riktig och fullständig ekonomisk redovisning
• säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges
intentioner
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för intern kontroll. Ansvaret för den interna
kontrollen ligger på respektive nämnd och bolagens styrelser. Kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret för att se till att det förekommer en god intern kontroll.

Övriga bestämmelser och styrande dokument
Redovisning
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om årets resultat efter
balanskravsjusteringar och information om hur kommunen hanterar
resultatutjämningsreserven.
I förvaltningsberättelsen ska även upplysning lämnas om hur tidigare räkenskapsårs
negativa balanskravsresultat har reglerats och det balanskravsresultat som är kvar att
återställa.
Beslut i budget om reservering till eller ianspråktagande av resultatutjämningsreserv
kan revideras vid bokslut när utfallet är känt.
Eftersom resultatet kan förändras mellan budget och bokslut till följd av förändrade
skatteintäkter, är det rimligt att ett nytt beslut om faktisk reservering eller
ianspråktagande till reserven tas vid bokslut.
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Balanskrav och balanskravsutredning
Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar ska bestå av
realisationsvinster med vissa undantag, vissa realisationsförluster, orealiserade
förluster i värdepapper och orealiserad återföring av förluster i värdepapper. Ej
återställt ackumulerat balanskravsresultat ska redovisas i not till resultaträkningen.
Förändring av resultatutjämningsreserven hanteras inom balanskravsutredningen som
en justeringspost. En resultatutjämningsreserv inom balanskravsutredningen ger
varken påverkan på redovisningen, årets resultat eller ekonomiska nyckeltal.

Lokalkostnader
Lokalförsörjning
Samhällsbyggnadsnämnden ska tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter.
Om inte behoven i första hand kan tillgodoses med kommunens befintliga lokaler görs
extern inhyrning alternativt om-, till- eller nybyggnation genom
samhällsbyggnadsnämndens försorg. Vid nya externt förhyrda lokaler är
samhällsbyggnadsnämnden förstahandshyresgäst.
Utifrån nämndernas lokalbehov sammanställer samhällsbyggnadsnämnden en 5-årig
lokalförsörjningsplan. Planen uppdateras årligen och fastställs i kommunfullmäktige i
budgetbeslutet.
Hyra
Hyreskontrakt ska upprättas för varje byggnad och lokal. Regler för intern
hyressättning är självkostnadsprincipen. Hyran ska täcka drifts-, underhålls- och
kapitalkostnader. Avsikten är att avdelningen för fastighet ska finansieras genom
hyresintäkter. De interna hyrespriserna ska presenteras i under augusti månad varje år.
Underhåll och reinvesteringar
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för underhållet inom avskrivningstiden. Om en
byggnad ska fortsätta att användas efter avskrivningstidens slut bör en återinvestering
ske. Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram planer för reinvesteringar utifrån den 5åriga lokalförsörjningsplanen.
Verksamhetsanpassning
Nyinvesteringar samt ombyggnationer och standardhöjande åtgärder utöver normalt
underhåll belastar hyresgästerna genom hyreshöjningar.

Internhandel
Internhandel innebär att en nämnd eller förvaltning säljer varor och tjänster till en
annan nämnd eller förvaltning mot ersättning. Budgeterad internhandel, med avtal
som grund, sker inom lokaluthyrning, telefonväxel, IT, bilpool samt inom kost- och
städverksamheterna. Övrig internhandel sker bland annat inom
arbetsmarknadsförvaltningen.
Syftet med internhandel och internprissättning är:
• att ge rättvisande redovisning
• att styra beslut vad avser inköp, volym, kvalitet och leverantör
• att skapa kostnadsmedvetande
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Följande principer ska gälla vid köp och försäljning av interna tjänster inom
kommunen:
• modeller och metoder för internprissättning ska vara enkla och förutsägbara
• prissättningen ska i möjligaste utgå från en självkostnadskalkyl
• förhandling ska enbart ske om volym, servicenivå och kvalitet
• huvudregeln är att skriftliga överenskommelser ska tas fram
• interndebitering med internfaktura ska undvikas för mindre belopp
• vid tvist om intern debitering ska kommunens ekonomichef avgöra tvisten
• administrationen runt internhandel får aldrig överstiga nyttan av internhandel
för någon vara eller tjänst

Taxor och avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter. Kommunfullmäktige kan överlåta
befogenheter till nämnd att besluta om vissa mindre taxor och avgifter samt om sådana
ändringar som beror på indexförändringar eller andra ändringar inom den ram som
kommunfullmäktiges delegation innebär.
Nämnderna lämnar förslag på justerade taxor och avgifter för beslut i
kommunfullmäktige. Ett samlat beslut för alla justerade eller nya taxor och avgifter ska
ske i kommunfullmäktige senast i september inför nästkommande budget. Delegerade
taxe- och avgiftsbeslutbeslut ska anmälas till kommunfullmäktige.

Övriga styrande dokument
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för finansverksamheten
Policy för inköp och upphandling
Attestreglemente, kontroll av ekonomiska transaktioner
Tillämpningsföreskrifter för internhyror av kommunala lokaler
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.
Riktlinjer för intern kontroll
Lysekils kommuns styrmodell
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Postadress: 453 80 LYSEKIL Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
Tel: 0523-61 30 00
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Sammanträdesprotokoll
2020-02-12

Kommunfullmäktige

§3

Dnr 2020-000025

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Sammanfattning
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv ska
revideras och i samband med detta har målen för god ekonomisk hushållning
justerats samt kompletterats. Tidsperioden för utvärdering av resultatmål och
självfinansieringsgrad har förlängts till rullande 10 år istället för 3 respektive 5 år.
Eftersom god ekonomisk hushållning ska utvärderas i förvaltningsberättelsen med
hänsyn till koncernen och kommunen har ett det finansiella målet ”soliditeten ska
förbättras” justerats så att det gäller hela kommunkoncernen. Ett nytt mål har lagts
till när det gäller exploateringsverksamheten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 13
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag, med syftet att de finansiella målen ska vara
följsamma med mandatperioderna – detta inte minst med tanke på
ansvarsprövningen – föreslås att de angivna 10-årsperioderna byts ut mot rullande
4-årsperioder.
Tilläggsförslag, mot bakgrund av större budgetavvikelser och bristande
prognossäkerhet under senare år föreslås att två ytterligare finansiella mål införs;
budgetföljsamhet och prognossäkerhet, vilka ska tillämpas på nämnder och nivåer
därunder med liknande metodik som tillämpas i Stockholms stad.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Ronald
Rombrants tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv.
Skriftlig reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Samtliga nämnder och förvaltningar
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut
2020-02-12 – Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv.
I de föreslagna riktlinjerna föreslås att resultatmålet, egenfinansieringsgraden vid
investeringar och exploateringsverksamheten ska beräknas över en rullande 10årsperiod. Risken är uppenbar att detta kommer att leda till att svaga – och
oansvariga - budgetar kommer att läggas fram. Det kommer att vara frestande när
svåra besparingsbeslut borde fattas att man skjuter på besparingarna efter
budgetens treårshorisont. Och därmed överlåter ansvaret på någon annan.
Vi har de senaste åren kunnat konstatera att det finns en ”förbättringspotential” när
det gäller nämnders budgetavvikelser och prognossäkerhet. Detta framkommer även
i 2019 års bokslut. Genom att införa två ytterligare finansiella mål och genom att
systematiskt över tid följa dessa är det rimligt att anta att vi successivt kommer att
bli bättre i dessa avseenden. Vi ska ju jobba med ständiga förbättringar. Så här
skulle det måluppfyllnaden se ut i 2019 år bokslut om vi hade haft dessa mål:

Ronald Rombrant (LP)
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Inledning
Syfte med denna riktlinje
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna anger ett
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamheten och ekonomi som sträcker sig
längre än budgetperspektivet på ett eller tre år.
I kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda
resultatutjämningsreserv (RUR) så skall riktlinjerna också omfatta hanteringen av
den.

