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Revidering av biblioteksplan för Lysekils kommun
2019–2022
Sammanfattning
Alla kommuner och landsting ska enligt lag (2013 : 801, 17§) ha en biblioteksplan.
Kulturenheten har arbetat fram en reviderad biblioteksplan för Lysekils kommun
för åren 2019–2022.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad
biblioteksplan för Lysekils kommuns 2019–2022.
Ärendet
Alla kommuner och landsting ska enligt lag (2013 : 801, 17§) ha en biblioteksplan.
Kulturenheten har arbetat fram en reviderad biblioteksplan för Lysekils kommun
för åren 2019–2022. De politiska målen för kultur har legat till grund för
biblioteksplanen.
Biblioteksplanen är ett dokument som beskriver hur kommunen ska uppfylla målen
för biblioteksverksamheten. Planen ska också tydliggöra syftet med och behovet av
bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle som förändras i snabb takt där den
fysiska och digitala mötesplatsen får en allt större betydelse. Planen beskriver vilka
insatser som ska göras under mandatperioden.
Förvaltningens utredning
Utbildningsförvaltningen har tagit fram en reviderad biblioteksplan. Den
föregående biblioteksplanen gällde för perioden 2015–2018 och ska därefter
revideras under varje mandatperiod. Biblioteksplanen för Lysekils kommun
2019–2022 beslutas vid kommunfullmäktige 2020-02-12.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Johanna Ljung Abrahamsson
Handläggare
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Inledning
2015 lämnade regeringen över ett uppdrag till Kungliga biblioteket (KB). En nationell
strategi för alla Sveriges bibliotek skulle tas fram med en biblioteksstrategi för att
främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet samt
en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken. Hösten 2017 släppte
KB en delrapport där fyra ledord lyftes fram: demokrati, tillgänglighet, utbildning och
digitalisering.
I den delrapport som presenterades, Den femte statsmakten, sammanfattar
huvudredaktörerna arbetet med den nationella strategin så här:
”Utredningen om en nationell biblioteksstrategi hävdar att bibliotekens roll för att det
demokratiska samtalet och en åsiktsbildning byggd på både fakta och pluralism är
central. Vi vill tydliggöra detta genom att benämna biblioteken den femte
statsmakten. Biblioteken är en oberoende, självständig neutral kraft som förser
medborgarna med underlag och kunskaper för att fungera just som medborgare”.
(Den femte statsmakten, s. 465)
Folkbiblioteken ska vara en demokratisk mötesplats och är i stort sett den enda
mötesplatsen som finns kvar i vårt samhälle som är öppet för alla utan kostnad.
Biblioteken får ta allt större ansvar för viktiga samhällsutmaningar - ett mångfacetterat
och komplext uppdrag då samhället ständigt genomgår snabba förändringar och vanor
ändras. Folkbiblioteken och alla medborgare måste hela tiden förhålla sig till den
digitala värld vi lever i idag och biblioteken har fått en nyckelroll för medborgarnas
digitala delaktighet. Bibliotekens roll som mötesplats blir också allt viktigare. Oavsett
vilken anledning en medborgare har för att besöka biblioteken så ska så mycket som
möjligt finnas för alla, oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion,
nationalitet, språk eller sociala status.

Bakgrund och syfte
Alla kommuner och landsting ska enligt lag (2013:801, 17 §) ha en biblioteksplan.
Biblioteksplanen är ett dokument som beskriver hur kommunen ska uppfylla målen för
biblioteksverksamheten i Lysekils kommun. Planen ska också tydliggöra syftet med och
behovet av bibliotekens demokratiska roll i samhället. Föreliggande biblioteksplan
gäller för perioden 2019–2022 och ska därefter revideras under varje mandatperiod.

Uppdrag och övergripande mål
Biblioteken ska i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) arbeta för att främja och
tillmötesgå kommuninvånarnas behov av biblioteksservice.

Styrdokument
Lysekils kommuns biblioteksplan styrs och regleras av en rad olika lagar, riktlinjer och
förordnanden, till dessa hör:
• Bibliotekslagen (2013:801)
• Regeringsformen och andra grundlagar
• Regional biblioteksplan
• Lokala riktlinjer och planer, som bl. Lysekils kommuns kultur- och
fritidspolitiska program 2018–2022
• Skollagen (2010:800)
• Barnkonventionen, lag 1 januari 2020
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•
•
•

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest
UNESCO:s skolbiblioteksmanifest
IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) etiska
regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Biblioteken i Lysekil
Biblioteken är en demokratisk mötesplats där alla är välkomna. Utöver detta
tillgängliggör biblioteken kultur och information och verkar för ett demokratiskt
samhälle. Biblioteken ska tillmötesgå alla besökare utifrån deras behov och
förutsättningar och vara tillgänglighetsanpassade och utformade så att alla kan ta del
av bibliotekens verksamheter.
Biblioteken ska vara centralt belägna på sina respektive orter i ändamålsenliga och
välkomnande lokaler så att de är tillgängliga inom överkomligt avstånd för kommunens
alla invånare.
Lysekils kommuns biblioteksverksamhet utgörs av ett huvudbibliotek i Lysekil och två
filialbibliotek; ett i Brastad och ett i Grundsund på Skaftö.
•
•

Huvudbiblioteket i Lysekil är bemannat med bibliotekspersonal sex dagar i
veckan.
Biblioteken i Brastad och Skaftö är bemannade med bibliotekspersonal två dagar
i veckan vardera.

Öppettiderna kan variera under året beroende på större helger och årstid. Utöver de
ordinarie öppettiderna är biblioteken öppna med bemanning för särskilda grupper, vid
t.ex. studiebesök och övrig programverksamhet.

Insatser under perioden
•
•

Befintliga lokaler ska tillgängliggöras och effektiviseras.
Utveckla filialernas verksamheter. Filialerna spelar en viktig roll som lokala
kulturförmedlare på sina respektive orter och står dessutom för ca en fjärdedel av
alla utlån.

Medier och informationsförsörjning
Biblioteken ger tillgång och främjar lust till litteratur, kultur, bildning och kunskap.
Biblioteken erbjuder ett brett urval av media, t.ex. böcker, dagstidningar, tidskrifter,
ljudböcker, e-böcker, filmer, tillgång till relevanta databaser och internet för
informationssökning.
För att tillgodose besökarens önskemål finns möjlighet till samverkan med andra
svenska bibliotek genom fjärrlån av media, t.ex. till studenter i eftergymnasiala
utbildningar.
Bibliotekens medie- och informationsförsörjning görs genom professionella urval där
kvalitetsbegreppet är centralt. Utbudet ska kännetecknas av en stor bredd och urvalet
ska främja fri åsiktsbildning där demokratiaspekten står i fokus.
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Insatser under perioden
•
•

Biblioteken ska från 2020 att ha en väl genomarbetad medieplan och
gallringsplan att arbeta utifrån.
Bibliotekssystemet Book-It ska under mandatperioden digitalt knytas samman
med våra bokleverantörer och Kungliga bibliotekets katalog Libris för automatisk
postimport vid mediebeställning, vilket i förlängningen kommer att underlätta
medie- och informationsförsörjningen och spara tid och resurser för
bibliotekspersonalen.

Det livslånga lärandet
Ur Unescos Folkbiblioteksmanifest:
”Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en
fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och
information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och
en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället.”
Biblioteksverksamheten i Lysekil ska ge medborgarna goda förutsättningar för ett
livslångt lärande. Folkbiblioteken är centrala för både det formella och det informella
lärandet, för språk- och läsutveckling, för kunskap och information samt för digital
delaktighet.
Samspelet mellan personal och låntagare skapar en delaktighet hos låntagarna, vilket
stärker och bibehåller lusten att läsa och lära. Den kultursociala verksamheten är viktig
eftersom det livslånga lärandet fortsätter allt högre upp i åldrarna. E-böcker är en viktig
del av bibliotekens medieutbud och är ett komplement till tryckt media som möjliggör
att fler kan läsa på sina villkor oavsett förutsättningar eller fysiskt avstånd till
biblioteken. Den digitala utvecklingen påverkar bibliotekens verksamhet och ställer
krav på bibliotekens förmåga att utveckla nya tjänster och tillgängliggöra innehåll.

Insatser under perioden
•
•

Erbjuda tillfällen för medborgare att lära mer om källkritik och allmän
informationskunskap.
Erbjuda tillfällen för medborgare att lära mer om bibliotekets digitala tjänster
genom såväl grupporienterade utbildningar som individuella it-handledningar.

Digital delaktighet
Biblioteken ska ligga i framkant med modern informationsteknik för att möta de
digitala behoven och ge en god samhällsservice. Den ständiga utvecklingen inom den
digitala världen kräver kontinuerlig fortbildning av personalen och en ökad
medvetenhet om digitaliseringens möjligheter och risker.
•
•
•

I bibliotekets digitala mediakatalog kan man bland annat söka, reservera och låna
om böcker.
Genom bibliotekets hemsida finns det möjlighet att låna e-böcker, e-ljudböcker
och få tillgång till olika databaser.
Programverksamhet och andra aktuella händelser presenteras kontinuerligt via
Lysekil.se, evenemangskalendrar på vastsverige.com och genom sociala medier
såsom Facebook.
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•
•

På biblioteken finns datorer, skrivare, kopiatorer och scanners tillgängliga för
besökare.
Biblioteken erbjuder trådlöst nätverk, WIFI.

Insatser under perioden
•
•

Implementera olika digitala tjänster i biblioteksverksamheten under
mandatperioden, t.ex. streamingtjänsten med filmer, Viddla, och ett digitalt
nyhetsställ med dagstidningar och tidskrifter från hela världen, Pressreader.
Öka den digitala tillgängligheten i bibliotekens fysiska lokaler och
göra en RFID-anpassning av biblioteket för att underlätta låneaktiviteter inne på
biblioteket och i förlängningen göra Lysekils stadsbibliotek bättre rustat för
kommande fördjupningssamarbeten med andra bibliotek. Detta delvis med
anledning av förväntat resurskrävande digitala samhällsförändringar och något
som också i framtiden möjliggör för ett så kallat ”mer-öppet” på filialerna.

Prioriterade grupper
Biblioteksverksamheten fokuserar särskilt på att arbeta gentemot ett antal prioriterade
grupper, företrädesvis barn och unga, äldre, personer med olika typer av
funktionsnedsättningar, nationella minoriteter samt personer med annat modersmål
än svenska.
Biblioteken ska tillhandahålla information, litteratur och andra medier samt erbjuda
aktiviteter för de prioriterade grupperna.

Insatser under perioden
•
•

Utveckla den mångspråkiga biblioteksverksamheten eftersom det regionala
stödet till depositioner på utländska språk försämrats.
För att så effektivt som möjligt nå bibliotekslagens prioriterade grupper ska
folkbiblioteket samverka med olika enheter inom kommunen och med andra
organisationer.

Uppsökande verksamhet
Alla besökare ska kunna förvänta sig ett vänligt och professionellt bemötande från
personalen. IFLA:s etiska regler är en god utgångspunkt för detta. Särskild vikt ska
läggas vid service till låntagare med särskilda behov och de som av olika skäl inte kan
komma till biblioteken.
Ur Bibliotekslagen 4§ :
” Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsvariationer, bland annat genom att utifrån deras olika behov
och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av
information.”
Den uppsökande sociala biblioteksverksamheten ska ta hänsyn till
befolkningsstrukturen. Låntagare som inte själva kan besöka biblioteken ska erbjudas
litteraturförmedling till sina hem.
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Insatser under perioden
•
•
•

Stärka Boken kommer-servicen, bland annat genom översyn och utvärdering av
verksamheten samt se över möjligheter vad gäller andra former av distribution.
Utveckla pop up-bibliotek, dvs. mobil biblioteksverksamhet som ska synas mer
ute bland olika målgrupper.
Medverka vid seniordagar, uppsöka äldreboenden, servicehus m.fl.

Barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Lysekils kommun i stort likaväl som i det
kultur- och fritidspolitiska programmet.
Biblioteket ska arbeta för att nå ut med läsfrämjande insatser till så många barn och
unga (0–18 år) som möjligt i kommunen. Detta görs genom aktivt samarbete med
andra aktörer men också genom egna initiativ. Biblioteket erbjuder bland annat:
• Gåvoboken och information till nyblivna föräldrar i samarbete med BVC.
• Gåvobok till alla 4-åringar i kommunen i samarbete med förskola och
dagbarnvårdare.
• Gåvobok och biblioteksintroduktion till barn i åk 1. Medverkan vid föräldramöten
i skola och förskola. Biblioteksvisningar och bokprat för skolan.
• Lovaktiviteter och övrig programverksamhet såsom teater, sagostunder,
workshops och bokcirklar.
Barn som har en läsnedsättning får använda bibliotekens talböcker. Personer med
läsnedsättning är personer som annars inte kan ta del av boken på ett fullgott sätt, t.ex.
på grund av synskada, dyslexi, afasi och långtidssjukdom. Barn som har rätt att låna
talböcker kan själv ladda ner böcker från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier)
genom Legimus-appen.

