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Årsrapport 2021 utbildningsnämnden - utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förvaltningens grunduppdrag visar på en övergripande god kvalitet. Kunskapsresultaten 
inom utbildning visar att lågstadiet har sämre resultat än i högre stadier där Lysekils 
elever når samma eller bättre resultat än riket. Även trivsel, trygghet och når höga 
resultat på alla stadier inklusive förskola och fritidshem. 

Pandemin har haft stor påverkan på verksamheterna 2021. Kultur och fritid har haft 
begränsningar i tillgänglighet. Utbildning har haft en ansträngd situation med frånvaro 
orsakad av pandemin och dess restriktioner. 

En ny enhet, Ung utveckling, startade 1 maj. Enheten ska bidra till meningsfull fritid för 
barn och unga.  

Förvaltningens utvecklingsområden ligger kvar även för 2022. Satsning på att utveckla 
matematikundervisningen på lågstadiet fortsätter då resultaten måste höjas. När det 
gäller utveckling av goda lärmiljöer pågår flera åtgärder. Arbetet med att hantera och 
åtgärda kränkande behandling innebär en samsyn kring och ett ökat antal ärenden 
rapporteras. Utveckling av kultur, fritid och ung utveckling har särskilt fokus på att 
tillgängliggöra meningsfulla aktiviteter till alla. Förvaltningen arbetar med en översyn av 
gemensamma rutiner samt styrning och ledning. 

Förvaltningen har en budget i balans. Stora anpassning har gjorts efter det negativa 
resultatet 2019, från -9,2 till +2,5 mnkr. Sammantaget har utbildningsförvaltningen en 
fortsatt god ekonomi i balans. Alla verksamheter uppvisar månatlig balans vilket ger goda 
förutsättningar inför 2022. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden godkänner årsrapport 2021 för utbildningsnämnden. 

Ärendet 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en årsrapport 2021 för utbildningsnämndens 
verksamhetsområden enligt bilaga. I inledningen finns ett sammanfattande avsnitt på en 
mer övergripande nivå. Redovisningen bygger på det material som rapporterats i 
uppföljningssystemet Stratsys. 

Utbildningsförvaltningens verksamhetsresultat finns beskrivet och analyserat 
tillsammans med bedömning av förvaltningens utvecklingsområden. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningens grunduppdrag visar på en övergripande god kvalitet. Kunskapsresultaten 
inom utbildning visar att lågstadiet har sämre resultat än i högre stadier där Lysekils 
elever når samma eller bättre resultat än riket. Även trivsel, trygghet och når höga 
resultat på alla stadier inklusive förskola och fritidshem. 

Pandemin har haft stor påverkan på verksamheterna 2021. Kultur och fritid har haft 
begränsningar i tillgänglighet. Utbildning har haft en ansträngd situation med frånvaro 
orsakad av pandemin och dess restriktioner. 

http://www.lysekil.se/
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En ny enhet, Ung utveckling, startade 1 maj. Enheten ska bidra till meningsfull fritid för 
barn och unga.  

Förvaltningens utvecklingsområden ligger kvar även för 2022. Satsning på att utveckla 
matematikundervisningen på lågstadiet fortsätter då resultaten måste höjas. När det 
gäller utveckling av goda lärmiljöer pågår flera åtgärder. Arbetet med att hantera och 
åtgärda kränkande behandling innebär en samsyn kring och ett ökat antal ärenden 
rapporteras. Utveckling av kultur, fritid och ung utveckling har särskilt fokus på att 
tillgängliggöra meningsfulla aktiviteter till alla. Förvaltningen arbetar med en översyn av 
gemensamma rutiner samt styrning och ledning. 

Förvaltningen har en budget i balans. Stora anpassning har gjorts efter det negativa 
resultatet 2019, från -9,2 till +2,5 mnkr. Sammantaget har utbildningsförvaltningen en 
fortsatt god ekonomi i balans. Alla verksamheter uppvisar månatlig balans vilket ger goda 
förutsättningar inför 2022. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 

Årsrapport 2021 utbildningsnämnden - utbildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen  
Utbildningsförvaltningen 
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1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Utbildningsförvaltningens ansvarsområden är förskola, grundskola, grundsärskola, 
musikskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar också för 
folkbiblioteken samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten. Genom att 
leverera en god kvalitet bidrar förvaltningen aktivt till Lysekils vision. 

Grunduppdrag 

Förskola. I den årliga vårdnadshavarenkäten i förskolan är resultatet för förskolan som 
plats för lärande fortsatt mycket goda, även om de är något lägre jämfört med 2020. 
Förskolan arbetar aktivt med att förmedla förskolans uppdrag inom undervisning och 
utbildning för att främja lärande och utveckling. 

Grundskola. Sammantaget för grundskolan i Lysekils kommun konstateras låga resultat i 
såväl matematik som svenska på lågstadiet. Resultaten i båda ämnena utvecklas positivt 
under mellan- och högstadiet. Denna utveckling är mer uttalad inom matematik än svenska. 
De stora skillnader i resultat mellan pojkar och flickor i åk 9 som påvisades under 2020 
återfinns inte 2021. På högstadiet har ett framgångsrikt arbete med värdegrundsfrågor för att 
motverka könsskillnader bedrivits och givit gott resultat. Också lovskolan på sommarlovet 
lyfts fram som en framgångsfaktor. Med hjälp av Skolinspektionens skolenkät ges en 
möjlighet att jämföra resultaten för trygghet och studiero med andra kommuner. 
Skolenkäten visar att Lysekils kommun inom samtliga områden ligger i nivå med eller högre 
än snittet för Sveriges kommuner. 

Gymnasieskola. Gymnasiet i Lysekils kommun visar fortsatt höga resultat. Såväl andelen 
elever som tar examen inom tre år som andelen elever som uppnått grundläggande 
behörighet till högskola/universitet inom tre år ligger bland de 25% främsta kommunerna i 
Sverige. Gymnasieeleverna som studerade 2021 har i stor utsträckning berörts av pandemin i 
sin studiesituation. Fjärrundervisning har varit vanligt förekommande vilket ställer särskilda 
krav i att nå och hitta stöd till elever med behov. 