Vem omfattas av riktlinjen
Denna riktlinje gäller efter beslut kommunfullmäktige. Nämnder och
kommunstyrelsen måste förhålla sig till riktlinjerna så att verksamheten över tid
bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk
hushållning ur ett helhetsperspektiv.
I texten nedan används begreppet nämnd, vilket även omfattar kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet
som bedrivs av andra juridiska personer, det vill säga kommunkoncernen.
God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte
bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala
balanskravet innebär att det i grunden ska råda balans mellan utgifter och inkomster.
Lagen har utformats så att det är upp till varje kommun och landsting att definiera
innebörden av god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning har
både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
Lagstiftningen har förändrats till 2019 och det innebär ett tydligt krav på att riktlinjer
för god ekonomisk hushållning även ska innefatta koncernen, eftersom kommunen
ska utvärdera god ekonomisk hushållning för den kommunala koncernen och för
kommunen i förvaltningsberättelsen.
Riktlinjerna omfattar också regelverk kring hantering av resultatutjämningsreserv
(RUR). Resultatutjämningsreserven kan användas för att utjämna intäkter för
kommunen över en konjunkturcykel. I riktlinjerna gör förtydligande kring hur RUR
beräknas och vilka förutsättningar som ska gälla för att medel ur RUR kan tas i
anspråk.
Följsamhet till såväl de långsiktiga riktlinjerna som de ekonomiska målen i det årliga
budgetbeslutet föreslås utvärderas i den ordinarie uppföljningsprocessen
företrädesvis i samband med årsredovisning och i uppföljningsrapport 3.

Lagbestämmelser
Kommunallagen (2017:725) 11 kap. och Lag om kommunal redovisning och bokföring
(2018:597) 11 kap.

4

Koppling till andra styrdokument
Riktlinjer för ekonomistyrning.
Lysekils kommuns styrmodell.
Lysekils kommuns budget.

Vägledning och avsteg
Dessa riktlinjer pekar ut riktningen och är vägledande när mål för god ekonomisk
hushållning sätts i kommunens budget.
I samband med budgetbeslutet beslutar kommunfullmäktige om nivå för de
finansiella målen, vilka kan avvika från målsättning i denna riktlinje. Långsiktiga
investeringar ska motiveras och konsekvensbeskrivas för den rullande 10årsperioden.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Vägledande principer
Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och
ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år.
God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Principen för det finansiella perspektivet innebär att varje generation själv måste bära
kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation
ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat.
Principen för verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Lysekils kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar,
sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska
medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för
verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och
att de används på ett effektivt sätt.

Inriktning för god ekonomisk hushållning
Uttolkning av god ekonomisk hushållning sker utifrån ett antal inriktningar med
långsiktiga målvärde.
Finansiellt mål för kommunkoncernen
•

Soliditeten ska förbättras

Finansiella mål kommunen
•

Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter över en rullande 10-årsperiod.

•

Egenfinansieringsgraden för investeringar över en rullande 10-årsperiod ska
uppgå till 100 procent.
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•

Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en
rullande 10-årsperiod är i balans.

Inriktning för verksamheterna
•

De utvecklingsmål som fullmäktige fokuserar på samt kommunens
övergripande kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer utgör också
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I budgetbeslutet ska det
framgå vilka utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer som ska utgöra
verksamhetens del i utvärderingen av god ekonomisk hushållning. I
årsredovisningen görs en samlad analys av dessa utifrån formulering i
budgetbeslutet.

God ekonomisk hushållning i budgeten
Styrmodellen ger tillsammans med dessa riktlinjer ett ramverk och förutsättningar för
hur verksamheten bedrivs. Kommunens resursfördelning strävar efter att vara
långsiktigt hållbar och förutsägbar. Resursfördelningen tar hänsyn till vissa
volymförändringar i befolkningsstrukturen samt kostnadsuppräkningar för index och
kapitaltjänstkostnader vid förändrade investeringsvolymer.
För att säkerställa kommunens grunduppdrag fastställs budget med kritiska
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. När beslut om budget tas definieras sambandet
mellan grunduppdrag, utvecklingsmål och god ekonomisk hushållning.
Nämnderna uppmärksammar och strävar efter att det finns ett klart samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta beskrivs i respektive nämnds
och styrelses budget.
För koncernen anges ett soliditetsmått på samma sätt som i inriktningen, det vill säga
”Soliditeten ska förbättras”.

Uppföljning och utvärdering
I årsredovisningen och i uppföljningsrapport 3 utvärderas om kommunens och
kommunkoncernens utveckling ligger i linje med god ekonomisk hushållning utifrån
riktlinjen.
Utvärdering ska också ske på de målvärden som satts i budgeten för de inriktningar
som anges i denna riktlinje.
Den samlade bedömningen om god ekonomisk hushållning grundas i utvärderingen.
Bedömningen ska också innehålla om det finns behov av justering av målvärden i
kommande budgetar för att de långsiktiga målen i riktlinjen kan upprätthållas.
Utvärderingen i uppföljningsrapport 3 bygger på förväntad utveckling avseende
ekonomi och verksamhet utifrån målen för god ekonomisk hushållning.
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Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR).
I kommunallagen finns bestämmelser om Resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet är
att ge kommuner möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel
för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet är vidare att kunna bygga
upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna
utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag.
Avsikten med resultatutjämningsreserven är inte att göra det möjligt att skjuta upp
långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga
inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt.
Resultatutjämningsreserven ska inte heller användas för att göra kortsiktiga
förändringar av skattesatsen. För att avsättning till en resultatutjämningsreserven ska
få ske måste kommunens finansiella mål vara uppfyllda.
Med resultatutjämningsreserv kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning
undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste
byggas upp igen.

Reservering och avsättning
Reservering till en RUR får antingen göras på årets resultat efter resultaträkning eller
årets resultat efter balanskravsjusteringar. Reserveringen ska baseras på det resultat
som är lägst mellan de båda resultaten.
Hur stor reserveringen får vara beror på om en kommun har positivt eller negativt
eget kapital:
• Om en kommun har positivt eget kapital får den del som överstiger en procent
av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning avsättas.
• Om en kommun har negativt eget kapital får den del som överstiger två
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning avsättas.
Reserveringen får dock aldrig ske så att det står i strid mot det resultatmål som har
beslutats i budgeten.
Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att ianspråktagandet endast kan göras
av de medel som redan finns reserverade i resultatutjämningsreserven.
Tanken är inte att resultatutjämningsreserven ska möjliggöra en permanent och
varaktig överbeskattning där överskotten årligen sparas för framtiden.
Om en kommun har byggt upp en resultatutjämningsreserv, så får hela eller delar av
behållningen räknas in i budgeten för att täcka upp, om de beräknade intäkterna är
lägre än kostnaderna när de prognostiserade skatteintäkterna ökar svagt till följd av
en svag samhällsekonomisk utveckling. Förutsättningen är att en reserv har byggts
upp.
I samband med beslut om budget, beslutas även om en reservering till
resultatutjämningsreserv ska göras, eller om reserven ska användas.
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Resultatutjämningsreservens storlek
Som kriterier för reservering till resultatutjämningsreserven ska både resultatnivå och
storleken på det egna kapitalet vägas in, inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner.
Ett tak måste fastställas för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven.
När kommunens ekonomiska ställning är svag mätt i eget kapital bör avsättning göras
undantagsvis och den ekonomiska ställningen bör förbättras i första hand. Omvänt
kan större avsättningar göras när kommunen har ett positivt eget kapital. Av den
anledningen ska taket för avsättning utgå från detta. Vid negativt eget kapital
(inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner) sätts taket till 10 miljoner kronor och
vid positivt eget kapital ska taket vara 20 miljoner kronor.