Insatser under perioden
•
•
•
•
•

Under mandatperioden ska folkbiblioteken implementera FN:s konvention om
barnens rättigheter i verksamheten.
En översyn av barnavdelningen ska genomföras på huvudbiblioteket med särskild
hänsyn till tillgänglighet och barns och ungas specifika perspektiv.
Lysekils folkbibliotek ska fortsätta samarbetet med barnavårdscentralen (BVC),
förskolor, skolor och dessutom få till stånd ett utökat samarbete med det lokala
föreningslivet.
Pop up-bibliotek, dvs. mobil biblioteksverksamhet utanför de egna lokalerna, ska
vidareutvecklas och synas mer ute bland olika målgrupper med extra fokus på
barn och unga.
Genom dialog och omvärldsbevakning öka vår kunskap och få ett större fokus på
unga vuxnas behov av bibliotekets tjänster.

Skolbibliotek
Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan m.fl. ha tillgång till skolbibliotek.
Idag finns en skolbibliotekarie på 50 procent som verkar på Campus Västs bibliotek.
Detta gymnasiebibliotek har samma bibliotekssystem som folkbiblioteken men utan
gemensamt mediebestånd.
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Gullmarsskolans skolbibliotek bemannas av en skolbibliotekarie på 100 procent.
Gullmarsskolans bibliotek har också samma bibliotekssystem som folkbiblioteken.
Övriga skolbibliotek bemannas av lärare eller annan personal och dessa skolors
mediebestånd ingår inte i ovannämnda bibliotekssystem. Barnbibliotekarien från
folkbiblioteket stödjer den pedagogiska verksamheten ute på dessa skolor.
Folkbibliotekens två filialer i Brastad och Grundsund är belägna i respektive skolor,
men är inte integrerade skolbibliotek.

Insatser under perioden
•
•

Utreda och utveckla samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken vad avser både
personella resurser och bibliotekssystem.
För att på sikt höja kvalitén på skolbiblioteken i Lysekils kommunala skolor bör
en separat skolbiblioteksplan tas fram under perioden.

Arrangemang och utställningar
Evenemang och mötesplatsutveckling är viktiga målområden i det kultur- och
fritidspolitiska programmet och ska så vara även inom biblioteksverksamheten i
Lysekil.
Genom olika typer av arrangemangs- och utställningsverksamhet ska biblioteket
tillgängliggöra kultur och adekvat information. Föreningar, studieförbund och andra
aktörer bidrar till aktiviteterna lika mycket som den lokala bibliotekspersonalen.
Arrangemangen ska erbjuda kommuninvånare och andra besökare ett brett utbud och
möjliggöra för desamma att ta del av olika kulturella och samhälleliga yttringar.
Arrangemangen ska även fungera som mötesplats, där människor med olika bakgrund
kan mötas och lära av varandra. I nuvarande digitala värld med dess sociala medier av
allehanda slag ökar också behovet av personliga möten i den fysiska verkligheten.
Det lokala perspektivet är viktigt och blir kanske allt viktigare. Intresset för den egna
historien och släkthistorien är stort. Här utgör Bohusrummet på huvudbiblioteket ett
centralt kulturnav med sin lokalhistoriska litteratur. Likaså är i sammanhanget
släktforskningen eller släktforskningshörnan och samarbetet med
släktforskningssällskapet Strömstierna av stor betydelse för biblioteket. Lokalhistoria
ger identitet och stolthet både till nyinflyttade och till infödda kommuninvånare.

Insatser under perioden
•
•
•

Arrangemangen och utställningarna utgör en betydelsefull del av bibliotekets
utbud och därför ska innehållet på dessa tas på stort allvar och dessutom beröras
i medieplanen.
Biblioteket ska årligen erbjuda tillfällen för allmänheten att möta författare och
föreläsare inom olika ämnen.
Arrangemang innehållande lokalhistoria och arrangemang på temat
släktforskning ska vara ett naturligt inslag på Lysekils bibliotek.
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Samverkan
Biblioteken samverkar idag med hela det allmänna biblioteksväsendet, regionens
olika bibliotekssamarbeten, studieförbund, föreningar, enskilda samt med kommunens
egna verksamheter såsom skolor och allmänkultur.
Runt om i Sverige går kommuner in i större samarbeten mellan flera kommuner för att
klara biblioteksverksamheternas tekniska förändring. Utvecklingen har de senaste
årtiondena gått i allt snabbare takt och den digitala tekniken som behövs för att nå fler
medborgare kräver allt mer kostsamma resurser när det kommer till personaltillgång
och bibliotekssystem.
Biblioteken i Lysekil har sedan år 2018 samverkat med biblioteken i Fyrstad i olika
utvecklingsfrågor och genom olika arbetsgrupper. På sikt behöver Lysekils bibliotek på
ett tydligare sätt finnas i ett hållbart större nätverk.

Insatser under perioden
•
•

Samverkan med olika aktörer och föreningar ska fördjupas och utvecklas till
ömsesidigt gagn. Samtidigt ska möjligheten till ökad samverkan med både
befintliga och nya samarbetspartners finnas.
Samarbetet med biblioteken i Fyrstad ska fortsätta under perioden och en
utredning kommer att göras om huruvida detta samarbete ytterligare ska
fördjupas, t.ex. i form av ett på sikt gemensamt bibliotekssystem. Även en dialog
med andra presumtiva samarbeten, som t.ex. biblioteksnätverket i norra
Bohuslän, ska tas i beaktande under mandatperioden.

Kompetensutveckling
Bibliotekens personal är dess viktigaste resurs. Biblioteken ska vara bemannade av
personal med adekvat kunskap och utbildning. Bibliotekspersonalen behöver ha en
bred kunskap om böcker och läsning och kunna vägleda inom informationssökning.

Insatser under perioden
•

Personalen ska fortlöpande ges möjlighet att ta del av relevanta
vidareutbildningar för att stärka kompetensen inom viktiga arbetsområden.

Uppföljning och utvärdering
Biblioteksplanen ska verka som en utgångspunkt för bibliotekens praktiska arbete,
vilket årligen kommer att utvärderas och följas upp.
Biblioteksplanen gäller för perioden 2019–2022 och ska därefter revideras inför nästa
mandatperiod.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-12-10

UBN 2019-000368

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

Skolchef inom utbildningsförvaltningen från och med
2020-01-01
Sammanfattning
Enligt bestämmelse i skollagen från 2018-08-01 ska huvudmannen utse en skolchef
som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Skolchefens
uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12, § 55, att bilda en
arbetslivsförvaltning där vuxenutbildningen inklusive särvux ska ingå från och med
2020-01-01, vilket medför att skolchefens tidigare ansvarsområde ändras och att ett
nytt beslut ska tas av nämnden.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschefen är tillika skolchef i
utbildningsförvaltningen från och med 2020-01-01.
Ärendet
Enligt bestämmelse i skollagen från 2018-08-01 ska huvudmannen utse en skolchef
som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildning följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Med föreskrifter
menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som
gäller för utbildning.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12, § 55, att bilda en
arbetslivsförvaltning där vuxenutbildningen inklusive särvux ska ingå från och med
2020-01-01.
Vuxenutbildningen omfattar skolformerna; svenska för invandrare grundläggande
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning (både teoretiska och yrkesinriktade
kurser), uppdragsutbildning, yrkeshögskola, lärcentra och samhällsorientering för
nyanlända.
Förvaltningens synpunkter
Utbildningsförvaltningens ansvarsområde ändras från och med 2020-01-01 då
vuxenutbildningen inklusive särskolan flyttas över till arbetslivsförvaltningen,
Detta medför att skolchefens tidigare ansvar ändras och att ett nytt beslut om
skolchef ska tas av nämnden.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

UBN 2019-000368

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Madelene Johansson
Handläggare

Beslutet skickas till
Lennart Olsson, förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-11-21

UBN 2019-000339

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

Skolchef inom arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 §55 att bilda en ny
arbetslivsförvaltning från och med 2020-01-01. Förvaltningen ska enligt beslut
rapportera till utbildningsnämnden. I tjänsteskrivelsen framgår det att de
verksamheter som i ingår den nya arbetslivsförvaltningen är arbetsmarknad,
vuxenutbildning inklusive särvux och individ- och familjeomsorgens verksamhet
försörjningsstöd.
Utbildningsnämnden har i uppgift att utse en skolchef för utbildningsverksamheten
inom den nya förvaltningen. Efter genomgång och dialog som förts med
förvaltningschefer för blivande arbetslivsförvaltning, utbildningsförvaltning och
berörd rektor har förvaltningschef för arbetslivsförvaltningen kommit fram till att
som ansvarig rektor för vuxenutbildningen är tillika skolchef inom
arbetslivsförvaltningen.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som ansvarig rektor för vuxenutbildningen är
tillika skolchef inom arbetslivsförvaltningen enligt skollagen 2 kap. 8 a §.
Ärendet
Från och med 1 januari 2020 bildar Lysekils kommun en ny arbetslivsförvaltning.
Arbetslivsförvaltningen omfattar verksamheterna arbetsmarknad, vuxenutbildning
inklusive särvux och individ- och familjeomsorgens verksamhet försörjningsstöd.
Utbildningsnämnden ska enligt skollagen utse skolchef inom den nya
förvaltningen.
Förvaltningens utredning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 §55 att bilda en ny
arbetslivsförvaltning från och med 2020-01-01. Förvaltningen ska enligt beslut
rapportera till utbildningsnämnden. I tjänsteskrivelsen framgår det att de
verksamheter som ingår i den nya arbetslivsförvaltningen är arbetsmarknad,
vuxenutbildning inklusive särvux och individ- och familjeomsorgens verksamhet
försörjningsstöd.
Vuxenutbildningen omfattar skolformerna; svenska för invandrare grundläggande
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning (både teoretiska och yrkesinriktade
kurser), uppdragsutbildning, yrkeshögskola, lärcentra och samhällsorientering för
nyanlända.
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UBN 2019-000339

Enligt en ny bestämmelse i skollagen från 2018-08-01 ska huvudmannen
utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet
inom skolväsendet. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar,
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen.
Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande
författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter
för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.
Efter att en genomgång och dialog förts kring frågan med förvaltningschefer för
blivande arbetslivsförvaltning, utbildningsförvaltning och berörd rektor har
förvaltningschefen för arbetslivsförvaltningen kommit fram till förslaget att som
ansvarig rektor för vuxenutbildningen är tillika skolchef inom
arbetslivsförvaltningen.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen för vidare befordran till berörda
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-11-21

UBN 2019-000340

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

Inrättande av arbetskott för utbildningsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 §55 att bilda en ny
arbetslivsförvaltning från och med 2020-01-01. Förvaltningen ska enligt beslut
rapportera till utbildningsnämnden. I tjänsteskrivelsen framgår det att de
verksamheter som ingår i den nya arbetslivsförvaltningen är i arbetsmarknad,
vuxenutbildning inklusive särvux och individ- och familjeomsorgens verksamhet
försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd).
Utbildningsnämnden ska utse ett arbetsutskott som ska fatta beslut i ärenden om
ekonomiskt bistånd på uppdrag av nämnden.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bilda ett arbetsutskott som ska fatta beslut i
frågor om ekonomiskt bistånd.
Utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet sammanträder vid behov och då i
samband med presidiemöten eller nämndsmöten.
Ärendet
Från och med 1 januari 2020 bildar Lysekils kommun en ny arbetslivsförvaltning.
Förvaltningen ska enligt beslut rapportera till utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden ska utse ett arbetsutskott som ska fatta beslut om ekonomiskt
bistånd på uppdrag av nämnden.
Förvaltningens synpunkter
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 §55 att bilda en ny
arbetslivsförvaltning från och med 2020-01-01. Förvaltningen ska enligt beslut
rapportera till utbildningsnämnden. I tjänsteskrivelsen framgår det att de
verksamheter som ingår i den nya arbetslivsförvaltningen är arbetsmarknad,
vuxenutbildning inklusive särvux och individ- och familjeomsorgens verksamhet
försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd).
Enligt utbildningsnämndens delegationsordning delegeras handläggning av
ekonomiskt bistånd till arbetslivsförvaltningens socialsekreterare och enhetschef.
Ärenden som överstiger delegerat belopp ska beslut fattas av arbetsutskottet.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef arbetslivsförvaltningen
Lennart Olsson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-11-21