Kultur. Kulturaktiviteter har drabbats hårt av pandemin. I Lysekil har dock barn- och 
ungdomskultur i skolor kunnat hållas på en relativt normal nivå då skolor haft särskilda 
förhållningsregler. Barnkultur på biblioteket har dock haft ett lägre antal aktiviteter. 
Kulturveckan 2021 genomfördes under en period med mer släppta restriktioner och med 
utökade möjligheter för såväl kulturaktörer som kommunens verksamhet att anordna mer 
publika arrangemang. Det resulterade i en ökning till 21 aktiva lokala aktörer jämfört med 16 
året innan. Tendensen från 2020 med en tydlig nedgång i antal utlån, fysiska besök och 
arrangerade aktiviteter fortsätter även under 2021. Rådande pandemi och biblioteksfilialer 
som i och med det varit stängda under långa perioder är förklaringen bakom siffrorna. 
Anpassningar av verksamheten initierades under 2020 och fortsatte med större fokus på 
utlån av e-böcker, pop up-bibliotek, uppsökande verksamhet och take away-tjänster. Insatsen 
har sett till att hålla verksamheten tillgänglig men har dock inte kunnat kompensera för en 
klar nedgång totalt sett. 

Fritid. Antal föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som beviljades lokalt 
aktivitetsstöd under 2021 var 22 stycken till antalet vilket är en ökning från fjolårets siffra. 
Däremot ses fortsatt en stor nedgång i antal sammankomster på grund av restriktioner, 
smittspridning och delvis stängda anläggningar. 

Ung utveckling påbörjade sin verksamhet den 1 maj 2021 och tog bland annat över 
ansvaret för fritidsgårdsverksamheten. Omorganisationen har bland annat inneburit 
förändrade rutiner gällande uppföljning av antal besökare, varpå några säkerställda 
jämförelser mot tidigare år är svåra att göra. Personalen upplever dock en uppåtgående trend 
i antalet besökare under hösten 2021 samt klart fler genomförda aktiviteter. Upplevelsen är 
även att man nu når en bredare målgrupp 
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Utvecklingsområden 

Förvaltningens utvecklingsområden ligger kvar även för 2022. Satsning på att utveckla 
matematikundervisningen på lågstadiet fortsätter då resultaten måste höjas. När det gäller 
utveckling av goda lärmiljöer pågår flera åtgärder. Arbetet med att hantera och åtgärda 
kränkande behandling innebär en samsyn kring och ett ökat antal ärenden rapporteras. 
Utveckling av kultur, fritid och ung utveckling har särskilt fokus på att tillgängliggöra 
meningsfulla aktiviteter till alla. Pandemin har inneburit särskilda utmaningar då 
restriktioner påverkar dessa områden påtagligt. Förvaltningen arbetar med en översyn av 
gemensamma rutiner samt styrning och ledning. 

Medarbetare 

Förvaltningens personalstatistik visar på små förändringar jämfört med 2020. De 
personalanpassningar som gjordes för att anpassa efter budgetavvikelsen 2019 ligger kvar. 
Personalstruktur och behörighetsnivån ligger fortsatt i nivå med riket. Sjukfrånvaron på 
senaste 12-månadersperiodenvar 9,6% vilket är ca 4 procentenheter högre än innan 
pandemin. De värden vi ser följer rikets utveckling. Lysekils kommun sammantaget har 
10,6% för perioden. Sjukfrånvaro har berott på såväl sjukdom som symtom. 

Hållbart medarbetarengagemang , HME är mätt. Jämfört med Sveriges kommuner ligger 
förskolans och gymnasieskolans HME-index bland snittet av kommunerna. Resultatet för i 
grundskolan är lägre än för för- och gymnasieskola. Trenden visar en succesiv nedgång 
jämfört med medelkommunen sedan 2017. Skillnaden har ökat för varje år sedan 2019 och 
nedgången från 2020 till 2021 är märkbar. En analys av detta behöver göras på 
verksamhetsnivå under 2022. 

Ekonomi 

Förvaltningen har en budget i balans. Stora anpassning har gjorts efter det negativa resultatet 
2019, från -9,2 till +2,5 mnkr. Resultatet i budget 2021 budgeterades till +2,3 mnkr för att 
återföra tidigare skuld. Det innebär att utbildningsförvaltningen i realiteten inte bara 
anpassat till budgetram utan även använder budgetutrymme till återföring. Sammantaget har 
utbildningsförvaltningen en fortsatt god ekonomi i balans. Alla verksamheter uppvisar 
månatlig balans vilket ger goda förutsättningar inför 2022. 

2 Verksamhet 

Utbildningsnämnden är politiskt ansvarig för kommunens utbildningsförvaltning. 
Utbildningsförvaltningens ansvarsområden är förskola, grundskola, grundsärskola, 
musikskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar också för 
folkbiblioteken samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten. 

Inom utbildningsverksamheterna utgörs nämndens målgrupper av barn och elever inom 
förskola, skola samt inom barn- och skolomsorg även barn och elevers vårdnadshavare. I 
relation till kultur- och fritidsverksamheten består målgruppen av hela Lysekils befolkning, 
föreningsverksamheten och besökare. Ung utveckling påbörjade sin verksamhet den 1 maj 
2021 och tog bland annat över ansvaret för fritidsgårdsverksamheten och har byggt en 
verksamhet som även är uppsökande. 

Utbildningsområdets huvuduppdrag beskriv i skollagen och anger att: Utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I 
utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
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medborgare. Skollag (2010:800) 1 kap 4§ 

Kultur- och fritidspolitiken i Lysekil ska skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ett 
brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn, ungdomar som vuxna och därigenom tillföra 
livsglädje i medborgarnas vardag vilket stärker både fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
Utbildningsnämndens uppgift är att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att genom 
organisationer och föreningar påverka såväl samhällsutvecklingen som kultur- och 
fritidsutbudet i kommunen. Kultur- och fritidsverksamheten ska samarbeta med kommunens 
förskolor och skolor för att bidra till lärande. Kommuninnevånare ska, via demokratiska 
processer, erbjudas möjlighet att påverka, utforma men också ta ansvar för sin fritid. 
Föreningarna ska stödjas på ett sådant sätt att de även fortsättningsvis kan utgöra grunden i 
kultur- och fritidsutbudet i Lysekil. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och 
ungdomars fritid. 

3 Väsentliga händelser under perioden 

Pandemin 

2021 har i olika utsträckning påverkats av pandemin. Effekter som uppstår då personal och 
barn/elever av olika anledningar inte kan eller får vara på plats i ordinarie former ställer 
stora krav på flexibilitet. I dessa situationer av svårigheter har vi sett ett antal positiva 
skeenden. Digitaliseringen har på olika sätt av nödvändighet tagit stora kliv framåt. Kreativa 
kollegiala samarbeten har startats på många håll. 