Disponering
RUR kan endast disponeras om förändringen av den faktiska underliggande
skatteunderlagsutvecklingen det aktuella året understiga de tio föregående årens
rullande genomsnittliga värde. Disponeringen får då ske med maximalt uppgå till
motsvarande del som skatteunderlagsutvecklingen understiger det tioåriga
genomsnittet.
Medel från RUR kan endast disponeras för att täcka ett negativt balanskravsresultat.

Beslut om reservering och disponering
Beslut om reservering sker i årsredovisningen där reservering förutsätts ske upp till
det maximala beloppet enligt tak ovan.
En disponering av RUR får budgeteras om prognosen för skatteutvecklingen
understiger de tio föregående årens rullande genomsnittliga värde. Ett slutgiltigt
beslut tas med årsredovisningen.

Redovisning
Redovisning av RUR sker i årsredovisningen kopplat till balanskravsutredningen.
Varken avsättning till eller disposition av resultatutjämningsreserv påverkar
kommunens resultat utan sker som en särskild specifikation av kommunens egna
kapital i balansräkningen.
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Beslutsuppföljning UBN
Ärende

Datum

Gullmarsborgs utveckling

170222

Gullmarsborgs utveckling

170530

Underhåll och upprustning av
Gullmarsborgs ishall

180327

Alla taxor att gälla från och med 2021-01-01
Remiss av motion angående bildande av en kultur- och
fritidsnämnd
Remiss av motion om att införa ersättning i daglig
verksamhet
Remiss av motion angående ett helhetsgrepp kring lokal- och
bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder
Remiss av motion om att förbättra utbildningen i FSI
Uppföljning 1
Uppföljning 2
Uppföljning 3
Kulturpris
Kulturstipendium
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse
nr 1 för utbildning
Uppföljning 4
IKT-strategin
Genomlysa fritidsgårdsverksamheterna

Beslut i
nämnd

Beslut 200826
Beslut 200429

Beslut

UBN beslutar att ge UBF i uppdrag att fortsätta arbetet med Gullmarsborgs utveckling och framtid.
UBN beslutar enligt arbetsgruppens framtagna förslag samt beakta förvaltningens synpunkter.
UBN beslutar att förslaget och kostnadskalkylen ska återkomma till nämnden för beslut.
UBN föreslår KS att ge SBF i uppdrag att genomföra en förstudie gällande om- och tillbyggnad av Gullmarsborg i
enlighet med föreslagen verksamhetsplattform. Till denna förstudie ska en trafikutredning göras.
Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skyndsamt ser till att de mest publikt påvra miljöerna åtgärdas,
gärna i samarbete med AME eller andra lämpliga partners.
Förvaltningen utreder det akuta underhållsbehov samt planlägger utförandet av arbetet skyndsamt.
Utbildningsnämnden beaktar investeringsbehovet i budgetarbetet 2019-2020.
Svar till KS 2020-05-18

Beslut 200331

Svar till KS 2020-03-18

Beslut 200429
Beslut 200331
Beslut 200603
Beslut 201006
Beslut 200429
Beslut 200429

Svar till KS 2020-03-18

Beslut 201216
Beslut 201216

Beslut 2020-04-29

Förv. fick i uppdrag 191002 att föreslå nämnden justeringar som behöver göras i IKT-området
Utbildningsnämnden gav förv. i uppdrag att genomlysa fritidsgårdsverksamheterna i
Lysekils kommun och redovisa detta som ett informationsärende

Uppföljnining
i nämnd
2018-11-14

2018-11-14

ARBETSAMTERIAL 2020-03-18
Underlag för dialog - Nulägesanalys - 2020
(Arbetslivsförvaltningen)
Nulägesanalys
SWOT-analys: Målgruppsperspektiv

Arbetsmarknaden och väntande
konjunkturförändring
Västra Götaland och FyrBoDal har haft en stark
utveckling under de senaste 10 åren. Konjunkturen
är fortsatt förhållandevis stark även om den nu börjat
avta och förväntas fortsätta avta under kommande år.
Vi ser fortsatt en efterfrågan på arbetskraft hos flera
arbetsgivare bådeoffentliga och privata. Det har under
en lång tid varit en hög efterfrågan på arbetskraft på
bed front men bristen på arbetskraft med efterfrågad
kompetens bromsar jobbtillväxten. För att få en ökad
sysselsättning ses utrikes födda som en viktig del för
arbetskraftsförsörjningen. Det kommer dock att ställa
krav på att arbetsmarknaden öppnas upp och att fler
ges möjlighet att starta nya företag. Integrationen
måste fungera bättre, förberedelserna för och
matchningen på arbetsmarknaden är en stor
utmaning.
Svenskt Näringsliv meddelade i början av november
2019 att alla indikatorer nu visar på en kommande
konjunkturförändring; arbetslösheten stiger sakta, den
internationella konjunkturen mattas av och en sämre
ekonomisk utveckling är att vänta. Om och när
dagens gynnsamma konjunktur vänder går det att
anta att antalet arbetslösa kommer att bli fler och
kostnaderna gällande försörjningsstöd kommer öka.
Kostnaderna för ökat ekonomiskt bistånd har ökat i
två av tre av Sveriges kommuner under 2019 och
denna trend är tydlig även i Lysekil.
Arbetslöshetsstatistiken visar en något ökande trend
för Lysekils kommun liksom för större delar av landet i
övrigt. Vid en jämförelse av totala arbetslösheten
december 2019 med december 2018 visar det en
ökning med 1,3% från 6,1 – 7,4%. Motsvarande siffra
för riket är 7,4% för Västra Götalandsregionen 6,6%.
Ungdomsarbetslösheten visar en än större ökning
med 4,1% från 6,3 – 10,4%. Motsvarande siffra för
riket är 9,2% och för Västra Götalandsregionen 7,8%.
Under 2019 har också hushåll med försörjningsstöd
ökat i Lysekils kommun i jämförelse med året innan,
från 187 hushåll i januari 2019 till 210 hushåll i
december 2019.
Ett långvarigt problem är att arbetslösheten är hög i
vissa grupper, klyftan växer och utgörs i allt större
utsträckning av personer som är och förblir långvarigt
arbetslösa. Det är framförallt personer; utan
gymnasial utbildning, personer med någon form av
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, personer i åldersgruppen 55–64 år
och vissa grupper av utomeuropeiskt födda. För
dessa grupper krävs särskilt stöd för att förbättra
förutsättningarna att komma in på arbetsmarknaden.
Andelen långtidsarbetslösa spås öka och med en
högre arbetslöshet kommer med stor sannolikhet öka
med en förändrad konjunktur och därmed väntas

Information/anvisning

Nulägesanalys
förvaltningens målgrupp att växa med elever och
deltagare som kan behöva stöd och anpassade
insatser för att på nytt etablera sig på
arbetsmarknaden. Utbildning är ett viktigt steg på
vägen till egen försörjning och en allt mer komplex
värld ställer större krav på individen att lära om och
lära nytt. Många av de sökande saknar också
behörighet att komma in på sökta utbildningar vilket
skapar ett glapp för medborgare som då inte kan
studera som sysselsättning. Detta i sig kan öka
andelen nya försörjningsstödstagare samt utöka
deltagarantalet inom enheten för arbetsliv. Med ett
högre söktryck kommer förutsättningarna för att möta
medborgarnas behov att utmanas gällande såväl
lokaler som personella resurser och särskilda
insatser.
Andelen personer med funktionsnedsättning med
beslut om daglig verksamhet och sysselsättning är en
förhållande vis stor grupp i Lysekil. Behoven varierar
stort sett till funktion och förmåga. Det ställer stora
krav på verksamheten när det gäller att möta
personer med många olika behov och behov av
särskilt stöd för att kunna vara delaktiga i samhället.
Ytterligare en aspekt att ha med sig är den växande
problematiken gällande psykisk ohälsa. Trenden är en
ökning i alla åldersgrupper och stressrelaterad ohälsa
kryper dessutom nedåt i åldrarna. För ett flertal av de
personer som söker försörjningsstöd finns en ohälsa
och/eller social problematik kombinerat med
arbetslösheten. Det krävs en medvetenhet från
förvaltningen om dessa utmaningar både ur
målgruppens perspektiv men också ur ett medarbetar
och samverkansperspektiv.
SWOT-analys: Verksamhetsperspektiv