UBN 2019-000341

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

Val av ledamöter och ersättare i utbildningsnämndens
arbetsutskott
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ska utse tre ledamöter och tre ersättare som ska ingå i
nämndens arbetsutskott samt rutiner för utskick av handlingar till ledamöter och
ersättare.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre
ersättare, varav två ersättare från majoriteten och en ersättare från oppositionen.
Utbildningsnämnden beslutar att ersättarna närvarar endast när ordinarie ledamot
meddelat förhinder att närvara vid aktuellt sammanträde.
Utbildningsnämnden beslutar att handlingar lämnas till ordinarie ledamot.
Utbildningsnämnden beslutar att ersättare får handlingar endast när de närvarar
vid sammanträdet vid ordinarie ledamots frånvaro.
Ärendet
Från och med 1 januari 2020 bildar Lysekils kommun en ny arbetslivsförvaltning.
Utbildningsnämnden har beslutat om ett arbetsutskott som ska fatta beslut om
ekonomiskt bistånd. Nämnden ska besluta om antalet ledamöter och ersättare i
arbetsutskottet samt rutiner för utskick av handlingarn till ledamöter och ersättare.
Förvaltningens synpunkter
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet.
Kallelsen ska vara digital och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska distribueras digitalt till varje ledamot, och ersättare när de närvarar
vid sammanträdet, senast fem dagar före dagen för sammanträdet. I undantagsfall
får kallelse ske på annat sätt och annan tid. Kallelsen ska innehålla dagordning och
handlingar.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef arbetslivsförvaltningen
Avdelningschefer arbetslivsförvaltningen
Nämndsekreterare
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UBN 2019-000278
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Utbildningsförvaltningen
Sara Eborn, 0523 – 61 32 56
sara.eborn@lysekil.se

Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse nr 1 för utbildning
Utbildningsnämnden har i uppdrag att fördela stipendium ur Lysekils Kommuns
donationsfond – stiftelse nr 1 för utbildning.
Ekonomikontoret har meddelat att de utdelningsbara medlen för 2019 är 18 290 kronor.
I enlighet med skolstyrelsens beslut 1983-10-04, § 147 avsätts 25 % av den disponibla
avkastningen för kulturellt ändamål. Det innebär att 4572,50 kronor avsätts till
Mariedalsskolan.
Återstoden av den disponibla avkastningen (13717,50 kr) utbetalas till de sökande 2019.
Totalt har 15 ansökningar om medel ur stiftelsen inkommit till förvaltningen. 15 ansökningar
är godkända.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att till 15 studerande utbetala stipendium á 914,50 kronor
enligt bifogad förteckning.
Utbildningsnämnden begär hos ekonomikontoret att 4572,50 kronor placeras på balanskonto
för att användas till kulturprojekt vid Mariedalsskolan under våren 2020 samt att medlen får
lyftas efter att projekt presenterats i en ansökan.

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Bilaga
Förteckning över stipendiater
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Utbildningsförvaltningen

Sara Eborn
Handläggare

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-12-09

UBN 2018-000116

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

Revidering av Lysekils kommuns regler för skolskjuts och
elevresor
Sammanfattning
I april 2018 antog utbildningsnämnden regler för skolskjuts och elevresor (UBN
2018–000116). Reglerna har tillämpats sedan de antogs och har fungerat väl.
Reglerna har nu reviderats med några språkliga korrigeringar. Dokumentet föreslås
nu gälla i fyra år.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta Lysekils kommuns reviderade regler för
skolskjuts och elevresor.
Ärendet
I april 2018 antog utbildningsnämnden regler för skolskjuts och elevresor (UBN
2018–000116). Reglerna har tillämpats sedan de antogs och har fungerat väl.
Reglerna har nu reviderats med några språkliga korrigeringar. Dokumentet föreslås
nu gälla i fyra år.
Förvaltningens synpunkter
De nuvarande reglerna för skolskjuts och elevresor i Lysekils kommun antogs av
utbildningsnämnden i april 2018. De har tillämpats sedan dess och har fungerat,
några innehållsliga förändringar i nuvarande reglemente är därför inte gjorda.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Lena Garberg
Handläggare

Bilaga
Revidering av Lysekils kommuns regler för skolskjuts och elevresor
Beslutet skickas till
Rektorer i gymnasie- och grundskolan
Michael Holgersson
Medina Duric
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Regler för skolskjuts i obligatoriska skolformer
Elever i förskoleklass och grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns
förskoleklass eller grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i
dessa fall.

Vem är berättigad till skolskjuts
Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola vilka är
folkbokförda i Lysekils kommun har rätt till skolskjuts. Elever som är bosatta i Sverige
utan folkbokföringsadress, avses vara folkbokförda i den kommun där eleven
stadigvarande vistas 1.
Fritidshem är ingen obligatorisk skolform och skolskjuts beviljas inte till och från
fritidshemmet. Särskoleelever inskrivna på fritidshem kan utifrån individuell prövning
beviljas resor till och från fritidshemmet.
Växelvist boende
Vid gemensam vårdnad om eleven anses eleven ha två bostadsadresser. Dessa fall
benämns som växelvist boende. En bedömning för rätt till skolskjuts utgörs då från
båda adresserna.
Förutsättningar för rätt till skolskjuts från båda adresserna är:
- Båda bostadsadresserna ska vara belägna inom Lysekils kommun.
- Eleven har sin ena bostadsadress belägen inom området för den skola som anvisats
av kommunen.
- Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt
fördelat på de båda adresserna (t.ex. boende varannan vecka på respektive adress).
Vid sådana fall ska ansökan styrkas genom att vårdnadshavarna uppvisar dom,
beslut eller skriftlig överenskommelse mellan parterna.
Avstånd
Elever som går i den skolenhet utifrån kommunens anvisning har rätt till skolskjuts om
avståndet mellan bostad och skola överstiger:
- 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 6
- 4 km för elev i årskurs 7–9

Särskild skolskjuts
Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik). Särskild
skolskjuts (särskild skolbuss eller taxi) tillämpas då linjetrafik inte kan utnyttjas.
Gångavstånd
Särskild skolskjuts beviljas om gångavståndet mellan bostad och hållplats för linjetrafik
överstiger:
- 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 6
- 4 km för elev i årskurs 7 – 9
1

2 kap. 3§ Socialtjänstlagen
3

Väntetider
Särskild skolskjuts beviljas om eleven är berättigad till skolskjuts och väntetiderna med
den ordinarie linjetrafiken normalt överstiger
- 0,5 timme för elev i förskoleklass – årskurs 3 eller
- 1 timme för elev i årskurs 4 – 9
Samåkning
I de fall samåkning kan ske från angivna uppsamlingsställe ska elev själv ta sig till
uppsamlingsstället. Särskild skolskjuts beviljas om gångavståndet mellan bostad och
uppsamlingsstället överstiger:
- 2 km för elev i förskolklass – årskurs 6
- 4 km för elev i årskurs 4 – 9
Trafikförhållanden
Om eleven har en farlig väg till busshållplatsen, är eleven enligt skollagen berättigad till
särskild skolskjuts. Med farlig väg avses bristande trafiksäkerhet.
Funktionhinder
Elev med funktionshinder är berättigad kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avstånd.
En individuell bedömning görs för varje enskilt fall.
Annan särskild omständighet
Vid andra särskilda omständigheter som hotsituationer, mobbingsituationer, särskilda
sociala omständigheter etc. kan särskild skolskjuts beviljas.

Avbokning av särskild skolskjuts
Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts ska vårdnadshavare
snabbt meddela transportören. Information om telefonnummer och rutiner finns att
hämta på skolportalen samt på kommunens hemsida.

Försenade elever
En skolskjuts väntar inte på elever som ankommer sent. Om eleven är försenad till den
fastställda avgångstiden beviljas inte någon extratur. Exempel; anges avgångstid för
skoltaxi till kl. 07.05 - 07.10, ska eleven vara på plats 07:05.

Ansökan om skolskjuts
Samtliga elever som väljer att gå i den anvisade skolan och uppfyller avståndskraven,
enligt reglerna, erhåller skolskjuts. Vårdnadshavare behöver då inte ansökan om
skolskjuts, vilket behövs om andra orsaker till skolskjuts åberopas. En individuell
prövning görs inför varje nytt läsår, vilket innebär att en ny ansökan lämnas varje år.
Då avgörs även om vilken typ av skolskjuts som beviljas – buss i linjetrafik, skollinje,
taxi eller specialfordon.
Ansökningsblanketter, kontaktuppgifter och aktuella datum finns att ta del av på
kommunens hemsida www.lysekil.se
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Regler för elevresor i gymnasieskolan
Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skolan för en elev som
har rätt till studiehjälp 2. Den kommun som är elevens hemkommun ska ansvara för
elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan 3.

Bidrag för elevresa?
Hemkommunen ansvarar för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stöd
ges i form av skolkort eller kontant ersättning motsvarande skolkortets värde. Eleven
måste välja kontant ersättning för hela läsåret eller per termin. Kontantbidraget betalas
inte ut för del av termin. Bidraget betalas ut till det bankkonto som anges på ansökan
som lämnas till skolan i början av terminen.
Hemkommunen är skyldig att svara för resekostnader även för elever i landstingens
gymnasieskolor samt för elever som går i fristående skolor. Hemkommunen har även
ansvaret för elever som studerar på annan ort, tillexempel studerande vid Uddevalla
kommun.
Elever med inackorderingsbidrag får inte busskort eller kontant resebidrag.
Anslutningsbidrag
Anslutningsbidrag kan beviljas om eleven har skolkort och mer än 6 km mellan
hemmet och närmaste hållplats. Information om ersättning samt ansökningsblankett
finns på Lysekil kommuns hemsida.
Växelvist boende
Avståndet beräknas från elevens folkbokföringsadress. Vid växelvist boende inom
Lysekils kommun beräknas avståndet från båda adresserna om boendet bygger på ett
fast och varaktigt arrangemang (t.ex. boende varannan vecka på respektive adress). Vid
sådana fall ska ansökan styrkas genom att vårdnadshavarna uppvisar dom, beslut eller
skriftlig överenskommelse mellan parterna.
Avstånd
Avståndsmätning utförs från bostaden till skolan, kortast användbara väg. Kortast
användbara väg kan vara bilväg, gångväg- och/eller cykelväg.

Skolkort – en värdehandling
Elev som uppfyller kraven tilldelas av kommunen ett skolkort vid läsårsstart. Skolkortet
är en värdehandling och får endast användas för transport till och från skolan.
Vid borttappat skolkort betalas en avgift. Avgiften betalas av eleven till
skolexpeditionens personal i samband med att ersättningskortet överlämnas. Det
borttappade kortet spärras av skolexpeditionens personal. Elev med busskort som inte
längre är skolskjutsberättigad, ska omedelbart återlämna detta. Den som tar emot
bidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig.

Överklagande
Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.
Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär att förvaltningsrätten, som första insats, prövar ärendet
och kan fatta ett annat beslut. Beslutet ska ha gått parten emot. Domstolen prövar
överklagandet i sak. Tiden för överklagandet är tre veckor från den dag då beslutet
2
3

Studiestödslagen 1999:1395
29 kap. 6§ Skollagen
5

tillkännagavs på Lysekil kommuns anslagstavla. Förvaltningsbesvär utesluter
laglighetsprövning. Om det inte finns någon särskild bestämmelse om överklagandet i
skollagen så kan ett beslut istället överklagas med laglighetsprövning 4.
Laglighetsprövning
Ett beslut om skolskjuts kan i vissa fall överklagas kommunmedlem med så kallad
laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att ett överklagat beslut ska upphävas
om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räknas som en
angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ som har fattat
beslutet överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot någon författning.
Tiden för överklagandet är tre veckor från den då beslutet tillkännagavs på Lysekil
kommuns anslagstavla.
Domstolen får inte ersätta det överklagande beslutet med ett nytt utan kan endast avslå
eller avvisa överklagandet. Det är frågan om en prövning av beslutets laglighet och inte
en prövning av beslutets lämplighet 5.