Ny lärplattform 

Införandet av en ny plattform gjordes vid halvårsskiftet. Ett antal hinder dök upp på vägen. 
Några interna men flera av dem låg hos andra aktörer vars planerade digitala gränssnitt inte 
fungerade enligt plan. Även här gjordes stora gemensamma insatser för att hitta lösningar 
genom samverkan av flera aktörer. 

Ung utveckling 

Under några år där inslag av oro, destruktiva handlingar samt avsaknad av meningsfullhet 
och normer i olika grad förekommit skapades ett nytt sätt att arbeta. Genom att samla 
fältenhet och fritidsgårdar med ytterligare förstärkning bildades Ung utveckling den första 
maj. Det ska vara en såväl platsbunden som uppsökande verksamhet. Den ska vara 
aktivitetsskapande, inkluderande och kravställande. Starten har varit framgångsrik och ska 
fortsätta att utvecklas för att nå ut brett ur många perspektiv. 

4 Verksamhetens grunduppdrag 

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets 
kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande 
uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv: 

 Målgruppsperspektiv

 Verksamhetsperspektiv

 Medarbetarperspektiv

 Ekonomiskt perspektiv

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om vi är på rätt väg eller inte. 
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Bedömning 

Bedömning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna görs med hjälp av färgade 
symboler enligt nedan. 

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 

kvalitetsindikatorer 

Utbildningsförvaltningens grunduppdrag finns beskrivet i skollagstiftning och det kultur- och 
fritidspolitiska programmet. För att kvalitetssäkra uppdraget följs dessa uppdrag upp genom 
systematisk analys av de kritiska kvalitetsfaktorerna. Förvaltningen genomför analys av 
resultaten vid två analysdagar per år enligt framtaget årshjul. Ur detta arbete framkommer 
såväl framgångsfaktorer som utvecklingsområden. Syftet med denna systematik är att 
ständigt utveckla och höja kvalitet på den verksamhet som görs. Utvecklingsarbete kräver 
fokus och långsiktighet. Under 2021 har förvaltningen påbörjat en revidering av relevanta 
kvalitetsfaktorer. 

4.1.1 Målgrupp 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN Utbildning: Hög 
måluppfyllelse - kunskaper 

Andel vårdnadshavare som upplever att 
förskolan är en plats för lärande (%) 

94 98 96 

Andel elever som uppger att fritidshemmet 
är en plats för lärande (%) 

89 88 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 

49 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 

62 

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen (som eleven läser), 
hemkommun, andel (%) 

82 80 72 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 

93 87 82 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i svenska, 
kommunala skolor, andel (%) 

96 93 90 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i 
engelska, kommunala skolor, andel (%) 

90 89 88 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 

84 82 85 

Elever i åk 9 med lägst betyget E  i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 

94 89 89 

Elever i åk 9 med lägst betyget E  i svenska, 
kommunala skolor, andel (%) 

92 91 93 

Elever i åk 9 med lägst betyget E  i 
engelska, kommunala skolor, andel (%) 

91 89 90 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
kommunala skolor, andel (%) 

73 72 68 
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Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet och 
högskola inom 3 år, kommunala skolor, 
andel (%) 

59 61 59 

UBN Utbildning: Hög 
måluppfyllelse - normer och 
värden, trygghet 

Andel vårdnadshavare i förskolan som 
känner sig trygga med sitt barns omvårdnad 
(%) 

96 98 98 

Andel elever på fritidshemmet som känner 
sig trygga på fritidshemmet (%) 

95 99 

Andel elever i grundskolan åk 1-6 som 
känner sig trygga i skolan (%) 

95 93 93 

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som 
känner sig trygga i skolan (%) 

89 95 88 

Andel elever i gymnasieskolan som känner 
sig trygga i skolan (%) 

96 94 94 

Antal anmälningar kränkande behandling; 
Förskolan 

2 1 0 

Antal anmälningar kränkande behandling; 
Grundskolan F-6 

105 8 12 

Antal anmälningar kränkande behandling; 
Grundskolan 7-9 

12 2 7 

Antal anmälningar kränkande behandling; 
Gymnasieskolan 

1 1 

UBN Utbildning: Hög 
måluppfyllelse - normer och 
värden, studiero 

Andel elever i grundskolan åk 1-6 som 
upplever studiero på lektionerna (%) 

80 75 84 

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som 
upplever studiero på lektionerna (%) 

82 79 65 

Andel elever i gymnasieskolan som upplever 
studiero på lektionerna (%) 

86 79 79 

Andel elever i grundskolan åk 1-6 som 
uppger att lärarna hjälper dem i skolarbetet 
när de behöver (%) 

97 97 96 

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som 
uppger att lärarna hjälper dem i skolarbetet 
när de behöver (%) 

93 94 86 

Andel elever i gymnasieskolan som uppger 
att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de 
behöver (%) 

95 92 92 

UBN Utbildning: Hög 
måluppfyllelse - normer och 
värden, ansvar och inflytande 

Andel vårdnadshavare som upplever att 
förskolan tar hänsyn till den information om 
sitt barn de förmedlar (%) 

94 94 97 

Andelen elever på fritidshemmet som 
upplever att de kan vara med och påverka 
fritidshemmets verksamhet (%) 

87 85 68 

Andel elever i grundskolan åk 1-6 som 
upplever att de kan vara med och påverka 
undervisningen (%) 

87 85 80 

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som 
upplever att de kan vara med och påverka 
undervisningen (%) 

65 67 46 

Andel elever i gymnasieskolan som upplever 
att de kan vara med och påverka 
undervisningen (%) 

80 77 75 

UBN Utbildning: Hög 
måluppfyllelse - normer och 
värden, nöjdhet (trivsel) 

Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt 
barns förskola (%) 

96 97 

Andel elever som anger att de är nöjda med 
sitt fritidshem (%) 

96 96 89 

Andel elever i grundskolan åk 1-6 som är 
nöjda med sin skola som helhet (%) 

92 93 82 

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som är 
nöjda med sin skola som helhet (%) 

86 87 71 
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Andel elever i gymnasieskolan som är nöjda 
med sin skola som helhet (%) 

91 92 87 

Antal elever åk F-6 med problematisk 
skolfrånvaro 

12 19 9 

Antal elever åk 7-9 med problematisk 
skolfrånvaro 

4 66 18 

Antal elever i gymnasieskolan med 
problematisk skolfrånvaro 

0 0 0 

Antal inkomna klagomål mot utbildningen 43   

 
UBN Kultur: Ett brett utbud av 
barn- och ungdomskultur 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, 
antal/barn 0-17 år 