Nämndens nya ansvarsområden
Nämnden har fått ett nytt uppdrag med nya
ansvarsområden i och med förvaltningens bildande.
Det är en utvecklingsprocess i sig för nämnden att ta
sig an de nya ansvarsområdena och att politiskt börja
leda och styra en helt nybildad förvaltning. Det är
politiska utmaningar men också ny möjligheter att
politiskt inverka på de samlade ansvarsområdena.
Verksamheten i den nya förvaltningen är i sin linda, till
vissa delar har verksamhet och funktioner
organiserats om. Det kommer troligtvis ta en tid innan
"nya" enheter och till viss del nya roller satt sig.
Samtidigt innebär den nya förvaltningen en potential
när det gäller gemensam ledning- och styrning av
verksamheter som har gemensamma syften vilka i
förlängningen kan i bidra till ett bättre gemensamt
fokus på stöd för individer och arbetsgivare.
Omvärldspolitiken
Förvaltningens verksamheter påverkas i stor grad av
vad som sker globalt. 2018 var 70,8 miljoner
människor på flykt, hälften av dem är barn. Det är den
högsta siffran på 70 år, enligt FNs flyktingorgan
UNHCR. Trots detta har antalet människor som sökt
asyl i Sverige minskat. Lysekils kommun påverkas på
samma sätt som de flesta andra kommuner av
anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring. Lagen
om eget boende (EBO) möjliggör detta och det är i
princip omöjligt att förutse kommande
inflyttningsmönster. Det gör det svårt att
prognosticera söktryck och framtida utbud av t.ex.
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utbildning och arbetsmarknadsinsatser inom
förvaltningens verksamheter.
Det går idag att se början till ett polariserat samhälle
vars effekter i hög grad kan påverka kommande
mandatperioder både globalt, nationellt och lokalt. Hur
detta skulle påverka den lokala politiken går inte att
säga idag men oavsett politisk styrning ska det
globala målarbetet med Agenda 2030 fortlöpa och
genomsyra förvaltningens verksamheter för att verka
för ett jämlikt samhälle där alla har rätt till utbildning
och en egen försörjning.
Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020
förvaltningen. Förvaltningens målgrupp är i huvudsak
över 18 år men då många av de
studerande/deltagande har barn så behöver en
medvetenhet finnas om att nämndens beslut i hög
grad påverkar barn och ungdomar.
Funktionshinderpolitiken har lyfts återkommande upp
på agendan. Regeringen har under 2019 presenterat
en LSS- utredning översyn av insatser enligt LSS
(SOU2018:88). Utredningen lämnar ett flertal förslag
med stor betydelse för kommuners verksamheter. Det
är dock oklart om och i vilken utsträckning olika
förslag kommer genomföras. Nämnden får följa
utvecklingen för att se om eventuellt daglig
verksamhet kan komma att påverkas.
Arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingen
reformeras i grunden. Sveriges kommuner och
regioner (SKR) ser att en av de tydliga orsakerna till
et ökande försörjningsstöd är att de statliga
förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken bidrar
till en förflyttning av kostnader till kommunen. Det
finns idag en oro hos många kommuner att
nedläggningen av kontor och minskade medel till
aktiviteter hos AF ytterligare kommer öka kommunala
kostnader i form av fler försörjningsstödstagare. Det
är ännu för tidigt för att se de slutliga effekterna av
AFs reformering men det är redan tydligt att de som
idag står, och har stått, utanför arbetsmarknaden inte
har optimala förutsättningar för att etablera sig på
densamma. I Lysekil lämnade arbetsförmedlingen de
lokala arbetsplatserna under våren 2019.
Förvaltningen har dialog med Arbetsförmedlingen för
att få information om reformeringens fortsatta
utveckling. Det går redan nu att se effekt av kontorets
stängning och neddragningen av personal inom AF i
form av kontaktsvårigheter och fördröjda beslut
gällande insatser. Ett exempel är längre
handläggningstid av lönebidragsanställningar. Ett
välkommet tillskott till arbetsmarknadsåtgärder är att
extratjänster återinförs. Bedömningen är att Lysekils
kommun bör kunna ta emot ett 20-tal under året,
eventuellt fler beroende på arbetsförmedlingens
förutsättningar.
Samverkan
Att samverka är för att förvaltningen ska kunna
fortsätta utveckla sitt uppdrag. Inom ramen för SML
pågår t.ex. en väl utvecklad samverkan kring
vuxenutbildning. Samverkan ska fortgå och bör
utvecklas ytterligare för att säkerställa goda
utbildningsmöjligheter. Samverkan med övriga
förvaltningar in om kommunen behöver fortsätta
utvecklas för att säkerställa goda möjligheter för våra
deltagare och elever i olika avseenden samt att
underlätta övergångar mellan verksamheter.
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AF har över tid varit en viktig samverkanspartner som
haft stor betydelse för förvaltningens alla
verksamheter. Förändrade direktiv för AF kommer att
fortsätta att påverka förvaltningens arbete. Nämnden
och förvaltningen måste fortsätta följa utvecklingen
och se vilka roller olika aktörer och då inte minst
kommunen kan komma att få i det fortsatta arbetet.
Hur samverkan kommer att se ut fram över är ännu
inte klart.
Utifrån kommunövergripande ambitioner om att
minska såväl försörjningsstöd som arbetslöshet få fler
i arbete, utbildning och egen försörjning är samverkan
med arbetslivet en mycket viktig del. Enheten för
hållbar utveckling och framför allt
näringslivsfunktionen blir en angelägen samarbetspart
i att bättre möta näringslivet. Arbetssätt, kontaktytor
och nätverk behöver utvecklas för att förvaltningens
arbete ska få effekt. Nära samverkan kan dock inte
enbart ske inom kommunens organisation utan även
arbetslivet måste involveras. En förståelse behöver
skapas kring vilka som idag står utanför
arbetsmarknaden och hur ett gemensamt arbete kan
ske kring dessa individer. Vilka insatser behöver
genomföras och vad kan dessa personer rustas med
utifrån arbetslivets behov?
För flertalet personer som av olika hälso- och/eller
sociala skäl står utanför arbetsmarknaden är en
samverkan med andra parter som hälso- och sjukvård
och försäkringskassa av stor vikt. Det är angeläget att
funktion och förmåga kan utvecklas så arbete kan bli
möjligt alternativt att hamna rätt personer som inte
kan utveckla sin funktion och förmåga har möjlighet
att hamna rätt i försörjningssystemen.
Digitalisering
Den digitala utvecklingen går framåt med snabba steg
och möjliggör ett mer innovativt och effektivt
samhälle. Digitalisering är inte ett mål i sig utan
tekniska lösningar ska verka för att nå
verksamheternas mål och bidra till att kvalitetssäkra
de processer som säkerställer vår välfärd. Flera av
förvaltningens framtida utvecklingsområden är
beroende av digitala lösningar för att bredda
utbildningsutbud och för att effektivisera
administrativa processer. Samtidigt är digitaliseringen
en utmaning för många deltagare och elever. Att
stödja vissa deltagare och elever i en allt mer
digitaliserad värld kan komma vara en av
huvuduppgifterna för nämnden.
Lokaler
Lokalfrågan är i dagsläget en angelägen fråga för
förvaltningens utveckling på flera områden. Då
förvaltningen inte har en tillfredsställande lösning
utifrån den nybildade förvaltningsorganisationen
behöver förvaltningen ha hög prioritet på att få till
gemensamma lokaler för att det
förvaltningsövergripande arbetet ska kunna utvecklas
vidare och att få synergieffekter gällande olika
resurser. Likaså har nämnden och förvaltningen
ambitioner att i en samverkan kommunens
avfallsbolag utveckla kommunens
återbruksverksamhet. Ett utökat återbruk ställer också
krav på utökade faciliteter.
Ekonomiska förutsättningar, risker och osäkerhet
i budgeten
Personalkostnaderna överstiger budgetramen vilket
innebär att förvaltningen är beroende av externa
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intäkter varav de största är statsbidrag,
schablonersättning, interkommunal ersättning och
lönebidrag. Det är också på intäktssidan den största
osäkerheten i budgeten finns. Under 2019 kunde
konstateras att schablonersättningen minskade och
inför 2020 finns inga tecken på att den kommer att
öka. Förvaltningen har dock ett varaktigt söktryck till
sfi.
Inför 2020 och 2021 råder en osäkerhet kring
statsbidrag för yrkesutbildningar och hur
medfinansieringen kommer att ske. Inför 2021
kommer ansökningsförfarandet att ändras och
bidragen kommer att sökas under våren 2020.
Den pågående förändringen inom AF kan komma att
påverka de lönebidrag som betalas ut. Det gäller
både längre handläggningstider och belopp. Då
förvaltningen, främst inom enheten för arbetsliv, har
ett antal bidragsanställningar är det en viktig intäkt.
SWOT-analys: Medarbetarperspektiv