4
5

28 kap. Skollagen
10, 11, 18 kap. Kommunallagen
6
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-12-09

UBN 2019-000348

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

Interna kontrollområden samhällsbyggnadsförvaltningen
2020
Sammanfattning
De två kontrollområden som föreslås för utbildningsförvaltningen 2020 är:
1. Att de av utbildningsnämnden beslutade riktlinjer för fördelning av tider samt
uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar och gymnastiksalar
(UBN 2018–000211) följs och efterlevs.
2. Att det i utbildningsförvaltningen finns effektiva budget-och
uppföljningsprocesser.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta de två föreslagna kontrollområdena för
utbildningsförvaltningen 2020.
Ärendet
Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet,
tillförlitlig finansiell rapportering och att nämnden följer tillämpliga regler. Den av
kommunstyrelsen beslutade processen av nämndernas interna kontrollområden
innebär att den interna kontrollen delas upp i tre beslutssteg. Detta ärende är det
första i de tre stegen vilket innebär att, efter en risk- och konsekvensanalys, besluta
om kontrollområden för 2020.
De två kontrollområden som föreslås för utbildningsförvaltningen 2020 är:
1. Att de av utbildningsnämnden beslutade riktlinjer för fördelning av tider samt
uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar och gymnastiksalar
(UBN 2018–000211) följs och efterlevs.
Motivering: Utbildningsnämnden beslutade 2018 om nya riktlinjer för fördelning
av tider samt uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar och
gymnastiksalar. Syftet med det nu föreslagna kontrollområdet är att kontrollera om
riktlinjerna efterföljs och är ändamålsenliga.
2. Att det i utbildningsförvaltningen finns effektiva budget-och
uppföljningsprocesser.
Motivering: De tre senaste åren har det första halvårens uppföljningsrapporter och
de prognoser som lagts i relation till dem avvikit på ett högst oacceptabelt sätt.
Syftet med det nu föreslagna kontrollområdet är att kontrollera om de budget-och
uppföljningsprocesser som tillämpas är ändamålsenliga.

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

UN 2019-000348

Förvaltningens synpunkter
Utbildningsförvaltningen har uppmärksammat att det finns frågor i föreningslivet
om de riktlinjer som utbildningsnämnden beslutat om verkligen efterlev. Mot den
bakgrunden blir det centralt att kontrollera om implementeringen av de nya
riktlinjerna fungerat och om de efterlevs.
Utifrån att det de två senaste åren har uppvisats stora avvikelser mellan de
prognoser för årsbokslut som gjorts det första halvårens uppföljningsrapporter och
det utfall som redovisats i årsboksluten är det väsentligt att kontrollera om
utbildningsförvaltningens budget- och uppföljningsprocesser uppvisar brister

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Lena Garberg
Handläggare

Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunrevisionen
Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-12-09

UBN 2019-000365

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

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under
utbildningsnämnden vilket innebär att utbildningsnämnden kommer att överta
flera ansvarsområden från kommunstyrelsen och socialnämnden. Därmed behöver
utbildningsnämndens delegationsordning revideras.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslaget till reviderad
delegationsordning för utbildningsnämnden att gälla från och med 2020-01-01.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 § 55 att bilda en arbetslivsförvaltning
från och med 2020-01-01. Den nya förvaltningen ska rapportera till
utbildningsnämnden som får en separat budgetram för arbetslivsfrågorna. Detta
innebär att utbildningsnämnden kommer att överta vissa frågor från
kommunstyrelsen och socialnämnden vilket föranleder en revidering av
utbildningsnämndens delegationsordning.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har varit behjälplig i förberedelsearbetet inför
inrättandet av den nya arbetslivsförvaltningen. I samband med detta konstateras
att utbildningsnämndens delegationsordning behöver revideras. Ett förslag till
reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden har därför tagits fram.

Lennart Olsson
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen

Madelene Johansson
Handläggare

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef arbetslivsförvaltningen
Bilaga
Reviderad delegationsordning gällande från och med 2020-01-01
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda
Arbetslivsförvaltningen för vidare befordran till berörda

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

Sid 1/1

Delegationsordning inom utbildningsnämndens
verksamhetsområde
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Antagen av utbildningsnämnden 2019-12-16, §
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Inledning
Anvisningar
Utbildningsnämndens ansvarsområde framgår av reglementet som är antaget av
kommunfullmäktige 2019-12-11. Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera
beslutsfattandet inom en nämnds verksamhet enligt 6 kap 37 § och 7 kap 5–8 §
kommunallagen.

Delegering av ärenden inom en nämnd
6 kap 37 och 39 §§ kommunallagen
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7
kap. 5–8 §§.

Ärenden som inte för delegeras
6 kap § 38 kommunallagen
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1.

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2.

Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,

3.

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,

4.

Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller

5.

Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

Delegation kan inte lämnas till två eller flera tjänstemän att tillsammans besluta i ett
ärende. Delegation får inte heller lämnas till ledamot och tjänsteman tillsammans.

3

Allmänt om delegation och anmälan av delegationsbeslut
Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i utbildningsnämndens ställe.
Nämnden kan återkalla delegationen. Utbildningsnämnden kan också genom eget
handlande föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och
besluta. Nämnden kan inte ändra ett beslut som redan fattats av en delegat.
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av
uppdrag enligt 7 kap 5 och 6 §§ kommunallagen ska anmälas till den. Tex kan ärenden
av rutinartad karaktär som nämnden normalt inte har anledning att följa särskilt,
undantas från kravet om att anmälas till nämnden.
Delegationsbeslut som inte anmäls ska emellertid protokollföras särskilt om beslutet
får överklagas genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska tillkännages på den
kommunala anslagstavlan.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska dokumenteras av delegaten och
registreras i kronologisk ordning. Delegationsbeslut som ska anmälas till
utbildningsnämnden görs genom att Beslutsjournal för delegationsbeslut (se bilaga 1)
ifylls och sänds till nämnden genom nämndens sekreterare. Anmälan sker vid
nästkommande sammanträde. Observera att nämnden inte ska godkänna
delegationsbesluten. Delegatens beslut gäller såvida det inte blir ändrat vid
överklagning.

Brådskande ärenden
6 kap 39 § kommunallagen
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att som nämnden har
utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.

Vidaredelegering
7 kap 6 § kommunallagen
Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens ansvarsområde att fatta beslut, får nämnden
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom
kommunen eller i någon av de samverkande kommunerna.

Överklagande
Beslut kan överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning). Tiden för
kommunalbesvär är tre veckor från det datum ett justerat protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla.
För delegationsbeslut räknas tiden med utgångspunkt från det sammanträde då
beslutet anmäldes. Utebliven anmälan av beslut kan således innebära att beslutet ej
vinner laga kraft, eftersom möjligheten till överklagande saknas.
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Beslut kan i vissa fall överklagas genom förvaltningsbesvär (lämplighetsprövning).
Då gäller besvärstiden tre veckor från den dag part får ta del av beslut. I
Förvaltningslagen stadgas om myndighetens skyldighet att lämna beslutsmeddelande
och överklagandehänvisning.
Bestämmelser om överklaganden återfinns i:
•
•
•
•

13 kap 1–6 §§ kommunallagen
Förvaltningslagen §§ 40–44
Offentlighets och sekretesslagen
Skollagen

Förkortningar
Utbildningsförvaltningen
AU
FC
Ordf
R
EcF
EcK
FL
KL
SL
SkolF
GyF
SFS
SoL
AFD
SÖN

Arbetsutskottet
Förvaltningschef tillika skolchef
Ordförande
Rektor
Enhetschef, Fritid
Enhetschef, Kultur
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Skollagen
Skolförordningen
Gymnasieförordningen
Svensk Författningssamling
Socialtjänstlagen
Allmän förvaltningsdomstol
Skolväsendets överklagandenämnd

Arbetslivsförvaltningen
AU
FC
R
EC
SOC-sekr.
Utr.
FL
KL
LSS
LVM
LVU
OSL
SFB
TF
SoF
SoL
VF

Arbetsutskott
Förvaltningschef
Rektor tillika skolchef
Enhetschef
Socialsekreterare
Utredare
Förvaltningslag (2017:900)
Kommunallag (2017:725)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Förordning om vuxenutbildning (2011:1108)
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Utbildningsförvaltningen
Allmänt
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

Läsårstider för grundskola, grundsärskola
och gymnasieskola.
1.2
Beslut om begräsningar av antalet
skoldagar till fyra istället för fem för
elever i årskurs 1 eller 2.
Kvalitet och inflytande

FC

SF 3:3
GyF 3:2
SkolF
3:4

1.3

Ansvar för att vidta åtgärder för att
avhjälpa brister som framkommer vid
uppföljning, klagomål o.d.
1.4
Ansvar för att skriftliga rutiner finns för
att ta emot och utreda klagomål. Ansvar
för att informera om rutinerna.
Åtgärder mot kränkande behandling

R

SL 4:7

R

SL 4:8

1.5

Ansvar för att personalen fullgör de
skyldigheter som anges i skollagen kap 6.
ang. åtgärder mot kränkande behandling.
1.6
Ansvar för att se till att det bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever.
1.7
Ansvar för att se till att det genomförs
åtgärder för att förebygga och förhindra
att barn och elever utsätts för kränkande
behandling.
1.8
Ansvar för att årligen upprätta en plan
med en översikt över de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och elever.
1.9
Ansvar för att utreda omständigheter
kring uppgivna kränkningar samt vidta
åtgärder för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Skolplikt och rätt till utbildning

R

SL 6:5

R

SL 6: 6

R

SL 6:7

R

SL 6:8

R

SL 6:10

1.10

FC

SL 7:5

R

SL 7:8

R

SL 7:10

1.13

Beslut om att elev inte omfattas av
skolplikt.
Beslut om att på försök ta emot elev från
en annan skolform.
Beslut om att skolplikten ska fullgöras vid
sju års ålder.
Beslut om förlängning av skolplikten.

R

SL 7:13

1.14

Beslut om upphörande av skolplikten.

R

SL 7:14

1.15

Rätt att slutföra skolgången trots att
skolplikten upphört.

R

SL 7:16

Lärotider
1.1

1.11
1.12

FC

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

Ansvar för att se till att alla skolpliktiga
barn har en skolplacering.
1.17 Ansvar att se till att alla elever i
förskoleklass, grundskola och
grundsärskola fullgör sin skolgång.
1.18 Ansvar för att ta emot information från
fristående skolor om elever som inte
fullgör sin skolplikt.
1.19 Föreläggande till vårdnadshavare att
fullgöra sin skyldighet att se till att eleven
fullgör sin skolplikt.
Särskilda utbildningsformer

FC

SL 7:21

R

SL 7:22

FC

SL 7:22

FC

SL 7:23

1.20

FC

SL 24:4

FC

SL
24:22
SL
24:23
SL
24:24

1.16

1.21

Beslut om bidrag för grundskoleelev vid
godkänd internationell skola.
Beslut om särskild undervisning.

1.22

Beslut om medgivande att fullgöra
skolplikten på annat sätt.
1.23 Beslut om återkallelse av medgivande att
fullgöra skolplikten på annat sätt.
Annan pedagogisk verksamhet

FC
FC

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

1.24

Erbjudande och tilldelning av plats i
R
SL 25:2
pedagogisk omsorg.
1.25 Erbjudande och tilldelning av plats för
R
SL 25:2
barn av behov av särskilt stöd.
1.26 Systematisk uppföljning och utvärdering
FC
SL 25:8
av verksamhetslagen i §§ 2.5
1.27 Mottagning och utredning av klagomål.
FC
SL 25:8
Information om rutiner.
1.28 Beslut om bidragsbelopp till enskild
FC
SL
pedagogisk omsorg.
25:11–13
1.29 Beslut om bidrag till enskild öppen
FC
SL 25:15
fritidsverksamhet.
1.30 Beslut om avstängning från annan
FC
pedagogisk verksamhet på grund av
bristande betalning.
Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38

Tillsynsansvarig.
Beslut om att i sin tillsyn begära tillträde
till byggnader, lokaler och andra
utrymmen.
Beslut om att i sin tillsyn begära
upplysningar, handlingar och annat
material som behövs i tillsynen.
Beslut om att förelägga huvudman att
fullgöra sin skyldighet att lämna uppgift.
Ansvar för att lämna råd och vägledning.
Beslut om att förelägga huvudman att
fullgöra sina skyldigheter.
Beslut om att tilldela anmärkning.
Beslut om att avstå från ingripande.

FC
FC

SL 26:4
SL 26:6

FC

SL 26:7

FC

SL 26:8

FC
FC

SL 26:9
SL 26:10

FC
FC

SL 26:11
SL 26:12
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

1.39

Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud.

FC

SL 26:18 Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

Personalfrågor
1.40
1.41
1.42
1.43

Ansvar för att se till att rektorer genomgår
befattningsutbildning.
Beslut om att en person som inte
uppfyller utbildningskraven får användas
i undervisningen längre tid än 6 månader.
Ansvar för att se till att personalen vid
förskole- och skolenheterna ges möjlighet
tillkompetensutveckling.
Ansvar för att se till att förskollärare,
lärare och annan personal vid förskoleoch skolenheterna har nödvändiga
insikter i de föreskrifter som gäller för
skolväsendet.