  9 

Antal aktiviteter kommunala bibliotek för 
barn och unga, antal/1000 inv 0-20 år 

9 23 28 

 
UBN Kultur: Lättillgänglig kultur 
för alla målgrupper 

Antal utlån på biblioteken 
48 348 

st 
57 142 

st 
69 579 

st 

Fysiska besök vid kommunala bibliotek, 
antal/inv 

  6 

Andel besökare på biblioteken som är nöjda 
med verksamheten (%) 

   

Antal aktiva aktörer under kulturveckan 21 16  

Antal inkomna klagomål på verksamheten 0   

 
UBN Fritid: Ett brett utbud för 
barn och ungas fritid 

Antal sammankomster för barn och 
ungdomar med aktivitetsstöd 

4 445 5 735 6 274 

Antal besök på Ung mötesplats 3 800 7 125 7 627 

Andel aktiviteter inom öppen 
fritidsverksamhet producerad/föreslagen av 
unga (%) 

   

Antal föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet (LOK) 

22 20 20 

 

UBN Fritid: Öppna och 
lättillgängliga fritidsanläggningar 
för alla målgrupper 

Antal besökare till simhallen i Gullmarsborg 13 179 17 651 34 160 

Antal läger som nyttjar kommunens 
anläggningar 

6 3 46 

Besökarundersökning - nöjdhet    

Föreningsenkät nöjdhet/upplevelse av 
kommunens anläggningar 

   

Antal inkomna klagomål på verksamheten 0   

Kultur: Ett brett utbud av barn- och ungdomskultur: Barnbokslån: Ökning i antal barnbokslån, från 17 400 stycken 2020 till 
18 859 stycken 2021. Dock ingen statistik tillgänglig än gällande antal/barn. 
Kultur: Lättillgänglig kultur för alla målgrupper: Fysiska besök: Minskning i antal fysiska besök vid de kommunala 
biblioteken, från 50 849 stycken 2020 till 26 136 stycken 2021. Dock ingen statistik tillgänglig än gällande antal/inv. 

Analys och slutsats 

Utbildning 

Utifrån resultaten i utbildningsnämndens kritiska kvalitetsfaktorer i målgruppsperspektivet 
görs följande analys och slutsatser: 

Hög måluppfyllelse - kunskaper 

I den årliga vårdnadshavarenkäten i förskolan är resultatet för förskolan som plats för 
lärande något lägre i år jämfört med 2020. Förskolan arbetar aktivt med att förmedla 
förskolans uppdrag inom undervisning och utbildning för att främja lärande och utveckling. 
Rektorerna inom förskolan ser också behov av att hitta andra metoder att mäta barnens 
lärande och kunskapsutveckling än genom den årliga vårdnadshavarenkäten för att få ett 
bättre underlag för uppföljning och analys. 

På grund av pandemin finns inga resultat på nationella prov för åk 3 att jämföra med riket, 
vilket är anledningen till att dessa siffror inte finns redovisade. Rektorernas egen 
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sammanställning och analys visar dock på fortsatt låga resultat i såväl matematik som 
svenska. 

Elevernas kunskapsresultat för 2021 är generellt sett högre både på mellan- och högstadiet 
än på lågstadiet. Såväl betyg i matematik som i svenska i åk 6 ligger på en nivå som är bland 
de 25% högsta av Sveriges kommuner, vilket är en mycket positiv utveckling på två år. 
Rektorernas analys framhåller en hög kvalitet på undervisningen som avgörande faktor för 
denna utveckling. 

Matematikresultaten i åk 9 ligger bland de 25% högsta av Sveriges kommuner, vilket liksom i 
åk 6 är en positiv utveckling. Även i svenska är trenden positiv, även om resultaten här är 
lägre än i matematik, då resultaten för 2021 ligger i nedre delen av de mittersta kommunerna 
resultatmässigt. 

Resultaten i engelska i åk 6 och åk 9 ligger på en fullt godkänd nivå. Rektorerna ser 
engelskaundervisningen som ett område att särskilt fokusera på. Analysen visar att resultaten 
är lägre på skolor med hög andel elever med annat modersmål och att studiehandledning är 
en viktig faktor för att dessa elever ska nå kunskapskraven i åk 9. 

Sammantaget för grundskolan i Lysekils kommun visas låga resultat i såväl matematik som 
svenska på lågstadiet. Resultaten i båda ämnena utvecklas positivt under mellan- och 
högstadiet. Denna utveckling är mer uttalad inom matematik än svenska. De stora skillnader 
i resultat mellan pojkar och flickor i åk 9 som påvisades under 2020 återfinns inte 2021. På 
högstadiet har ett framgångsrikt arbete med värdegrundsfrågor för att motverka 
könsskillnader bedrivits och givit gott resultat. Också lovskolan på sommarlovet lyfts fram 
som en framgångsfaktor. 

Gymnasieeleverna i Lysekils kommun visar fortsatt höga resultat. Såväl andelen elever som 
tar examen inom tre år som andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till 
högskola/universitet inom tre år ligger bland de 25% främsta kommunerna i Sverige. 

Hög måluppfyllelse - normer och värden (trygghet, studiero, ansvar och inflytande samt 
nöjdhet) 

I förvaltningen genomförs årligen enkätundersökningar ställda till elever i grund- och 
gymnasieskola och fritidshem samt till vårdnadshavare i förskolan för att undersöka 
upplevelsen av trygghet, studiero, ansvar och inflytande samt nöjdhet. Uppföljning och 
analys av denna görs i samband med U3. 

Barn och elever upplever att de känner sig trygga i och nöjda med sin skola och sitt 
fritidshem i Lysekils kommun. Detsamma gäller vårdnadshavarnas upplevelse i förskolan. I 
analysen vid årets slut kan konstateras att oro på grund av den pågående pandemin påverkat 
relationer och samverkan med vårdnadshavare i förskolan. Rektorerna framhåller vikten av 
en nära dialog. I förskolan introduceras nu barn födda under pandemin, barn som sällan eller 
aldrig varit bortlämnade vilket krävt mer när det gäller information, trygghet och rutiner. 

Även när det gäller studiero och inflytande är resultaten goda, om än något lägre än för 
trygghet och nöjdhet. Andelen elever som uppger att de kan vara med och påverka 
undervisningen är lägre på högstadiet än på låg- och mellanstadiet. En möjlig anledning till 
detta kan vara att man i de lägre åldrarna som klasslärare har möjlighet att bygga en närmare 
relation med sina elever än vad ämneslärare i grundskolans högre år har. Graden av upplevt 
inflytande tenderar sedan att öka igen när eleverna börjar gymnasiet. 