Tillits baserad styrning- och ledning
Vi arbetar för människor med människor, våra
medarbetare. Medarbetarkapitalet är förvaltningens
viktigaste resurs kompetens kommer även fortsatt att
behöva tas tillvara och det kollegiala lärandet är en
central del för verksamhetens utveckling. Utifrån den
antagna styrmodellen och tillitsbaserad styrning ska
medarbetare ges utrymme att växa i organisationen
samt ha modet att agera utifrån givna ramar och mål.
Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt
kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom om och
delaktighet i målarbetet. Möjligheter ska ges för
medarbetare att arbeta i mellanrummen för att
organisationen som helhet ska utvecklas.
Förvaltningen ska värna ett arbetssätt som får delarna
att vävas samman till en helhet där varje medarbetare
får en förståelse för hur denne är med och bidrar till
förvaltningens och Lysekils kommuns utveckling.
Kompetensförsörjningen är en angelägen fråga för att
verksamheten ska ha medarbetare som kan vara med
och utföra arbetet på ett kvalitativt sätt. Vissa
kategorier av medarbetare är svårrekryterade som
t.ex. socialsekreterare och lärare. Verksamheten har
en förhållandevis adekvat bemanning för närvarande
vilket är angeläget att försöka bibehålla.
Sammanfattning av föregående års slutsatser

Anvisning
Sammanfatta föregående års resultat och slutsatser.
Vad är viktigt att tänka på inför framtiden?

Sammanfattning av viktiga utvecklingsområden

Anvisning
Gör en sammanställning på specifika
utvecklingsområden som verksamheten, utifrån
genomförd SWOT-analys och sammanfattning av
föregående års resultat.
Prioritera och beskriv de frågor som behöver
förbättras/utvecklas och där man behöver lägga extra
fokus. De prioriterade utvecklingsområdena med
utvecklingsmål ska ingå i nästkommande års
verksamhetsplan och ska dokumenteras i planeravyn.

Ledningsgruppen tillsammans med medarbetare och
slutligen nämnden har diskuterat fram följande
frågeställningar/utmaningar vilka blir angelägna
utvecklingsområden i verksamhetsplan.
1. Hur kan vi stärka vårt sätt att ge framåtsyftande
vägledning?
För att stödja deltagare/elever på vägen mot arbete
utbildning och egen försörjning alternativt komma rätt
i försörjningssystemet behöver verksamheten
vägledning vara väl fungerande och ha ett
framåtsyftande innehåll i flera led och steg.
Framåtsyftande stöd och vägledning behöver vara en

Nulägesanalys
del i alla delar av verksamheten där verktyg för
kartläggning, genomförandeplanering, krav och
förväntningar på genomförande blir tydligt för alla.
2. Hur kan vi maximera antalet gynnsamma
arbetsgivarkontakter, arbets- och
sysselsättningsplatser?
Det finns ett långt större behov av platser för
deltagande än vad tillgången är i dagsläget. För att få
personer vidare i arbete behöver verksamheten i stor
utsträckning gynnsamma arbetsgivarkontakter där
deltagare/elever kan få möjlighet till praktik (inklusive
APL), arbetsträning, arbetsprövning
utvecklingsanställningar och i förlängningen ev.
möjlighet till varaktig anställning. Möjligheten till
nyttjande av platser inom olika verksamheter och
tillfälliga anställningar måste därmed vidareutvecklas.
Det är viktig såväl inom ALFs verksamheter liksom
kommunens förvaltningar och enheter samt privata
arbetsgivare. Att öppna upp de möjligheter och den
potential som finns är en utmaning.
Matchningen mellan deltagare/elever och
arbetsplatser är en utmaning då förväntningar på
arbetsförmåga och kompetens ofta är högre hos
arbetsgivarna än vad deltagare förmår. Att anpassa
såväl deltagares förmåga liksom arbetsplatsernas
krav och förväntningar för att få en fungerande
matchning är en stor utmaning. Alternativa
arbetsplatser kan också behöva utvecklas för att
personer som inte kan vara verksamma inom
ordinarie arbetsplatser kan få möjlighet till arbete.
3. Hur kan vi möjliggöra och säkerställa rätt
utbildning utifrån individens och
arbetsmarknadens behov?
Utbildning är till för att höja kompetensen och
anställningsbarheten hos deltagare/elever. Samspelet
mellan individer, arbetsplatser och utbildningsinsatser
måste fungera väl för att nå bästa möjliga matchning
mot arbetsplatsen och utvecklingsmöjlighet för
individer för att stärka etableringen för
arbete/sysselsättning på arbetsmarknaden. Att möta
sina möjligheter, genom att lära nytt, lära om och lära
mer är verktyg för att ta nästa steg. Att göra det i nära
relation med arbetsplatsen/er förbättrar möjligheten till
framtida etablering. Att löpan utveckla
utbildningsinsatser som är flexibla, matchar behov
(enskilda och arbetsgivare) och starkt fokuserade på
progression för enskilda mot etablering på
arbetsmarknaden är av stor betydelse och en
utmaning. Likaså att vidareutbilda i föränderligt
arbetsliv.
4. Hur kan vi utveckla en effektiv samverkan med
andra verksamheter och myndigheter som
underlättar individernas process?
Arbetet med att stödja deltagare-/elevers process på
väg mot arbete, utbildning och egen försörjning är
beroende av flera andra verksamheter- och
myndigheters medverkan och delaktighet.
Arbetslivsförvaltningens egna arbete kan sällan
enskilt bidra till att personer deltagare/elever når
avsedda målsättningar. En väl utvecklad samverkan
med t.ex. vården, arbetsförmedlingen,
försäkringskassan och arbetsgivare är avgörande.
5. Hur kan vi skapa EN organisationskultur, så att
alla medarbetare känner tillhörighet, arbetsglädje
och samverkar naturligt?
Vi är en ny förvaltning med verksamheter som

Information/anvisning

Nulägesanalys
kommer från olika förvaltningar med olika traditioner,
organisationskulturer, arbetssätt och syn på
deltagare/elever. En gemensam syn på förvaltningens
arbete, på bemötande och hantering av
deltagare/elever behöver utvecklas så vi får en
gemensam röd tråd genom hela förvaltningens
arbete.
6. Hur kan vi effektivt använda våra resurser för
att få bästa möjliga resultat?
Resurserna är begränsade och en effektiv
resursanvändning är avgörande för förvaltningen. Det
handlar om val av insatser vid rätt tidpunkt med rätt
kompetenser och verksamheter. För att utveckla
effektiv resursanvändning behöver vetskapen om
verksamhetens alla processer och kompetenser
synliggöras så nyttjandet av verksamheten som
helhet förbättras. Likaså blir användandet av andra
verksamheter (samverkan) och eventuella andra
medel (bidrag) viktig för att förvaltningens egna
resurser ska bli bäst nyttjade.