FC
R

SL 2:19

R

SL 2:34

R

SL 2 :34

Förskola
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

2.1

Erbjudande och tilldelning av plats i
förskolan.
Erbjudande och tilldelning av plats för
barn i behov av särskilt stöd.
Tillse att barngrupperna har en lämplig
sammansättning/storlek och att barnen
erbjuds en god miljö.
Beslut om att ta emot barn från annan
kommun på grund av särskilda skäl.
Beslut om att ta emot barn från annan
kommun efter önskemål från
vårdnadshavare.
Beslut om tilldelning av plats i
förskoleverksamhet.
Beslut om nedsättning eller befrielse från
avgift för barnomsorg.
Fastställande av interkommunal
ersättning - förskola
Beslut om att inte lämna interkommunalt
bidrag för särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår.
Fastställande av bidrag till fristående
huvudmän (förskola)
Beslut om avstängning från förskola på
grund av bristande betalning.
Beslut om anvisning av plats i
förskoleverksamhet då den enskilde har
rätt till bistånd.

R

SL 8:4-6

R
R

SL 8:7
SL 8:14
SL 8:8

R

SL 8:13

R

SL 8:13

R
FC

SL 8:1415
SL 8:16

FC

SL 8:17

FC

SL 8:17

FC

8:21-23

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12

FC
R

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

SoL 4:1

8

Fritidshem
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

3.1

Ansvar att se till att elevgrupperna har en
lämplig sammansättning och storlek och
att eleverna erbjuds en god miljö.
Erbjudande och tilldelning av plats i
fritidshem enligt reglerna i KL kap 14 §§
4–10.
Fastställande av ersättning till
kommunala fritidshem:
− Grundbelopp
− Tilläggsbelopp
Fastställande av interkommunal
ersättning.
Överenskommelse med annan kommun
av mottagande och avtal om
interkommunal ersättning som avviker
från fastställt belopp.
Beslut om bidrag till fritidshem med
enskild huvudman (Grundbelopp § 16,
tilläggsbelopp § 17)
Beslut om att inte betala tilläggsbelopp för
elev i behov av särskilt stöd om betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
Beslut om förlängd skolbarnsomsorg
enligt LSS.
Beslut om avstängning från fritidshemmet
på grund av bristande betalning.

R

SL 14:9

R

SL 14:11

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6
3.7

3.8
3.9

FC

FC

SL 14:14

FC

SL 14:14

FC

SL 14:14

FC

FC

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

LSS 9:7

FC

Förskoleklass
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

4.1
4.2

Ansvar att informera om förskoleklass.
Beslut om att ta emot barn från annan
kommun på grund av särskilda skäl.
Beslut om att ta emot ett barn från en
annan kommun efter föräldrars
önskemål.
Placering av elev i förskoleklass.

R
R

SL 9:12
SL 9:13

R

SL 9:13

R

SL 9:15

Placering av elev i förskoleklass vid annan
skolenhet än den önskade på grund av
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen.
Beslut om tidigare skolstart i
förskoleklass.
Beslut om dispens från
skolskjutsreglerna.

R

SL 9:15

R

SL 7:11

FC

SL 9:15b

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5.
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Nr

Ärende

Delegat

4.8

Fastställande ersättning till kommunala
enheter (förskoleklass)
− Grundbelopp
− Tilläggsbelopp
− Strukturbidrag
Beslut att inte lämna bidrag för särskilt
stöd, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen (interkommunalt)
Fastställande av interkommunal
ersättning.
Fastställande av bidrag till fristående
enhet (förskoleklass).
Beslut om att inte betala tilläggsbelopp för
en elev i behov av särskilt stöd, om
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.

R

4.9

4.10
4.11
4.12

Lagstöd Anmärkning

FC

FC

SL 9:16

FC

SL 9:19

FC

SL 9:16

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

Grundskolan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Anmärkning

5.1

Mottagande av elev i grundskola från
annan kommun på grund av särskilda
skäl.
Mottagande av elev från annan kommun
efter önskemål från vårdnadshavare.
Beslut om skolgång med boende utanför
det egna hemmet.
Ansvar för (elev som måste bo utanför
hemmet) att det är tillfredställande
förhållanden och inga extra kostnader.
Placering av elev vid önskad skolenhet.
Placering av elev vid annan skolenhet än
den önskade på grund av att den
önskade placeringen skulle medföra
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen
eller det är nödvändigt med hänsyn till
övriga elevers trygghet och studiero.
Beslut om skolskjuts (Västtrafikkort) till
och från kommunens grundskolor.
Beslut om skolskjuts (taxiresor) till och
från kommunens grundskolor.
Beslut om avsteg från skolskjutsreglerna.

R

SL 10:25

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

R

SL 10:27

FC

SL 10:29

FC

SL 10:29

R
R

SL 10:30
SL 10:30

R

SL 10:32

FC

SL 10:32

FC

SL 10:32

Skolskjuts för elever från annan
kommun som måste övernatta i
kommunen.

FC

SL 10:33

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
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Nr

Ärende

Delegat

5.11

FC

5.18

Fastställande av ersättning till
kommunala grundskoleenheter:
− enhetspeng
− elevpeng
− stödresurs
Fastställande av interkommunal
ersättning.
Överenskommelse om interkommunal
ersättning (individärende) när den
avviker från fastställd ersättning.
Beslut om bidrag till fristående
grundskolor (grundbelopp KL kap 10, §
38–39).
Beslut om att inte betala tilläggsbelopp
för en elev i behov av särskilt stöd om
betydande org. eller ek. svårigheter
uppstår för kommunen.
Skolskjuts till elever i fristående
grundskola.
Beslut om tvåspråkig eller
engelskspråkig undervisning.
Beslut om språkval.

5.19

Beslut om ämnen för elevens val.

R

5.20

Beslut om ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade
undervisningstiden.
Beslut om fördelning mellan årskurserna
av undervisningstiden.
Ansvar för att anmäla till statens
skolinspektion att undervisning
anordnas enligt SkolF kap 9 §14 och § 16.
Ansökan om att få använda
färdighetsprov från och med årskurs 4.

FC

5.12
5.13
5.14
5.15

5.16
5.17

5.21
5.22
5.23

Lagstöd

Anmärkning

FC

SL 10:34

FC

SL 10:34

FC

SL 10:3739

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 10:39

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 10:40

R

SkolF
9:12-19
SL 10:4
SkolF 9:5
SL 10:4
SkolF 9:8
SkolF
9:3

R

FC
FC
FC

SkolF
9:4
SkolF
9:17
SkolF
9:26

11

Grundsärskolan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

6.1

Beslut om mottagande av elev i särskola.

R

6.2

Beslut om ämnen för elevens val.

R

6.3

Beslut om elev i särskolan ska läsa
ämnen eller ämnesområden.
Beslut om mottagande av särskoleelev
från annan kommun på grund av
särskilda skäl.
Beslut om mottagande av särskoleelev
från annan kommun efter önskemål från
vårdnadshavare.
Placering av särskoleelev vid den
skolenhet som önskas.
Placering av särskoleelev vid annan
skolenhet än den önskade på grund av
att annan elevs krav på nära placering
åsidosätts.
Placering av grundsärskoleelev vid
annan skolenhet än den önskade på
grund av att den önskade placeringen
skulle medföra betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen eller det är
nödvändigt med hänsyn till övriga
elevers trygghet och studiero.
Beslut om dispens från
skolskjutsreglerna.
Skolskjuts för elever från annan
kommun som måste övernatta i
kommunen.
Fastställande av interkommunal
ersättning.
Beslut att inte lämna bidrag för särskilt
stöd på grund av att betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
Beslut om bidrag till fristående särskola
− Grundbelopp
− Tilläggsbelopp
Beslut om att inte betala tilläggsbelopp
för en elev i särskilt stöd om betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
Beslut om skolskjuts till elever i
fristående särskola.
Beslut om skoldagens längd.

R

SL 7:5
Överklagandemyndighet:
SL 7:8–9 SÖN enl. SL 28:12
SL 11:6
SkolF10:5
SL 11:8

R

SL 11:25

R

SL 11:26

R

SL 11:29

R

SL 11:29

R

SL 11:29

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

FC

SL 11:31

FC

SL 11:32

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 11:33

FC

SL 11:33

FC

SL 11:3638

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 11:38

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 11:39

R

Beslut om ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade
undervisningstiden.
Beslut om fördelning mellan årskurserna
av undervisningstiden.

FC

SkolF
3:4–3:5
SkolF
10:2

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9
6.10
6.11
6.12

6.13
6.14

6.15
6.16
6.17
6.18

FC

Anmärkning

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

SkolF
10:3
12

Gymnasieskolan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

7.1

Ansvar för att informera om de
nationella programmen och
introduktionsprogram och
vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år.
Ansvar för antagning till de olika
utbildningarna.
Ansvar för att lämna meddelande till
hemkommun när elev börjar eller slutar.
Beslut om att eleverna ska hålla sig med
enstaka egna hjälpmedel.
Beslut om inackordering.

R

SL 15:8

R

SL 15:12

R

SL 15:15

R

SL 15:17

R

SL 15:32

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Ansökan hos Skolverket om en ny kurs.
FC
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas R
som programfördjupning.
7.8
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas R
som individuellt val i gymnasieskolan.
7.9
Beslut om att arbetsförlagt lärande ska
R
finnas på högskoleförberedande
program samt omfattning.
7.10 Ansvara för att skaffa platser för det
R
arbetsplatsförlagda lärandet och att
dessa uppfyller kraven.
7.11 Beslut om utbyte av arbetsplatsförlagd
R
utbildning till utbildning förlagd i
skolan.
7.12 Åtgärder för att utbildningen ska
R
förläggas till arbetsplats.
7.13 Beslut om antalet undervisningstimmar
R
samt fördelning av undervisningstiden
över läsåret.
7.14 Redovisning om hur eleven fått sin
R
garanterade undervisningstid.
7.15 Beslut om antal platser inom fri kvot.
R
7.16 Beslut om att hänsyn ska tas till
R
färdighetsprov.
7.17 Ansvar för att samråd sker med den som R
tillhandahåller den arbetsplatsförlagda
utbildningen innan eleven placeras på
arbetsplatsen.
7.18 Beslut om elev får byta studieväg.
R
7.19 Beslut om återintagning.
R
7.20 Beslut att undervisning för elev ska
R
fördelas över längre tid än tre år.
Utbildning på nationella program i gymnasieskolan

GyF 1:6
GyF 4:6

7.21

SL 16:11 a

Ansvara för att i lärlingsutbildningen
upprätta ett skriftligt avtal mellan elev
och arbetsplats.

R

Anmärkning

Överklagandemyndighet:
AFD enl. 28:5

GyF 4:7
GyF 4:12
GyF 4:12
GyF 4:13
GyF 4:13
GyF 4:22
GyF 4:22
GyF 7:3
GyF 7:5
GyF 7:6a

GyF 7:9
GyF 7:10
GyF 9:7
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

7.22

R

SL 16:12

R

SL 16:14

R

SL 16:32

R

SL 16:33

7.26

Erbjudande om att utbildning på
nationellt program ska omfatta att
eleven senare ska antas till en särskild
variant eller gymnasial
lärlingsutbildning inom programmet.
Beslut om att elevs utbildning på
nationellt program till sittinnehåll får
avvika från vad som annars gäller för
programmet.
Bedömning av behörighet trots avsaknad
av godkänt betyg i engelska.
Bedömning om elev som ej har
grundskolestudier har likvärdiga
kunskaper i ett ämne ska vid
tillämpningen av behörighetsreglerna
anses likvärdiga.
Prövning om den sökande ska tas emot.

R

SL 16:36

7.27

Beslut om förstahandsmottagande.

R

7.28
7.29

Beslut om andrahandsmottagande.
Inhämta yttrande inför mottagande av
sökande som inte är hemmahörande i
kommunen eller samverkansområdet.
Avge yttrande till andra kommuner inför
deras mottagande av elever,
folkbokförda i Lysekils kommun.
Fastställande av ersättning till
kommunala enheter (nationella
program)
− Grundbelopp
− Tilläggsbelopp
Fastställande av interkommunal
ersättning.
Överenskommelse om interkommunal
ersättning (individnivå) när den avviker
från den fastställda ersättningen.
Fastställande av bidrag till fristående
enheter.
− Grundbelopp SL 16:53
− Tilläggsbelopp SL 16:54
Beslut om att inte betala tilläggsbelopp
för en elev i behov av särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Ansökan om att utbildning ska
godkännas som särskild variant.
Ansökan om nationellt godkänd
idrottsutbildning.