I Lysekils kommun arbetar skolorna aktivt med relationer och personalen har en stor omsorg 
kring eleverna och värnad om en god relation på skolan och mellan skola och hem. Hög 
personaltäthet lyfts fram som en framgångsfaktor för detta arbete i rektorernas analys. 

Med hjälp av Skolinspektionens skolenkät ges en möjlighet att jämföra resultaten med andra 
kommuner. Skolenkäten visar att Lysekils kommun inom samtliga områden ligger i nivå med 
eller högre än snittet för Sveriges kommuner. 

Den problematiska skolfrånvaron är betydligt lägre än 2020. Osäkerhet kring mätningen 
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kvarstår då en kvalitetssäkrad mätmetod i samsyn varit svår att uppnå. Detta kommer att 
följas i interkontrollen 2022. Den lägre siffran är troligtvis ett resultat av att mätning varit 
svårare att genomföra under den pågående pandemin. Problematiken vid införandet av den 
nya skolportalen medförde också svårigheter att systematiskt följa elevernas frånvaro. 

Under hösten 2021 har ett arbete med att revidera förvaltningens rutiner gällande aktiva 
åtgärder mot kränkande behandling påbörjats som en åtgärd i nämndens utvecklingsmål att 
främja goda lärandemiljöer. Detta har inneburit att skolornas rutiner för att anmäla 
kränkande behandling förbättras och systematiserats. Sammanlagt har 118 anmälningar om 
kränkande behandling inkommit till huvudmannen. Majoriteten av dessa kommer från 
grundskolans åk F-6, vilket delvis beror på att dessa skolor omfattar flest antal elever, men 
det kan också bero på att skolorna kommit olika långt i arbetet med rutinerna för anmälan. 
Vid uppföljning framkommer att de flesta anmälningarna kommer från händelser som 
inträffat på skolgården på raster eller före skolstart på morgonen. I de flesta fall handlar det 
om fysiskt våld och/eller verbal kränkning. 

Inga klagomål har rapporterats till huvudmannen från enhetsnivån. En internkontroll 
genomfördes under år 2021 gällande förvaltningens rutiner för klagomålshantering. Ett 
behov finns av att under 2022 följa upp de åtgärder som genomfördes vid kontrollen för att 
tillse att rutinen följs och och klagomål blir en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet 
på enhetsnivå. Till huvudmannen har 43 klagomål inkommit under 2021. Majoriteten av 
dessa handlar om trygghet på skolan, individärenden och brister i införandet av skolportalen 
Haldor. Samtliga inkomna klagomål har utretts och hanterats i enlighet med förvaltningens 
rutin. 

Kultur, fritid och ung utveckling 

Kultur 

Tendensen från 2020 med en tydlig nedgång i antal utlån, fysiska besök och arrangerade 
aktiviteter fortsätter även under 2021. Rådande pandemi och biblioteksfilialer som i och med 
det varit stängda under långa perioder är förklaringen bakom siffrorna. Anpassningar av 
verksamheten initierades under förra året och fortsatte med större fokus på utlån av e-
böcker, pop up-bibliotek, uppsökande verksamhet och take away-tjänster. Insatsen har sett 
till att hålla verksamheten tillgänglig men har dock inte kunnat kompensera för en klar 
nedgång totalt sett. 
Konceptet med take away gav tydliga resultat, men man nådde inte barn och unga samt 
målgrupper mellan 15 och 50 år i samma omfattning som innan. Antal barnbokslån har ändå 
varit stabila över året, mycket på grund av att skolorna använder folkbibliotekets tjänster och 
medier då biblioteksfilialerna ligger i Brastads och Grundsunds skolor. Behov finns dock 
fortsättningsvis för att jobba mer strategiskt med skolbiblioteksplan som ska inbegripa alla 
barn och skolor i Lysekils kommun. 

Någon besökarundersökning för biblioteksverksamheten har inte genomförts 2021 men 
förutsättningar för att kunna genomföra mer kvalitativa mätningar i fortsättningen finns nu 
på plats. Under 2022 påbörjas dialog med medborgare om lokalutveckling av biblioteken i 
Lysekil som även kan öppna upp för feedback angående kvalitet i verksamheten. 

Kulturveckan genomfördes 2020 med 16 arrangerande kulturföreningar och aktörer under 
rådande restriktioner. Kulturveckan 2021 genomfördes under en period med mer släppta 
restriktioner och med utökade möjligheter för kulturaktörer och kommunens verksamhet att 
anordna mer publika arrangemang, vilket resulterade i en ökning till 21 aktiva lokala aktörer. 

Insatser för att vända en negativ trend av färre aktiviteter i kommunala bibliotek och för ett 
utökat aktivitetsskapande utanför biblioteken har initierats. Bland annat genom ett 
inrättande av en samordnartjänst för barnkultur samt ett påbörjat arbete kring ungas 
arrangörskap och Ung kultur möts-festivalen. 

Fritid 

Antal föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som beviljades lokalt aktivitetsstöd 
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under 2021 var 22 stycken till antalet vilket är en ökning från fjolårets siffra. Däremot ses 
fortsatt en stor nedgång i antal sammankomster på grund av restriktioner, smittspridning 
och delvis stängda anläggningar. En övervägande majoritet av föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet påvisade under året en nedgång i antalet sammankomster jämfört med 
tidigare år. 
Föreningarna har i omgångar kunnat återgå till mer ordinarie verksamhet men det är tydligt 
att det fortsatt funnits begränsningar vilket istället resulterat i en minskad föreningsaktivitet 
sett till antal sammankomster. Det får dock ses som positivt att antalet föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet håller en stabil nivå och inte visar någon tydlig nedgång. 

Antal besökare till Gullmarsborg ser fortsatt en tydlig nedgång, något som återigen påverkats 
av en stängd anläggning under perioder. Under hösten har öppettiderna utökats och 
anläggningen är nu tillgänglig från 06.30, något som varit efterfrågat och välkommet. 
Anläggningen har även med start under hösten varit mer öppen för allmänheten under loven. 
Verksamheten har som ett resultat av detta sett en positiv utveckling av antal besökare. Men 
det har dock inte kunnat väga upp för en tydlig nedgång sett på årsbasis. 