Information/anvisning

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-03-11

UBN 2019-000356

Arbetslivsförvaltningen
Per-Henrik Larsson, 0523 – 61 33 27
per-henrik.larsson@lysekil.se

Remissvar på motion om införande av
habiliteringsersättning till samtliga inom daglig verksamhet
Sammanfattning
I en motion inlämnad av Siw Lycke (C) 2019-11-20 §229, föreslås att införa någon
form av ersättning (habiliteringsersättning) till samtliga inom daglig verksamhet.
Alternativt att kommunen erbjuder annan form av ersättning som till exempel fri
mat till dem som arbetar. Förslaget ges med anledning av möjligheten att rekvirera
stadsbidrag från Socialstyrelsen.
Lysekils kommun har sedan ett flertal år tillbaka inte betalat
habiliteringsersättning. Kommunfullmäktige har tidigare behandlat frågan om
återinförande av ersättning 2016-09-29, § 132 samt även 2019-04-17, § 35 utifrån
medborgarförslag. I sak har ingenting tillkommit som förändrar det
ställningstagande som då gjordes att inte återinföra habiliteringsersättning.
Under 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget garanterade inte någon
långsiktig ekonomisk lösning. Under 2019 återkom statsbidraget och även för 2020
finns motsvarande statsbidrag att rekvirera, men inte heller nu sägs något om
statsbidragets varaktighet.
I det ovan nämnda ärendet från 2016 uppskattades kostnaderna för ett införande
av habiliteringsersättning till mellan 650 tkr och 1 000 tkr exklusive
administration. En sådan kostnadsökning ryms inte inom arbetslivsförvaltningens
budget.
För att återinföra habiliteringsersättningen krävs en långsiktig ekonomiskt hållbar
lösning. En sådan finns inte idag varför motionen bör avslås.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om införande
av habiliteringsersättning till samtliga inom daglig verksamhet.
Ärendet
I en motion inlämnad av Siw Lycke (C) 2019-11-20 §229 föreslås att införa någon
form av ersättning (habiliteringsersättning) till samtliga (både LSS och SoL) inom
daglig verksamhet. Alternativt att kommunen erbjuder annan form av ersättning
som till exempel fri mat till dem som arbetar. Förslaget ges med anledning av
möjligheten att rekvirera stadsbidrag från Socialstyrelsen.

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

Sid 1/3

Tjänsteskrivelse
Dnr

UBN 2019-000356

Förvaltningens synpunkter
Lysekils kommun har sedan ett flertal år tillbaka inte betalat
habiliteringsersättning. Kommunfullmäktige har tidigare behandlat frågan om
återinförande av ersättning 2016-09-29, § 132 samt även 2019-04-17, § 35 utifrån
medborgarförslag. I sak har ingenting tillkommit som förändrar det
ställningstagande som då gjordes att inte återinföra habiliteringsersättning.
Under 2018 och 2019 fick Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget fick
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). Statsbidrag fördelas även för 2020 i syfte att införa, höja
eller bibehålla en ersättning. För Lysekils del kan bidraget uppgå till ca 620 tkr.
Av regeringens och Socialstyrelsens skrivningar framgick inte tidigare och inte
heller i nuläget hur länge bidraget avses att lämnas och om det kan antas vara
återkommande från år till år. Statsbidraget garanterar således inte den långsiktiga
ekonomiska lösning som förutsätts för ett återinförande av ersättningen.
En annan aspekt att beakta när det gäller införande av habiliteringsersättning är att
inom enheten för arbetslivs verksamheter arbetar deltagare med flera olika typer av
beslut (LSS, SoL, arbetsmarknadsåtgärder etc.). Om ersättningen skulle återinföras
bör det ske för samtliga deltagare (LSS och SoL) oavsett vilken typ av beslut som
ligger till grund för deltagandet. Ett återinförande för enbart daglig verksamhet
enligt LSS skulle sannolikt medföra en upplevelse av orättvisa i förhållande till
övriga deltagare i verksamheten. Stimulansbidraget som Socialstyrelsen fördelar
avser deltagare med LSS-beslut.
Att erbjuda annan form av ersättning som till exempel fri mat för dem som arbetar
är inte heller möjligt inom ramen för statsbidraget då bidraget avser att införa en
dagpenning utifrån deltagande inom LSS.
Värt att nämna i sammanhanget är att deltagare inom arbetslivsförvaltningens
verksamhet erhåller kostnadsfri fika. Likaså erbjuds deltagare utifrån behov och
särskilt beslut fria arbetsresor till och från arbetsplatsen. Ovan nämnda förmåner är
inte givna i alla kommuner då fika, mellanmål etc. vanligtvis har ett enhetspris och
bekostas av deltagare själva. Likaså är det vanligt förekommande att arbetsresor är
avgiftsbelagda i kommuner.
I det ovan nämnda ärendet från 2016 uppskattades kostnaderna för ett införande
av habiliteringsersättning till mellan 650 och 1 000 tkr exklusive administration.
En sådan kostnadsökning ryms inte inom arbetslivsförvaltningens budget.
För att återinföra habiliteringsersättningen krävs en långsiktig ekonomiskt hållbar
lösning. En sådan finns inte idag varför motionen bör avslås.
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Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Bilagor
Beslut från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 229 – Motion från Siw Lycke (C) om
att införa ersättning i daglig verksamhet
Motion
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Arbetslivsförvaltningen
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Siw Lycke <siw.lycke@hotmail.com>
den 19 november 2019 20:00
Registrator Lysekils kommun
Motion

Än en gång skriver jag en Motion ang. ersättning i Daglig Verksamhet.
Gäller både LSS och SOL..!!
Denna gång önskar jag ett BRA förslag till någon form av ”ersättning ”
till ALLA som stiger upp på
morgonen och går till ” sitt jobb”
Ett förslag ”kan” vara att dom slipper betala för maten i.a.f.
Hörde på radion för 2 veckor sedan att det endast var 3 Kommuner som INTE
gav någon form av
ersättning.....men här nämndes INTE Lysekil...??
M v h Siw Lycke Centerpartiet
Skickat från min iPad

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Kommunfullmäktige

§ 229

Dnr 2019-000443

Motion från Siw Lycke (C) om att införa ersättning i daglig verksamhet
Sammanfattning
Siw Lycke (C) har i en motion föreslagit någon form av ersättning till personer inom
daglig verksamhet, LSS och SoL.
Beslutsunderlag
Motion 2019-11-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen,
socialnämnden och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden inkl. motion
Utbildningsförvaltningen inkl. motion
Socialnämnden inkl. motion
Socialförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Kategorier:

mari-louise.dunert@lysekil.se
den 3 december 2019 11:27
Registrator Lysekils kommun; Madelene Johansson; Majvor Smedberg; PerHenrik Larsson
2019-000443 Protokollsutdrag 2019-11-20 § 229 Motion från Siw Lycke (C)
om att införa ersättning i daglig verksamhet
Motion angående ersättning i daglig verksamhet.txt; Beslut-2019000443-LKS§ 229.docx
Mimmi

Till
Utbildningdnämnden-/förvaltningen
Socialnämnden-/förvaltningen
Kommunstyrelse-/förvaltningen

Hej!
Översänder en motion om att införa ersättning i daglig verksamhet. Svar till kommunstyrelsen senast 18
mars 2020.