R
R

SL 16:4344
SL 16:47
SL 16:48

R

SL 16:48

7.23

7.24
7.25

7.30
7.31

7.32
7.33
7.34

7.35

7.36
7.37

Anmärkning

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

FC

FC

SL 16:50

FC

SL 16:51

FC

SL 16:5254

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 16:54

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

R

GyF 5:4

FC

GyF 5:28
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan
7.38
7.39
7.40

7.41

7.42
7.43

7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51

Minskning av utbildningens omfattning
på introduktionsprogram om det är
förenligt med utbildningens syfte.
Plan för utbildningen –
introduktionsprogram.
Bedömning av om synnerliga skäl
föreligger för ungdomar som uppfyller
behörighetskraven för ett yrkesprogram
ska tas emot till yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ.
Prövning om en sökande till
programinriktat val eller till
yrkesintroduktion som har utformats för
en grupp elever är behörig
Prövning om den sökande ska tas emot.

R

SL 17:6

R

SL 17:7

R

SL 17:11

R

SL 17:14

R

SL 17:14

Erbjudande till elever från
grundsärskolan yrkesintroduktion och
individuella alternativ som bedöms ha
förutsättningar att klara utbildningen.
Mottagande till utbildningar som
utformats för en grupp elever.
Mottagande för enskild elev till
utbildningar som inte utformats för en
grupp elever.
Beslut om elevens rätt att slutföra
utbildningen
Interkommunal ersättning programinriktat val.
Överenskommelse om interkommunal
ersättning, på individnivå, när den
avviker från den fastställda ersättningen.
Information om huruvida urval ska
tillämpas och på vilket sätt.
Beslut om att yrkesintroduktionen ska
skolförläggas om det gynnar eleven.
Bedömning av elevens språkkunskaper
samt kunskapsutveckling i övriga ämnen.

R

SL 17:16

R

SL 17:19

R

SL 17:21

R

SL 17:15

FC

SL 17:23

FC

SL 17:23

R

GyF 6:1

R

GyF 6:5

R

SL17:14a
GyF 6:7

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. 28:12

15

Grundsärskolan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

8.1

Prövning om eleven tillhör målgruppen
för gymnasiesärskolan.
Utreda upplysningar som tyder på att
eleven i gymnasiesärskolan inte tillhör
målgruppen.
Beslut att elev inte tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp efter
utredning enligt 18:6.
Ansvar för att ta emot elev i
gymnasieskola eller vuxenutbildning efter
beslut enligt 18:7 och vidta de åtgärder
som krävs för elevens övergång från
gymnasiesärskolan till gymnasieskola
eller vuxenutbildning.
Beslut om antagning i gymnasiesärskolan.
Information till hemkommun att eleven
börjar eller slutar.
Beslut om skolskjuts (dispens från
skolskjutsregler)
Skolskjuts för elever från en annan
kommun som måste övernatta i
kommunen.
Beslut om inackorderingsbidrag.

R

SL 18:5

R

SL 18:6

R

SL 18:7

R

SL 18:7

R
R

SL 18:12
SL 18:15

FC

SL
18:30
SL 18:31

Erbjudande om att utbildning på
nationellt program ska omfatta att eleven
senare ska antas till en nationell
inriktning, en särskild variant eller
gymnasial lärlingsutbildning inom
programmet.
Beslut om att fördela utbildningen på
längre tid än fyra läsår.
Beslut om mottagande.

FC

SL 18:32 Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
SL 19:11

R

SL 19:17

R

SL 19:29

Bedömning om elev ska gå individuellt
program eller nationellt program.
Beslut om mottagande i första hand.
Beslut om mottagande i andra hand.
Beslut om mottagande på individuella
program av elev från annan kommun.
Inhämta yttrande från sökandes
hemkommun.
Avge yttrande till andra kommuner inför
deras mottagande av elever, folkbokförda
i Lysekils kommun.
Fastställande av ersättning till
kommunala enheter (gymnasiesärskola)
Grundbelopp
Tilläggsbelopp
Beslut om interkommunal ersättning.

R

SL 19:29

R
R
R
R

SL 19:35
SL 19:39
SL
19:40
SL 19:41

R

SL 19:41

8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19

8.20

FC
FC

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

FC

FC

SL 19:44
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

8.21

Beslut om antalet timmar för en kurs
samt fördelning av undervisningstid.
Ansvara för att den arbetsförlagda
utbildningen uppfyller kraven samt
ansvar för anskaffning av platser.
Beslut om hur anmälningsskyldighet vid
ledighet ska fullgöras
Beslut om betygskriterier för lokala
kurser.

R

GyF
13:5-6
GyF
13:15

8.22
8.23
8.24

R
R
R

GyF
13:19
GyF
13:22

Kultur- och fritidsärenden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

9.1

Tillståndsgivning av lotterier.

EcF

9.2
9.3

Beslut om fördelning av aktivitetsbidrag.
Beslut om fördelning av
studieförbundens bidrag.
Konstinköp.
Undertecknande av hyresavtal
för lokaler och anläggningar, max 100
tkr/avtal.

EcF
EcK

LottL SFS
1994:1000

9.4
9.5

Anmärkning

EcK
EcF

Yttranden och överklaganden
Nr

Ärende

Delegat

10.1

Avge yttrande med anledning av besvär
över delegats beslut.
Avvisande av överklagande som inkommit
för sent.
Omprövning av beslut som fattats av
delegat.
Beslut att anföra besvär över beslut av
besvärsmyndighet. Avser ett beslut
delegerat till tjänstemän.
Sekretessprövning och utlämnande av
allmän handling där uppgifter i
handlingen vid en preliminär bedömning
anses omfattas av sekretess.

Resp.
delegat
Resp.
delegat
Resp.
delegat
FC

Avslagsbeslut att lämna ut uppgift i
allmän handling på grund av sekretess.
Avge yttrande till andra myndigheter i
inspektionsärenden.

R

102
10.3
10.4
10.5

10.6

Lagstöd Anmärkning

R

FC

17

Förvaltningsövergripande ärenden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

Tillsynsansvar enligt
personuppgiftslagen.
Fastställa dokumenthantering
/ arkiveringsplan.
Representation
Bedömning av om en person ska antas
vara bosatt i landet.

FC

FC
R

SL 29:2

Beslut om tillskott eller minskning av
bidrag till enskild huvudman.
11.6
Beslut om att ersättningen för
lokalkostnader ska motsvara faktiskt
kostnader om särskilda skäl föreligger.
11.7
Delegering av brådskande ärenden.
Ekonomiärenden

FC

SFS 14:2

FC

SFS 14:6

Ordf.

KL 6:36

12.1

FC

Övrigt
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Omföring av medel mellan verksamheter
inom ramen för förvaltningens budget.
12.2 Ansökan om bidrag och ersättningar.
12.3 Uthyrning av lokaler för lägerverksamhet.
12.4 Besluta om stipendier ur stiftelse för
utbildning.
12.6 Upphandling av varor och tjänster inom
nämndens verksamhetsområde och
anvisade anslag.
12.7
Upprättande och uppsägning av
underhållskontrakt och serviceavtal.
12.8 Tecknande av leasing- och
underhållskontrakt inom ramen för
gällande budget
12.9 Infordra offerter och upprätta kontrakt
på uppdragsutbildningar
12.10 Fastställa prislista och rutiner för
uthyrning av egna lokaler.
12.11 Försäljning och avskrivning av icke
användbar materiel och inventarier.
12.12 Avskrivning av fordringar max 5000
kronor.
12.13 Fastställande av rutiner gällande
ersättningsanspråk av förlorade eller
förstörda ägodelar max 1000 kr/person.
12.14 Rätt att utse användare av betalkort,
beloppsnivå samt upprätta förteckning
över anställda som tilldelats betalkort och
tillse att fastställda regler för
användandet följs.
12.15 Rekvisition av statsbidrag.

FC

.
.
Överklagandemyndighet:
SÖN enl SL 28:12

FC
EcF
FC
FC
FC
FC
R
FC
R
FC
FC
FC

FC
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Arbetslivsförvaltningen
Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

13.1

Beslut om avstängning av elev samt
avstängningstid
Ansvar för att personalen fullgör de
skyldigheter som anges i SL kap 6. ang.
åtgärder mot kränkande behandling.
Ansvar för att se till att det bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och
elever.
Ansvar för att se till att det genomförs
åtgärder för att förebygga och förhindra
att barn och elever utsätts för kränkande
behandling.
Ansvar för att årligen upprätta en plan
med en översikt över de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och
elever.
Ansvar för att utreda omständigheter
kring uppgivna kränkningar samt vidta
åtgärder för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Beslut om vilka nationella kurser som ska
ges.
Ansökan hos Skolverket om ny kurs på
gymnasial nivå inom kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning
för vuxna.
Mottagande av elev till grundläggande
vuxenutbildning (hemkommun).
Mottagande av elev till grundläggande
vuxenutbildning (huvudman).
Beslut om mottagande av elev till SFI
samt att förklara eleven behörig att delta
i folkhögskola som motsvarar SFI.
Beslut om att böcker och andra
läroverktyg, som varje elev inom
kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna har för eget bruk
och får behålla som sin egendom, ska
anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas mot avgifter som högst
motsvarar huvudmannens
anskaffningskostnader.
Beslut om att utbildningen ska upphöra
för elev som saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen eller inte
gör tillfredsställande framsteg inom
kommunal vuxenutbildning eller särskild
utbildning för vuxna.

R
R

SL 5:720
SL 6:5

R

SL 6:6

R

SL 6:7

R

SL 6:8

R

6:10

R

VF 2:9

R

VF 2:5

R

SL 20:13

R

SL 20:14

R

SL
20:33
SL 24:14
SL 20:7
SL 21:6

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7
13.8

13.9
13.10
13.11
13.12

13.13

R

R

SL 20:9
SL 21:9

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Beslut om att låta elev återuppta studier
på grund av att särskilda skäl föreligger.
13.15 Yttrande i egenskap av hemkommun
angående elevs studier inom kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning
för vuxna.
13.16 Beslut om utbildning på gymnasial nivå
för grundläggande behörighet.
13.17 Beslut om/yttrande över interkommunal
ersättning inom gymnasial
vuxenutbildning.
13.18 Mottagande och antagande av elev till
gymnasial vuxenutbildning.
13.19 Beslut om att SFI i genomsnitt under en
fyraveckorsperiod ska omfatta mindre än
15 timmars undervisning i veckan.
13.20 Mottagande och antagande av elev till
särskild utbildning för vuxna.
Personalfrågor

R

SL 20: 9
SL 21: 9
SL 20:14
och 21

13.21

FC

13.14

13.22
13.23
13.24

Ansvar för att se till att rektorer
genomgår befattningsutbildning.
Beslut om att en person som inte uppfyller utbildningskraven får användas i
undervisningen längre tid än 6 månader.
Ansvar för att se till att personalen vid
förskole- och skolenheterna ges möjlighet
tillkompetensutveckling.
Ansvar för att se till att förskollärare,
lärare och annan personal vid förskoleoch skolenheterna har nödvändiga
insikter i de föreskrifter som gäller för
skolväsendet.

R

R

SL20:19 c

R

SL 20:21

R
R

SL 20:2223
SL 20:24

R

SL 21:7

R

SL 2:19

R

SL 2:34

R

SL 2 :34

Anmärkning
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Försörjningsstöd / ekonomiskt bistånd
Handläggning av ärenden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Beslut om att inleda utredning
Egen ansökan
Begäran om yttrande från annan
myndighet
Övriga ärendetyper
14.2
Beslut/ställningstagande att
utredning inte ska inledas - vuxen
14.3
Beslut att inledd utredning ska avslås
- vuxen
Överklagan

SOC-sekr.

11 kap 1 §
SoL

SOC-sekr.

11 kap 1a §
SoL
11 kap 1 §
SoL

14.4

FC

Anmärkning

Utredning
14.1

14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

14.10

Beslut om att föra talan i ärenden eller
mål via allmän domstol eller
förvaltningsdomstol.
Utseende av ombud att föra
nämndens talan.
Beslut huruvida omprövning ska ske.
Omprövning av beslut och yttrande
där ursprungsbeslutet fattats av
delegat.
Prövning av att överklagande skett i
rätt tid och avvisning av överklagande
som kommit in för sent.
Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt och
kammarrätt, SoL och ärenden när
ursprungsbeslutet fattats av delegat
Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt och
kammarrätt i SoL ärenden när
ursprungsbeslutet fattats av nämnd.

SOC-sekr.

FC
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Ordf. eller
vid förhinder
för denne
vice ordf.
eller vi
förhinder för
båda annan
ledamot av
arbetsutskott

10 kap 2 §
SoL 6 kap
15a FB
10 kap. 2 §
SoL
27 § FL
(2017:900) Ny FL
45 § FL
träder i kraft 180701
(2017:900)
(2017:900) Ny FL
träder i kraft 180701
(2017:900) Ny FL
träder i kraft 180701
Beslutet avser inte
myndighetsutövning
mot enskilda i ärenden
där ursprungsbeslutet
fattats av delegat
Denna delegation kan
tillämpas då brådska
råder eller nämndens
sammanträde inte kan
avvaktas.
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till nämnd i
annan kommun.
14.12 Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun.
14.13 Beslut om ansökan till IVO om
överflyttning av ärende vid tvist.
Underrättelse

EC

2 kap, 10 §
SoL

EC

2 kap, 10 §
SoL
2 kap, 11 §
SoL

14.14

SOC-sekr.