Antalet genomförda läger i kommunens anläggningar ökar jämfört med 2020 men ligger 
ändå markant under den siffra som registrerades 2019. Efterfrågan på att genomföra läger i 
kommunen har under året ökat jämfört med 2020 men det är återigen tydligt att 
återkommande restriktioner i hög utsträckning inneburit en lågt inrapporterad siffra. 

Ung utveckling 

Avdelningen för ung utveckling påbörjade sin verksamhet den 1 maj 2021 och tog bland 
annat över ansvaret för fritidsgårdsverksamheten. Ett par kvalitetsindikatorer ligger nu 
därför under deras ansvar, antal besök på ung mötesplats och andel aktiviteter inom öppen 
fritidsverksamhet producerad eller föreslagen av unga. På grund av omorganisationen ses 
statistiken med start den 1 maj 2021. Omorganisationen har bland annat inneburit 
förändrade rutiner gällande uppföljning av antal besökare, varpå några säkerställda 
jämförelser mot tidigare år är svåra att göra. Personalen upplever dock en uppåtgående trend 
i antalet besökare under hösten 2021 samt klart fler genomförda aktiviteter. Upplevelsen är 
även att man nu når en bredare målgrupp. 
Någon siffra kring andelen aktiviteter producerad eller föreslagen av unga finns inte i 
dagsläget. Ett medskapande i samverkan med barn och unga är dock ett av enhetens 
grunduppdrag varpå uppföljning av denna indikator kan följas upp med start 2022. I 
planeringen för 2022 ligger även ett flertal mer kvalitativa metoder för att säkerställa kvalitet 
i verksamheten. 

4.1.2 Verksamhet 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN: God arbetsmiljö 

UBN: Årlig uppföljning av SAM Ja 

UBN: Chefers upplevelse av arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete 

Hantera 

UBN: Väl fungerande 
samverkan/samarbete 

UBN: Chefers upplevelse 
av  samverkan/samarbete inom 
förvaltningen 

Hantera 

UBN: Genomförande av medarbetarsamtal 
och APT 

Ja 

UBN: Effektiva rutiner och 
processer 

UBN: Användares upplevelse av 
verksamhetssystemen 

Hantera 

UBN utbildning: Chefers upplevelse av 
förvaltningens rutiner och processer 

Hantera 
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Analys och slutsats 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö följs upp kontinuerligt genom de rutiner som finns i Lysekils kommun. Det som 
avses är att arbetsmiljö ska undersökas och analyseras samt att delaktighet ska genomsyra 
detta arbete. Generellt ser vi att utbildningsförvaltningens resultat ligger bra till i 
kommunen. De områden som framstår positivt är uppdragsmedvetenhet och motivation för 
sitt arbete. Medarbetaren upplever tydlighet i styrning samt en samsyn av sitt uppdrag bland 
kollegor. Det som analysen pekar på som förbättringsområden är samverkan med andra 
verksamheter såväl inom som utom den egna enheten. Dessutom behöver balans mellan 
arbete och fritid belysas och utvecklas. Åtgärder för detta arbete har inletts under slutet av 
året och ska utmynna i en partsgemensam plan där arbetsmiljö har ett särskilt fokus. 

Samarbete och samverkan 

Som en indikator på hur väl samverkan/samarbete fungerar i utbildningsförvaltningens 
ledningsgrupp har en enkätundersökning genomförts med förvaltningens chefer gällande 
arbetet på förvaltningsövergripande nivå. Majoriteten upplever att de tydligt vet vilka 
förväntningar som ställs på dem i deras roll på förvaltningsnivå och att de är delaktiga i 
planering och uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå. Majoriteten 
upplever dock bristande struktur och metod för samverkan och samarbete samt tydligt 
definierade mål för arbetet. Cheferna upplever inte ett gemensamt arbete mot uppsatta mål 
och heller inte att gruppen stöttar och stärker varandra i arbetet, särskilt på verksamhetsnivå. 
Analysen av undersökningen visar på ett behov av förbättringsarbete inom området. Detta 
kommer att påbörjas under 2022 med fokus på ett tydligare definierat arbete på förvaltnings- 
och verksamhetsnivå. 

Rutiner och processer 

Som en indikator på hur väl utbildningsförvaltningens rutiner och processer fungerar har en 
enkätundersökning genomförts med förvaltningens chefer gällande arbetet på 
förvaltningsövergripande nivå. Majoriteten upplever att de rutindokument som behövs för 
arbetet finns men att dessa inte är uppdaterade och heller inte efterlevs fullt ut. När det gäller 
processerna för det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå upplever cheferna att 
strukturen för arbetet är otydlig. Undersökningen visar också på behov av att förbättra 
arbetet med göra gemensamma analyser på verksamhetsnivå och låta dessa bli utgångspunkt 
för det fortsatta arbetet. Analysen av undersökningen visar på ett behov av förbättringsarbete 
inom området. Detta kommer att påbörjas under 2022 med fokus på ett omtag av arbetet 
med styrmodellen i förvaltningen. 

Ytterligare en indikator gällande upplevelsen av förvaltningens digitala verksamhetssystem 
var tänkt att mätas under 2021 genom om enkätundersökning. Denna undersökning har på 
grund av rådande situation i verksamheterna på grund av pandemin samt ett problematiskt 
införande av ny skolportal skjutits upp till 2022. 

4.1.3 Medarbetare 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

KF: Attraktiv arbetsgivare 

Medarbetarengagemang (HME) förskola 
- Totalindex

81 83 82 

Medarbetarengagemang (HME) 
förskoleklass grundskola - Totalindex 

76 78 79 

Medarbetarengagemang (HME) 
gymnasieskola - Totalindex 

82 80 76 

KF: God arbetsmiljö 
Sjukfrånvaro (%) 9,6 8,3 5,8 

Andel långtidsfriska (%) 23,4 22,8 27,8 

Kompetenta medarbetare 
Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%) 

41 43 
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Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskola, 
kommunala skolor, andel (%) 

77 74 

Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i 
gymnasieskola, kommunala skolor, andel 
(%) 

79 82 

Antal legitimerade pedagoger sammanställs nationellt våren 2022 

Analys och slutsats 

Attraktiv arbetsgivare 

HME står för hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas 
engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för 
hållbart medarbetarengagemang. HME-mäts årligen i Lysekils kommun sedan 2017. 