Med vänlig hälsning

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare, avdelningen för verksamhetsstöd, kommunstyrelseförvaltningen

Tel. 0523-61 31 04 | Mob. 070-54 23 757 | mari-louise.dunert@lysekil.se | Lysekils Kommun,
453 80 Lysekil

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om

hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-03-24

UN 2020-000172

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

Utökad ekonomisk ram 2020
Sammanfattning
Arbetslivsförvaltningen och nämnden har i uppdrag att lämna förslag till åtgärder
för budget i balans. Den ekonomiska uppföljningen (U1) per februari 2020 visar ett
prognostiserat minusresultat om 5 759 tkr efter åtgärder. Det är framför allt inom
utbetalt ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) till enskilda som prognostiserat
underskott uppstår. Åtgärder för att uppnå budget i balans och minska
försörjningsstödet måste i nuläget innebära både anpassningar och utökad ram.
Samtidigt måste påverkan på försörjningsstödet ske på längre sikt, med särskilda
satsningar och förbättrade förutsättningar.
Nämnden föreslår därmed utökad ekonomisk ram för utbetalt ekonomiskt bistånd.
Vidare ges förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om
kvalitetshöjande åtgärder inom handläggningen av ekonomiskt bistånd och en
extra satsning på utvecklingsjobb.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge nämnden en utökad ram
om 6 000 tkr för att balansera årets förväntade underskott för utbetalt ekonomiskt
bistånd (försörjningsstöd).
Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad
utredning om kvalitetshöjande insatser inom handläggningen av ekonomiskt
bistånd (försörjningsstöd) samt en extra satsning på utvecklingsjobb.
Ärendet
Den ekonomiska uppföljningen (U1) per februari 2020 visar ett prognostiserat
minusresultat om 5 759 tkr efter åtgärder. Arbetslivsförvaltningen och nämnden
har i uppdrag att lämna förslag till åtgärder för budget i balans.
Förvaltningens utredning
Den ekonomiska uppföljningen (U1) per februari 2020 visar ett prognostiserat
minusresultat om 5 759 tkr efter åtgärder. Det är framför allt inom utbetalt
ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) till enskilda som prognostiserat underskott
uppstår. Åtgärder för att uppnå budget i balans och minska försörjningsstödet
behöver i nuläget innebära både anpassningar och utökad ram. Samtidigt måste
påverkan på försörjningsstödet ske på längre sikt, med särskilda satsningar och
förbättrade förutsättningar. Förvaltningen lämnar därmed följande förslag till
åtgärd och eventuella satsningar:
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Utökning av budgetram med 6 000 tkr från 13 021 tkr till 18 021 tkr för att
balansera utbetalt ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Utökningen är
beräknad på nuvarande nivå av försörjningsstöd och prognostiserat
underskott för 2020.



En eventuell satsning på kvalitetshöjning av handläggningen inom
försörjningsstödet. En eventuell satsning avser en utökning med en
verksamhetssamordnare/metodstödjare och en handläggare som arbetar
med fokus på särskilt utsatta/sjuka, bl.a. med stöd för ansökan om
sjukersättning. En sådan satsning bör också inkludera särskild kostnad för
konsultation av försäkringsmedicinsk expertis. Satsningen innebär en
kostnad om ca 1 500 tkr/år. Om verksamheten på sikt uppnår ca 15
personer som erhåller alternativ ersättning från socialförsäkringen beräknas
de ge en besparing om ca 1 500 tkr/år.



En eventuell satsning på utvecklingsjobb för personer som uppbär
ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) för att de ska komma i arbete,
utbildning och egen försörjning alternativt få del av alternativa
ersättningsformer. En beräkning gjord av Åmåls kommun i en satsning på
100 utvecklingsjobb visar på en ökad nettokostnad om 6 000 tkr under ca
ett år. Över fyra års tid innebär dock en minskning av försörjningsstöd
motsvarande 10 900 tkr och ett resultat om 4 900 tkr i jämförelse med om
ingen satsning görs. En sådan satsning inkluderar kostnader för ökad
handläggning (arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare)
för stöd under tiden för personen deltar i utvecklingsjobb.

Förvaltningen har inte haft utrymme att genomföra egna beräkningar inför
eventuella satsningar i nuläget. Ytterligare beräkningar och anpassningar till lokala
förutsättningar behöver göras inför en eventuell satsning liksom en tydligare plan
för genomförande.
Övriga långsiktiga satsningar på alternativa verksamheter för varaktigt arbete och
sysselsättning för personer som uppbär försörjningsstöd kan vara att utveckla olika
former av ”komhall” verksamhet. Det skulle bland annat kunna ske genom utökat
återbruk. Sådana satsningar förutsätter särskilda utredningar.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen
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Arbetslivsförvaltningen
Per-Henrik Larsson, 0523 – 61 33 27
madelene.johansson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 1, 2020 utbildningsnämnden,
arbetslivsförvaltningen
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljning 1 2020 utbildningsnämnden, för
arbetslivsförvaltningen.
Utbildningsnämnden informerar kommunstyrelsen om att försörjningsstödet visar
en negativ avvikelse mot budget på 6 mnkr.
Ärendet
Arbetslivsförvaltningen har tagit fram uppföljning 1, 2020, för
arbetslivsförvaltningens egna verksamheter enligt bilaga. I inledningen finns ett
sammanfattande avsnitt på en mer övergripande nivå och därefter redovisas
resultat och prognos per verksamhet. Redovisningen bygger på material som
rapporterats i uppföljningssystemet Stratsys.
Förvaltningen arbetar med åtgärder för budget i balans, men detta kräver mer
utredningar än vad som varit möjligt att genomföra till detta rapporttillfälle. Detta
på grund av att avvikelsen när det gäller försörjningsstöd är så omfattande,
närmare 6 mnkr.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Bilaga
Uppföljningsrapport 1, 2020, för arbetslivsförvaltningen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Arbetslivsförvaltningen
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 1 omfattar uppföljning av ekonomi
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i mnkr

Budget helår

Intäkter

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

19,7

3,3

2,6

18,5

Personalkostnader

-39,6

-6,5

-6,6

-38,3

Övriga kostnader

-24,3

-4,1

-4,9

-30,1

Kapitalkostnader

0

0

0

0

Nettokostnader

-44,2

-7,3

-8,9

-49,9

Budget nettokostnader

-44,2

-7,3

-7,3

-44,2

0,0

0,0

-1,6

-5,7

Budgetavvikelse

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

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-2 758

-453

-430

-2 458

300

-11 312

-1 862

-1 854

-11 275

37

-6 094

-996

-732

-6 094

0

Enheten för vuxenutbildning

-11 060

-1 813

-2 602

-11 373

-313

Utbetalt ekon.bistånd

-13 021

-2 170

-3 228

-18 780

-5 759

Summa

-44 245

-7 294

-8 846

-49 980

-5 735

Enheten för arbetsliv
Enheten för vägledning och stöd
(exkl. utbetalt ekon. bistånd)

2.3 Ekonomisk analys
Budgetavvikelsen för förvaltningsledning är 23tkr till och med februari. Prognosen för året är
ca 300tkr. Det förväntade överskottet beror främst på en lägre bemanning inom särvux
verksamhet än budgeterat. Nivå på bemanning förväntas kvarstå under året inom
verksamheten varför prognos om 300tkr förväntas vara rimlig.
Budgetavvikelsen för enheten för vuxenutbildning är -789tkr till och med februari. Den
kraftiga budgetavvikelsen beror främst på förskjutning av intäkter/statsbidrag. Prognosen för
enheten för vuxenutbildning är -312tkr efter åtgärder. Efter årets första två månader har
avvikelser, som uppkommit i samband med organisationsförändring, upptäcks och justerats.
Efter justeringar ser budget ut att vara i balans förutom kostnad för personal.
Budgetavvikelsen för enheten för arbetsliv är plus 8 tkr till och med februari. Prognosen för
året är ca 37 tkr. Prognosen förväntas vara hållbar under förutsättning att året fortsätter på
liknande sätt som de första månaderna. Vissa osäkerheter finns för övertalig personal som
behöver ställas om under året. Hur vida omställningen fungerar enligt plan blir avgörande.
Eventuella satsningar på t.ex. utvecklingsanställningar kan också innebär utökade kostnader.
Inga särskilda åtgärder planeras inom enheten för arbetsliv enskilt.
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Budgetavvikelsen för enheten för vägledning och stöd är per februari är -793 tkr. Prognosen
för året är -5759 tkr inklusive åtgärd om förutsättningarna kvarstår under hela året och effekt
uppstår av planerad åtgärd. I huvudsak beror den negativa budgetavvikelsen per februari på
högre utbetalt försörjningsstöd än budgeterat.