Anmärkning

Överflyttning av ärende
14.11

Beslut att begära ersättning hos
försäkringskassa för utbetalt
ekonomiskt bistånd.

EC

p 5 § SFB

Brådskande ärenden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

15.1

Beslut på utbildningsnämndens
vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens beslut inte
kan avvaktas.

Ordföranden
6 kap 39 §
eller vid
KL
förhinder för
denne, vice
ordf, eller vid
förhinder för
båda, annan
ledamot i
arbetsutskottet.

Anmärkning

Utlämnande av allmän handling
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

16.1

Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling till
enskild eller annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande till
enskild

FC

16.2

Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte.
Beslut om sekretesskydd för anmälare

FC

2 kap 14 §
TF,
6 kap 3–4
§§ OSL,
10 kap 4
och 13–14
§§ OSL
12 kap 6 §
SoL

16.3

FC

26 kap 5 §
OSL

Anmärkning

Rapport till FC
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Polisanmälan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

17.1

Beslut om polisanmälan angående
misstanke om vissa brott mot
underårig samt vissa grövre brott

FC

17.2

Beslut att anmäla eller inte anmäla
till polismyndighet vid misstanke av
socialbidragsbedrägeri och andra
brott mot den egna verksamheten
Beslut om yrkande på
ersättningsanspråk när enskild inte
återbetalar ekonomisk hjälp frivilligt.
Beslut om att polisanmäla vissa brott
som riktar sig mot enskild (brott mot
liv och hälsa, misshandel, brott mot
frihet och frid, olaga tvång,
sexualbrott, könsstympning)
Beslut om att lämna uppgift till
åklagarmyndighet eller
polismyndighet som angår misstanke
om överlåtelse av narkotika eller
dopingmedel eller icke ringa fall av
olovlig försäljning eller anskaffning
av
alkoholdrycker till underårig.
Beslut att lämna uppgift till
åklagarmyndighet eller
polismyndighet om misstanke om
brott, för vilket det inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i ett år
eller försök till brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i två år.
Beslut om att lämna uppgift till
polismyndighet som behövs för
omedelbart polisiärt ingripande av
underårig vid överhängande och
allvarlig risk för den unges hälsa eller
utveckling eller under pågående
brott.
Beslut om polisanmälan vid
misstanke om brott mot barn

EC

12 kap 10 §
SoL,
10 kap 21 §
OSL
12 kap 10 §
SoL,
10 kap 2 §
OSL
9 kap 3 §
SoL

17.3
17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

EC
EC

10 kap 21 §
OSL,
12 kap 10 §
SoL

EC

10 kap 22 §
OSL,
12 kap 10 §
SoL

EC

10 kap 23
OSL,
12 kap 10 §
SoL

SOC-sekr.

10 kap 20 §
OSL

EC

Avser
misstanke
om brott
mot barn
enligt 3, 4
eller 6 kap.
Brb. el. lagen
om förbud
mot könsstympning
av kvinnor.

Anmärkning

I samråd med
närmaste chef.
Generell befogenhet
vid upptäckt av
missförhållande
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Anmälan till överförmyndare
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

18.1

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man / förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov av
god man/förvaltare inte längre
föreligger
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltning av
underårigs egendom.

SOC-sekr.

5 kap 3 §
SoF

SOC-sekr.

5 kap 3 §
SoF

EC

5 kap 3 §
SoF

18.2

18.3

Anmärkning

Avser all slags
egendom och
inkomster inkl. ATP

Anmälan m.m. till smittskyddsläkare
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

19.1

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

EC

6 kap 12 §
Smittskyddslagen

Anmärkning

Lex Sara och Lex Maria
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

20.1

Beslut att anmäla allvarliga
missförhållanden eller risk för
allvarliga missförhållanden till
Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)

EC/utredare

20.2

Ta emot information för
nämndens räkning om att en lex
Sarah-anmälan gjorts från
enskild verksamhet.

EC/utredare

20.3

Beslut om att avsluta utredning

EC/utredare

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd
om lex Sarah
14 kap 7 § SoL
24 f § LSS
SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd
om lex Sarah
24 f § LSS
SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd
om lex Sarah
14 kap. 7 § SoL

Anmärkning

24

Försörjningsstöd / ekonomiskt bistånd för vuxna
Alla ansökningar om bistånd ska oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den enskilde ska ha
möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4:1 kan så speciella
omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4:2 beviljar bistånd.
Nr

Ärende

Beslut i ärenden om försörjningsstöd
och livsföring i övrigt,
− enligt norm och vägledande
bestämmelser
− med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärder
− vägrande av eller nedsättning
av fortsatt försörjningsstöd.
21.2 Beslut om ekonomiskt bistånd till
hyresskulder
− upp till 1 månad
− upp till 3 månader
21.3 Beslut om bistånd till utgifter som
avser sanering av skulder
21.4 Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfallet
upp till 50 % av basbeloppet.
21.5 Beslut om upphörande av
biståndsinsats enligt SoL 4 kap 1 §
21.6 Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap, 1 och 2 §§ SoL
som utgått obehörigen eller med för
högt belopp
21.7
Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 2 § SoL
21.8 Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätten om återkrav för
ekonomisk hjälp enligt 9 kap 2 § SoL
21.9 Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 §
och 9 kap 1 och 2 §§ SoL
21.10 Beslut om avskrivning av fordran
(föräldrars ersättningsskyldighet
enligt 8
kap, 1 § 2 st SoL)
21.11 Beslut om tandvård upp till 15 000
Beslut om tandvård upp till 30 000
Beslut om tandvård över 30 000

Delegat

Lagstöd

SOC-sekr.

4 kap 1 § SoL

SOC-sekr.

4 kap, 1 och 4 §§
SoL
4 kap, 1 och 5 §§
SoL
4 kap 1 § SoL

Anmärkning

21.1

EC

SOC-sekr.
EC
SOC-sekr.

4 kap 1 § SoL

SOC-sekr.

4 kap, 1 och 2 §
SoL

SOC-sekr.

4 kap 1 § SoL

EC

9 kap 1 § SoL

EC

9 kap 2 § SoL

EC
EC
EC

SOC-sekr.
EC
AU

9 kap 3 § 1 SoL
9 kap 4 § SoL
9 kap 4 § SoL
4 kap 1 § SoL
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Ersättning enligt LMA
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

22.1

Beslut om dagersättning enligt Lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m fl (LMA) för den grupp
till-ståndssökande, vars ersättning
socialnämnden ansvarar för.

SOC-sekr.

3a § 2 stycket LMA

Anmärkning

Insatser med stöd av SoL
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Anmärkning

23.1

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel
Beslut om bistånd i form av tillfälliga
boenden och boendelösningar så som
hotell/vandrarhem/camping
Upp till 14 dagar
Över 14 dagar

EC

4 kap 1 § SoL

Beslutet ska
tidsbegränsas

23.2

4 kap 1 § SoL
EC
AU

Dödsboanmälan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

24.1

Beslut att göra dödsboanmälan

24.2

Beslut att inte göra dödsboanmälan

24.3

Beslut att ordna gravsättning

SOC-sekr./
Dödsbohandl.
SOC-sekr./
Dödsbohandl.
SOC-sekr./
Dödsbohandl.

20 kap 8a §
Ärvdabalken
20 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken
5 kap 2 §
Begravningslagen

24.4

Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling till dödsbodelägarna
Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling till allmänna arvsfonden

SOC-sekr./
Dödsbohandl.
SOC-sekr./
Dödsbohandl.

18 kap 1 §
Ärvdabalken
5 kap 1 §
Ärvdabalken

24.6

Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling
till god man för bortavarande

SOC-sekr./
Dödsbohandl.

11 kap 2 §
Föräldrabalken

24.7

Beslut att föranstalta om
bouppteckning

SOC-sekr./
Dödsbohandl.

20 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken

24.8

Beslut att förvalta och avveckla
dödsboet

SOC-sekr./
Dödsbohandl.

18 kap 2 §
Ärvdabalken

24.5

Anmärkning

Kommunen
har rätt till
ersättning av
dödsboet
Kommunen
har rätt till
ersättning av
dödsboet
Kommunen
har rätt till
ersättning av
dödsboet
Kommunen
har rätt till
ersättning av
dödsboet
Kommunen
har rätt till
ersättning av
dödsboet
26

Bilaga 1
Beslutsjournal för delegationsbeslut som ska anmälas till nämnd

Enhet: ………………………………………………………………………………………………

Chef: ……………………………………………………………………………………….

Nr

Ärende

Beslutsdag

Beslutet är fattat med stöd av
delegationsordningens
§ X:X

Lysekil, 20

Underskrift

27

Beslutsuppföljning UBN
Ärende

Datum

Gullmarsborgs utveckling

170222

Gullmarsborgs utveckling

170530

Underhåll och upprustning av
Gullmarsborgs ishall

180327

Intern kontroll - verksamhetsområden 2020
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse
nr 1 för utbildning
Dokumenthanteringsplan för utbildningsförvaltningen
Intern kontrollplan 2020
Remiss av motion angående elevers hälsa och trygghet
Alla taxor att gälla från och med 2021-01-01
Remiss av motion om förslag att fullmäktige beslutar att
Lysekils kommun inför s k utvecklingsjobb
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

Beslut i
nämnd

Beslut 191216

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.
Verksamhetsområden för 2020

Beslut 191216
??
Beslut 200122
Beslut 200122
Beslut 200826
Beslut 200122
Beslut 200429

Svar till KS 2020-02-04
Svar till KS 2020-02-04
Svar till KS 2020-05-18

Beslut 200226

Svar till KS 2020-03-18

Beslut 200226

Svar till KS 2020-03-18

Uppföljnining
i nämnd
2018-11-14

2018-11-14

Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Kommunfullmäktige

§ 212

Dnr 2019-000169

Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan
Sammanfattning
Med anledning av den riskbild som finns för vår del av kusten finns det anledning
att anta att en oljehändelse kan inträffa igen, på motsvarande sätt som skedde 2017.
Det är därför nödvändigt att kommunen vidtar förberedande åtgärder och att vi
utgår från de lärdomar som vi fick i samband med oljehändelsen 2017.
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan har tagits fram för att skapa ett lokalt
ramverk för hantering av oljehändelser till sjöss. I samband med utvärderingen av
oljehändelsen 2017 framkom ett antal framgångsfaktorer som har präglat
utformningen av dokumentet. Med som bilaga finns även Delregional
oljeskyddsplan vid oljeutsläpp till sjöss.
Syftet med Lysekils kommuns oljeskyddsplan är att skapa förutsättningar för en
egen effektiv saneringsförmåga genom en tydlig organisation, beslutsmandat och
resurser. Sammantaget ska det minimera de negativa skadeverkningarna av en
framtida oljehändelse.
Förvaltningen har, med anledning av återremitteringen den 9 oktober, kompletterat
sin bedömning kring benämningen av dokumentet och dess utformning.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 174
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan
Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss
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Inledning
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan är ett av resultaten efter oljehändelsen 2017. Den
sommaren var vår kommun en av de kommuner i Bohuslän som drabbades av oljepåslag längs
kusten. Oljepåslaget hade sin upprinnelse i en bunkringsolycka på danskt vatten.
Utvärderingen av vår hantering av oljehändelsen visade på brister i den egna förmågan att
hantera ett saneringsarbete. Avsaknad av egen saneringsutrustning och oljesaneringskompetens
bidrog till ett haltande krishanteringsarbete inledningsvis. Med anledning av den riskbild 1 som
finns för oljeolyckor till sjöss, i Sverige och i vårt direkta närområde, finns det starka skäl för
kommunen att ha en grundläggande egen förmåga till oljeskyddsarbete. En egen förmåga till
oljeskyddsarbete innebär att vi kan agera proaktivt vid en skarp händelse och minska de
negativa konsekvenserna av oljeutsläpp till sjöss. En förbättrad egen förmåga att hantera
oljehändelser, och därmed skydda unika naturvärden, bör ses som ett led i Vision 2030 om en
hållbar och attraktiv kommun året runt.
Inför upprättandet av detta dokument har Lysekils kommun och Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän arbetat tillsammans för att skapa en gemensam grundsyn kring behov och
framgångsfaktorer. Samverkan har skett med Kustbevakningen, Miljöenheten i mellersta
Bohuslän och LEVA i Lysekil AB genom arbetsmöten. Samverkan har även skett genom besök
på RAMBO:s återvinningsstation Sivik och samtal med IVL Svenska Miljöinstitutet.
De lärdomar som oljepåslaget sommaren 2017 förde med sig har präglat utformningen av detta
dokument.