Mätningen 2021 visar ett något lägre resultat än 2020 för såväl förskola som grundskola. För 
gymnasiet visar resultatet en ökning. Jämfört med Sveriges kommuner ligger förskolans och 
gymnasieskolans HME-index bland de mittersta kommunerna resultatmässigt. Resultatet för 
medarbetarengagemang i grundskolan är lägre än för för- och gymnasieskola. Trenden visar 
en succesiv nedgång jämfört med medelkommunen sedan 2017. Skillnaden har ökat för varje 
år sedan 2019 och nedgången från 2020 till 2021 är märkbar. En analys av detta behöver 
göras på verksamhetsnivå under 2022. 

God arbetsmiljö 

Pandemin har naturligtvis påverkat sjuktalen. De redovisade värdena följer landet i stort. 
Den huvudsakliga orsaken till ökad frånvaro är restriktioner som karantän och försiktighet. 
Pandemin har belastat personal generellt då det innebär stora krav på försiktighet samtidigt 
som organisationen behövt organiseras beroende på vikariesituationen. 

Kompetenta medarbetare 

Förvaltningen arbetar efter framtagna riktlinjer för kompetensförsörjning. Resultatet har 
varit att den nedåtgående trenden av behörig personal brutits. Dock kvarstår den nationella 
bristen av utbildade pedagoger, särskilt märks det av i fritidshemmen. Under 2022 ska en ny 
plan för kompetensförsörjning tas fram. 

4.1.4 Ekonomi 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

KF: Budget i balans Budgetavvikelse (%) 1 1 -3

UBN:Effektivt resursutnyttjande 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet 
barn 

151 357 157 631 

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, 
kr/elev 

124 201 123 018 

Kostnad för kommunal gymnasieskola, 
kr/elev 

170 110 162 367 

Kostnader för lokaler i kommunal 
gymnasieskola, kr/elev 

39 786 34 536 

Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, 
antal 

5 5 5 

Kostnaderna för 2021 sammanställs av Skolverket  och SCB september 2022 

Analys och slutsats 

Budget i balans 
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Förvaltningen har en budget i balans. Stora anpassning har gjorts efter det negativa resultatet 
2019, från -9,2 till +2,5 mnkr. Resultatet i budget 2021 budgeterades till +2,3 mnkr för att 
återföra tidigare skuld. Det innebär att utbildningsförvaltningen i realiteten inte bara 
anpassat till budgetram utan även använder budgetutrymme till återföring. 

Effektivt resursutnyttjande 

Som framgår av resultaten under målgrupp där indikatorerna sammantaget är av god nivå 
kan de kopplas till följande resurstillgång. Jämförelser med riket hämtas från databasen för 
kommuner och regioner - Kolada. Resurstilldelning per verksamhet: 

 Förskolans resurstilldelning per barn ligger över tid strax under rikssnittet.

 Grundskolan tillfördes medel under 2016+2017 som en del i ambitionen att nå högre
måluppfyllelse. Tilldelningen per elev har sedan legat konstant strax över rikssnittet.

 Gymnasiet ligger något över rikssnittet. Den bilden har förstärkts under de senaste
åren då elevunderlaget i kommunen varit historiskt lågt. (2017: 617 elever och
2020:529 elever) samtidigt som samtidigt som antalet utbildningar varit de samma.
Elevunderlaget ökar nu åter.

 Kultur ligger konstant under rikets snitt i budget per invånare över åren

 Fritid ligger konstant över rikets snitt i budget per invånare över åren där antalet
anläggningar får genomslag i statistiken.

Sammantaget konstateras att resultaten visar på ett gott och effektivt resursutnyttjande 

5 Utvecklingsområden 

Ett utvecklingsområde är ett identifierat område som fokuseras på under en längre period. 
Till utvecklingsområdet finns formulerade utvecklingsmål som utgör grunden för 
förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete. 

Bedömning av hur det går med utvecklingsmålen görs med hjälp av färgade symboler enligt 
nedan. 

5.1 Verksamhetens utvecklingsmål och indikatorer 

Under året har förvaltningen påbörjat en revidering av hur arbetet med uppföljning och 
utveckling sker. Genom att ta tillvara de framgångsfaktorer som kvalitetsarbetet identifierar 
kan utvecklingsområden och mål bearbetas på ett effektivare sätt. Arbetet med utveckling 
kräver uthållighet. Att implementera metoder för att utveckla matematik är gemensamt 
framtaget i samarbete mellan pedagoger, rektorer, förvaltning och politik. Arbete med att 
utveckla goda lärmiljöer är både lokalt och övergripande. Utvecklingsområdena för kultur 
och fritid har sin grund i att öka tillgänglighet och utbud för en meningsfull och stimulerande 
fritid. Genom att samverka och utveckla bra former för samverkan med föreningar och andra 
aktörer skapas mervärde. 

5.1.1 UBN Utbildning: Matematikutveckling i åk F-6 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN Utbildning: Högre 
måluppfyllelse i matematik i åk 
F-6

UBN: Kartläggning i  matematik 
- förskoleklass, andel elever som förväntas
nå kunskapskraven i åk 3 (%)

81 
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Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN: Bedömning i matematik  - åk 1-2, 
andel elever som förväntas nå 
kunskapskraven i åk 3 (%) 

86 

UBN: andel elever som förväntas nå 
kunskapskraven i åk 3 (%) 

85 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 

49 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 

93 87 82 

Analys och slutsats 

Matematiksatsningen Styrning och ledning matematik - tänka, resonera och räkna F-3 är 
den åtgärd som pågår inom detta utvecklingsområde. Höstterminens uppföljning visar att 
lärare och elever blir mer och mer bekanta med undervisningsmodellen och att den därmed 
blir lättare att genomföra. Fortfarande finns delar som upplevs svåra, bland annat handlar 
det om att individanpassa undervisningen, att följa "manus" och att få tiden att räcka till. 

Vid uppföljningen av Skolverkets kartläggnings- och bedömningsmaterial samt nationella 
prov i åk 3 visas att en hög andel av eleverna förväntas nå kunskapskraven i matematik i åk 3 
utifrån lärarnas bedömning av deras kunskaper. De preliminära resultaten på nationella 
proven i åk 3 är dock fortsatt mycket låga. Det är viktigt att hålla i och hålla ut i ett så 
omfattande utvecklingsarbete som satsningen innebär. Resultaten kommer noga att följas 
upp enligt förvaltningens plan. 