2.4 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

450 tkr Eventuella extratjänster

450

450

239 tkr Minskning av personal inom vuxenutbildning

239

239

Summa

689

689

Åtgärderna enligt ovan avser tillsättandet av extratjänster som kan påverka
försörjningsstödet positivt samt en minskning av personal inom vuxenutbildningen.
Sammantaget antas förvaltningen kunna balansera kostnader sett till förvaltningens
verksamhet under året. Det är förutsatt att verksamheten fortsätter i samma omfattning med
viss återhållsamhet kring vissa kostnader, att omställningar av personal sker som förväntat
och att bidrag tillkommer enligt förväntan.
Den del som inte låter sig balanseras med enkelhet i det korta perspektivet är utbetalt
ekonomiskt bistånd (försörjningsstödet) där i princip merparten av förvaltningens
förväntade underskott ligger. Som det ser ut hittills i år överskrider enheten för vägledning
och stöd budget för utbetalt försörjningsstöd med omkring 500 tkr/månad. Detta är vår
största utmaning för att kunna förbättra prognosen på sikt.
Budgeten för försörjningsstödet som lyfts från socialförvaltningen inför
arbetslivsförvaltningens bildande är delvis lågt tilltagen. Den baseras på den lägsta nivå av
försörjningsstöd som varit i kommunen (nivå 2018) under längre tid. Nivån antas vara satt
utifrån de besparingar som gjorts under tidigare år för att uppnå budget i balans. Likaså har
försörjningsstödet delvis täkts av de statsbidrag/schablonersättningar som inte kommer
kommunen och arbetslivsförvaltningen till del i samma omfattning som tidigare. Någon
buffert för ett ökande försörjningsstöd finns därmed inte. Likaså minskades antalet
socialsekreterare som en besparingsåtgärd inom socialförvaltningen under 2019.
Besparingen gjordes med hänvisning till effektivisering genom digitalisering. Någon
digitalisering ligger dock inte inom närtid varför antalet socialsekreterare som kan bidra i det
kvalitativa arbetet är mer begränsat i dagsläget än tidigare.
Den fortsatta utvecklingen av försörjningsstöd är också osäker. Det har sedan 2019 varit en
successiv ökning. Ökningen antas ha olika skäl där det bland annat handlar om en något
vikande konjunktur, en ökande generell arbetslöshet och att nyanlända lämnar
arbetsförmedlingens etablering vilket medför att fler söker försörjningsstöd (kompletterande
försörjningsstöd).
En direkt åtgärd för att påverka avvikelsen är att arbeta för att nyttja de extratjänster som
finns möjlighet till inom kommunen i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det är dock oklart
i dagsläget hur många tjänster som kan uppnås under året.
Åtgärder för att uppnå budget i balans och minska försörjningsstödet måste dock ske på
längre sikt, med särskilda satsningar och förbättrade förutsättningar. Ett antal sådana
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satsningar och förutsättningar som förvaltningen definierat är:
- Satsning på fler praktikplatser och i förlängningen åtgärdsanställningar och
utvecklingsanställningar för att på sikt minska försörjningsstöd och kostnader (vi hänvisar
till svar på motion om utvecklingsanställningar). En sådan satsning innebär både
lönekostnader för anställning av personer som uppbär försörjningsstöd och kostnader för
personal (handledare/handläggare) i verksamheten.
- För att minska utbetalningarna vill vi även skapa en bättre struktur när det gäller att möta
våra sjuka deltagares behov. Det krävs hög grad av samverkan och många kompetenser för
att nå och stötta de individer som lider av ohälsa och som ofta har mottagit bistånd under
längre perioder. En satsning på särskild handläggare inom enheten med vägledning och stöd
som stödjer individer med långvarig sjukdom att eventuellt komma i åtnjutande av
sjukförsäkringen är angeläget. Eventuellt behöver en sådan satsning kombineras med
konsultativ tjänst från läkare (försäkringsmedicinsk) och en samverkan med vården med
flera i övrigt.
- Förändrade arbetssätt med en vägledning som stödjer individer att upprätthålla kontakten
med alternativa verksamheter och övriga former av stöd, t.ex. arbetsförmedlingen och
aktivitetsstöd.
- Kombinerade särskilda utbildningsinsatser och praktik/anställning för personer med
försörjningsstöd för att i möjligaste mån höja kompetens och anställningsbarhet i
kombination med att anpassa arbetsplatser.
- Gemensamma lokaler för väsentliga delar av verksamheten är avgörande för att få de
synergieffekter som önskas av bildandet av den gemensamma förvaltningen. Utan
gemensamma lokaler försvåras det interna samarbetet mellan olika funktioner och
kompetenser. Det är framförallt är avgörande för enheten för enheten för vägledning och
stöd. Att ombesörja lokaler är av stor vikt för att effektivisera förvaltningens arbete.
- I resursfördelningen inför förvaltningens bildande finns en brist i att tillräckliga resurser för
stödfunktioner inte omfördelats. Det innebär att chefer inom förvaltningen delvis hamnar i
många konkreta arbetsuppgifter som kunde utförts av stödfunktion och får ett mindre
utrymme för styrning och ledning av utvecklingsarbete. En framtida omfördelning för att
förbättra förutsättningarna är angelägen för att förbättra handlingsutrymmet för
förvaltningsledningen.
Slutsatsen blir att det är av största vikt att vi gör allt för att minska antalet individer som är
beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Alla resurser vi har, enhetens
medarbetare, måste få möjlighet att arbeta fokuserat med att hjälpa deltagarna att formulera
sina mål, motivera, stötta och rusta dem för att kunna få och behålla en anställning
alternativt att studera för att nå målet självförsörjning. För detta krävs bland annat goda
arbetsförhållanden, särskilda satsningar och stödfunktioner.
Varje steg i rätt riktning gör skillnad och viss påverkan sker utifrån befintliga resurser.
Åtgärdsplan för eventuella extrasatsningar enligt ovan tas fram och presenteras i särskild
ordning.
Coronavirus
Coronaviruset påverkar samhället i stort så även arbetslivsförvaltningens arbete. Allt fler
verksamheter sluter sig, arbetsgivare varslar personal och arbetslösheten förväntas stiga. Det
akuta läget med Coronavirus gör att läget ansträngt i verksamheten och fokus delvis
förändras till frågor om hur vi kan minska risken för smittspridning och virusets påverkan.
Det uppstår därmed ovissheter i t.ex. arbete med att få personer vidare i praktik och
förlängningen arbete och likaså hur vi möter personer i olika avseenden. Då allt fler
verksamheter sluter sig blir t.ex. möten med, samverkan och placeringar av individer svårare.
Hur situationen med Coronavirus påverkar förvaltningens arbete över helår och även på
längre sikt är oklart.
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