Gällande detta dokument
Syfte
Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för en egen effektiv saneringsförmåga
genom att tydliggöra organisation, beslutsmandat och resurser.
En effektiv egen saneringsförmågan innebär att agera proaktivt och vidta förebyggande åtgärder
för att minska de negativa konsekvenserna vid ett inträffat oljeutsläpp i havet, med oljepåslag
längs vår kust som en följd av utsläppet.

Delregional oljeskyddsplan för norra Bohuslän
Lysekils kommuns oljeskyddsplan är ett lokalt komplement till dokumentet ”Delregional
oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss” som finns som bilaga till detta dokument.

Övriga kommunala dokument gällande oljeskyddsarbetet
Övriga dokument, som exempelvis rutiner, insatsplaner eller motsvarande, fastställs av den
berörda verksamhetens chef.

Definitioner
Oljehändelse
Begreppet oljehändelse innefattar i detta dokument alla delar av en händelse orsakad av
oljeutsläpp till sjöss och som leder, eller riskerar att leda till, att olja hamnar på land och kräver
saneringsinsats.
”Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige – En kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet
och de stora sjöarna” (MSB 1002 – maj 2016)

1
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Oljepåslag
När ett oljeutsläpp till sjöss har nått kustremsa och hamnat på land.

Extraordinär händelse
Med extraordinär händelse 2 avses en händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Ansvar
Vid ett oljeutsläpp till sjöss ansvarar staten för genomförandet av miljöräddningstjänst.
Uppdraget att genomföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss har Kustbevakningen. När
oljeutsläppet till sjöss når kommunalt ansvarsområde ansvarar kommunen för hanteringen av
oljan.
Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas normalt som skäl till räddningstjänst, då
händelsen kräver ett snabbt ingripande. Kommunens räddningstjänst svarar för bekämpning i
strandzonen, i kommunala hamnar samt andra eventuella ansvarsområden som pekats ut och
som inte är på land. När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas situationen inte
längre som räddningstjänst utan sanering. Då övergår ansvaret för hanteringen av oljan,
saneringsinsatsen, till samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun.
Ansvaret för hanteringen av ett oljeutsläpp till sjöss kommer under en del av oljehändelsen
involvera tre aktörer som alla har ett ansvar att bedriva oljeskyddsarbete. En framgångsfaktor,
som identifierades efter oljepåslaget 2017, är att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta
initiativet under oljehändelsens inledande period genom att agera proaktivt och vidta åtgärder i
samarbete med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och Kustbevakningen innan oljan når
land. Exempel på proaktiv åtgärd från samhällsbyggnadsförvaltningen skulle kunna vara att
belägga en viss kuststräcka med strandduk som utifrån Kustbevakningens driftprognos befaras
drabbas av oljepåslag.

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en
oljehändelse.

Krisledningsnämnden
Om en inträffad oljehändelse bedöms vara en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden
aktiveras efter beslut av dess ordförande. Krisledningsnämnden övertar då den ordinarie
nämndens ansvar och fattar beslut av normativ karaktär.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom förvaltningschefen och dennes ledningsgrupp, ansvarar
för att:
Före en oljehändelse
• Lysekils kommuns oljeskyddsplan är känd för berörda funktioner inom den kommunala
organisationen.
• Nyckelfunktioner inom den egna förvaltningen har rätt kompetensnivå inom oljeskydd.
1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.

2
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Under en oljehändelse 3
• Leda oljesaneringsarbetet inom Lysekils kommun från första larm om förväntat
oljepåslag till att saneringsinsatsen anses avslutad. I ledningen av oljesaneringsarbetet
ingår även ansvaret för krisinformation och arbetsmiljön för alla inom den interna
saneringsorganisationen 4.
• Samverka med övriga aktörer involverade i oljehändelsen inom Lysekils kommun.
• Samverka med grannkommuner, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och övriga
externa aktörer involverade i oljehändelsen.
Efter en oljehändelse
• Utvärdera saneringsarbetet.
• Säkerställa att Lysekils kommun ansöker om ekonomisk ersättning för saneringsarbetet
hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en
oljehändelse.

Miljöenheten i mellersta Bohuslän
Miljöenheten i mellersta Bohuslän ansvarar för tillsynen av saneringsarbetet vid ett inträffat
oljepåslag och utgör den instans som bedömer och beslutar, när ett oljedrabbat område är
tillräckligt rent och när en saneringsinsats kan avslutas.

Svenska krishanteringssystemets grundläggande principer
Nedan nämnda principer är en av utgångspunkterna i utformningen av denna oljeskyddsplan.
De är viktiga att känna till i samverkan med andra aktörer både före, under och efter exempelvis
en oljehändelse.

Ansvar
Den som ansvarar för en verksamhet i vardagen har samma ansvar vid en samhällsstörning.

Närhet
En samhällsstörning ska hanteras så nära händelsen som möjligt, där kunskapen om aktuella
förhållanden är som störst.

Likhet
Samma principer och organisation i vardag som vid en samhällsstörning.

Utökad ansvarsprincip
Alla offentliga aktörer har ansvar och skyldighet att samverka och stödja andra aktörer. Detta
kallas ibland för den utökade ansvarsprincipen.

Vid en inträffad oljehändelse ska samhällsbyggnadsförvaltningen organisera sig enligt
förvaltningens krisledningsplan.
4 När extern aktör (upphandlad saneringstjänst) är aktiverad ansvarar den för den egna
arbetsmiljön.
3
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Egen förmåga
Tidsperiod 14 dagar
Lysekils kommun ska ha förmåga att i egen regi bedriva oljeskyddsarbete upp till 14 dagar.
Under dessa 14 dagar ska kontakt tas med upphandlad aktör för övertagandet av det operativa
saneringsarbetet.
Under hela oljehändelsen, det vill säga från första larmet och fram till dess att Miljöenheten i
mellersta Bohuslän beslutar att det oljedrabbade området inte kräver ytterligare sanering, har
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för att leda saneringsarbetet. Ledningen av
saneringsarbetet ska ske genom kontinuerliga direktiv till den operativa
saneringsorganisationen och genom uppföljning av deras utförda arbete.

Ledord
Kommunens arbete med en skarp oljehändelse ska kännetecknas av ledorden proaktivitet,
ansvarstagande och tillsammans.

Proaktivitet
Med proaktivitet menas att kommunen ska agera på tidiga signaler om risk för oljepåslag och
utifrån aktuell lägesbild vidta lämpliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av
ett oljepåslag.

Ansvarstagande
Sveriges kommuner har en nyckelroll för beredskapen för oljesanering i strandzonen, då
de ansvarar för både räddningstjänst (enligt lag) och sanering (enligt praxis).

Tillsammans
Vid krishantering ska arbetet alltid kännetecknas av ett helhetsperspektiv. Det är en
framgångsfaktor att kontinuerlig samverkan sker internt och externt med involverade aktörer i
syfte att skapa en gemensam inriktning av insatsen och samordna krishanteringsåtgärderna.

Saneringsorganisation
Organisationsbilden nedan visar organisationen de inledande 14 dagarna av en oljehändelse.
Övrig tid kommer grupperna inringade med gul ram att utgöras av en extern aktör (upphandlad
oljesaneringstjänst).
Samhällsbyggnadsförvaltningens
krisledningsgrupp

Saneringsledare

Saneringsgrupp/-er Båt

Kriskommunikation

Saneringsgrupp/-er Fastland

Logistikgrupp
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Kompetenskrav
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Minst tre medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha genomgått samtliga fyra
steg i utbildningen oljeskadeskydd som Räddsam VG 5 upphandlade 2019. Medarbetarna utgör
då saneringsledare och expertstöd i samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp.
Miljöenheten i mellersta Bohuslän
Medarbetare vid Miljöenheten i mellersta Bohuslän ska genomgå de utbildningssteg i
oljeskadeskydd, genom Räddsam VG, som är avsedda för länets miljöenheter. Antalet
medarbetare inom Miljöenheten i mellersta Bohuslän som ska ha denna kompetens beslutas av
miljöchef.

Saneringsutrustning
För att ha en egen förmåga till oljeskyddsarbete ska saneringsmaterial i form av länsor och
strandduk med tillhörande komponenter finnas gripbara med kort varsel. Mängden länsor och
strandduk som ska finnas gripbara beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid beslutsfattande
bör förvaltningen ta hänsyn till den bedömning som Miljöenheten i mellersta Bohuslän och
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gjort gällande just mängden material.

Saneringsarbetet
Prioriteringar
Prioriteringar under pågående saneringsarbete görs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd
med Miljöenheten i mellersta Bohuslän. Prioriteringar ska göras utifrån lokala förutsättningar,
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer i ”Kommunens
oljeskadeskydd” samt webb-verktyget ”Digital Miljöatlas 6”.

Övrig vägledning i saneringsarbetet
Under saneringsarbetets gång finns stödmaterial och vägledningar i pärmen ”Kommunens
oljeskadeskydd”. Innehållet är framtaget av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) och är riktat till Sveriges kustnära kommuner. Pärmens innehåll finns på MSB:s
webbplats samt i utskrivet exemplar hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Mallarna för den
dagliga dokumentationen som finns i pärmen ska användas av samtliga som är involverade i
saneringsarbetet.

Tillhörande rutiner
Rutinbeskrivningar eller motsvarande dokument som är nödvändiga i förberedande syfte
fastställs av den berörda verksamhetens chef.

5 Räddsam VG är en samverkansorganisation för räddningstjänsterna i Västra Götalands län
med den uttalade ambitionen att ”Genom samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra
Götaland med förmåga att hantera det oönskade”.
6 Digital Miljöatlas är ett webbaserat kartverktyg som förvaltas av länsstyrelserna och innehåller
information om prioriterade områden, strandtyper, riksintressen med mera.
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Samverkande aktörer
Lysekils kommun, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer att samverka med ett stort
antal aktörer i samband med en oljehändelse. Nedan omnämns några av de mest primära
samverkansaktörerna.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Kommunalförbund med ansvar för räddningstjänstuppdrag i medlemskommunerna Lysekil,
Munkedal och Uddevallas.
Sedan maj 2019 har Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) inlett ett samarbete med
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) om en gemensam operativ systemledning.
Det innebär att den kommunala räddningstjänstens systemledning (inre befäl och
räddningschef i beredskap), som utgör normativt och strategiskt stöd åt räddningsledaren på
skadeplats, är placerad i ledningscentralen i Trollhättan. I händelse av omfattande och
långvariga skadehändelser eller olyckor, kan systemledningen behöva anpassas och optimeras
utifrån rådande läge. Exempelvis genom representation eller tillfälligt besök i kommunens lokalt
upprättade stab.

Kustbevakningen
Statliga myndighet med ansvaret att utföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss. Deras
ledningsfunktion är placerad i Göteborg.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Kommunernas tillsynsmyndighet inom krisberedskap och civilt försvar. Kommuner inom länet
är skyldiga att rapportera till Länsstyrelsen i samband med att kommuner aktiverar sin
krisledningsorganisation.
Länsstyrelsen har ett regionalt geografiskt områdesansvar och därmed ansvaret att skapa
samordning och inriktning när fler än en kommun är involverade i exempelvis en oljehändelse.

Försvarsmakten
Vid sidan av sina militära uppgifter, att försvara landet mot väpnat angrepp, har
Försvarsmakten även en roll vid hanteringen av kriser i fredstid. Vid en oljekatastrof kan
Försvarsmakten främst komma att stödja samhället med resurser i form av personal och
materiel (exempelvis fartyg, utrustning, skyddskläder m.m.).

Svenska Sjöräddningssällskapet
Har 71 räddningsstationer och fler än 230 räddningsbåtar, som bemannas av cirka 2 200
frivilliga sjöräddare, längs våra kuster och i våra största sjöar. Svenska sjöräddningssällskapet
har även 26 miljösläp strategiskt placerade runt Sveriges kust varav ett miljösläp är placerat i
Valbodalen i Lysekil. Insatstiden för dessa miljösläp är 30 minuter efter begäran från
Kustbevakningen eller kommunal räddningstjänst.
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Bilaga
Som bilaga till detta dokument finns ”Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss”. Den
utgör ett komplement till kommunens lokala plan och utgör en gemensam grund för norra
Bohuslän vid större oljeutsläpp. Kommunens saneringsarbete ska dock alltid ha sin
utgångspunkt i den lokala planen.

Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

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

Tänk på miljön innan du skriver ut
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