5.1.2 UBN Utbildning: Främja goda lärandemiljöer 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN Utbildning: Alla förskolor 
och skolor i Lysekils kommun 
ska präglas av en miljö som 
främjar lärande och skapar 
pluggkultur 

Analys och slutsats 

Inom utvecklingsområdet "Främja goda lärandemiljöer" pågår tre åtgärder: 

 Implementering av reviderade kursplaner i grundskolan och grundsärskolan

 Plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning i utbildningsförvaltningen

 Plan för aktiva åtgärder mot kränkande behandling

Implementering av reviderade kursplaner i grundskolan och grundsärskolan 

Arbetet med att implementera de reviderade kursplanerna  på alla grundskolor och 
grundsärskolan pågår enligt plan. Under hösten 2021 introducerades alla berörda lärare i 
bakgrunden till revideringen och dess innebörd. Detta genomfördes med hjälp av en konsult. 
Det fortsatta implementeringsarbetet är planerat utifrån skolornas olika behov och under 
våren 2022 kommer arbetet tillsammans med konsulten att fortsätta. Målet är att alla lärare 
inför höstterminstart 2022 ska vara väl förtrogna med Lgr22. 

Plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning i utbildningsförvaltningen 

För att långsiktigt kunna arbeta med en röd tråd genom studie- och yrkesvägledning i 
utbildningsförvaltningen behöver en plan för detta arbete från förskola till gymnasieskola tas 
fram. Målet med åtgärden är att det i utbildningsförvaltningen finns en röd tråd genom 
arbetet med studie- och yrkesvägledning från förskola till gymnasieskola. Under hösten 2021 
har omvärldsbevakning inom området genomförts och framtagandet av en gemensam plan 
Lysekils kommun har påbörjats. Arbetet fortsätter under 2022. 
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Plan för aktiva åtgärder mot kränkande behandling 

Under hösten 2021 har arbetet påbörjats med att ta fram gemensamma riktlinjer för arbetet 
med  aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Rutinen för anmälan och utredning av kränkande behandling har reviderats i enlighet 
med skollagens krav. Arbetet fortsätter under 2022 med målet att alla enheter ska ha 
upprättat planer mot kränkande behandling utifrån en gemensam struktur inför läsåret 
22/23. Resultat som framgår under 2021 är att antalet anmälda ärenden ökat. Det innebär i 
sig inte att antalet kränkningar ökat utan att sättet att arbeta med och dokumentera 
synliggjorts. Ur övriga indikatorer för trygghet framgår det att tryggheten är generellt sett 
mycket bra i Lysekils skolor. 

5.1.3 UBN Utbildning: Kompetensutveckling inom digitalisering 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN Utbildning: Alla rektorer 
leder och utvecklar 
digitaliseringsarbetet i sin 
verksamhet. 

Utvecklingsplaner finns på alla skolenheter 

Analys och slutsats 

Under lå 20/21 genomgick rektorer, biträdande rektorer, förvaltningschef samt kvalitets- och 
utvecklingschef Skolverkets utbildning "Leda digitalisering". Nästa åtgärd i 
utvecklingsarbetet är att ta fram utvecklingsplaner inom digitalisering på huvudmanna- och 
enhetsnivå samt att implementera dessa i verksamheterna. på grund av rådande situation 
med pandemi har arbetet avstannat något och behöver fortsättas under 2022. 

Pandemin har samtidigt inneburit att skolorna behövt utveckla digitala arbetsformer. Det 
gäller i såväl undervisning som administration och kommunikation. 

5.1.4 UBN Utbildning: Hållbar utveckling - skolmåltider 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN Utbildning: Matsvinnet i 
Lysekils kommuns förskolor och 
skolor ska minska 

Mängden matsvinn 

Att se över sätt att minska matsvinn har genomförts under året. Kostenheten arbetar 
tillsammans med rektorer för att på olika sätt begränsa matsvinnet. Under hösten 
genomfördes en omfattande treveckorsmätning  på förskolor och skolor i kommunen. Det 
finns nu ett start läge att utgå ifrån. Resultatet kommer förvaltningen tillsammans med 
kostenheten att arbeta med under 2022 och framåt. 

5.1.5 UBN Kultur och Fritid: Föreningsaktivitet 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN Kultur och Fritid: Ökad 
föreningsaktivitet bland barn och 
unga i såväl kultur- som 
idrottsföreningar 

Antal föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet (LOK) 

22 20 20 

Antal sammankomster för barn och 
ungdomar med aktivitetsstöd 

4 445 5 735 6 274 

Som tidigare konstaterats så ses en ökning i antal föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet som beviljades lokalt aktivitetsstöd. Däremot ses fortsatt en stor 
nedgång i antal sammankomster på grund av restriktioner, smittspridning och delvis stängda 
anläggningar. 
Föreningarna har i omgångar kunnat återgå till mer ordinarie verksamhet men det är tydligt 
att det fortsatt funnits begränsningar vilket istället resulterat i en minskad föreningsaktivitet 
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sett till antal sammankomster. Det får dock ses som positivt att antalet föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet håller en stabil nivå och inte visar någon tydlig nedgång. 

Den kommunala verksamheten har under hösten 2021 utökats med en anställd föreningslots 
som genom ett uppsökande arbete verkat för ett ökat föreningsdeltagande och ett skapande 
av aktiviteter för barn och unga. Aktivitetsskapandet har varit positivt och genomförts genom 
avdelningen för ung utveckling och vid tillfällen även genom samarbete mellan avdelningen 
och föreningarna. Förhoppningsvis kan samverkan med föreningslivet utvecklas under 2022 
och barn och unga lotsas till aktivitet i större utsträckning. 

Även om antalet sammankomster minskat så ser man en utökad efterfrågan för träningstider 
i kommunens idrottshallar vid tilldelningsprocessen. Något som möjligtvis tyder på en 
positiv utveckling i aktivitet men som även aktualiserat frågan om tillgång till ytor för barn- 
och ungdomsidrott. 

Få kulturföreningar har idag verksamhet som riktar sig till barn och unga. För att 
kompensera för detta har ett utökat fokus på kultur för barn och unga initierats via 
kulturavdelningen. 
Under 2022 fortlöper även arbetet inför ett införande av kulturskola i Lysekils kommun, 
något som kommer att innebära en breddning i kulturinriktningarna från dagens musik och 
dans och som i förlängningen möjligtvis kan öppna upp vägar till kulturföreningar. 

Sammantaget konstateras att det finns ett stort behov i att öka aktiviteterna i Lysekil. Det 
finns ett behov av att bredda utbud för att engagera fler. 

5.1.6 UBN Kultur och Fritid: Föreningsstöd 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN Kultur och Fritid: Stödet för 
föreningarna ska vara relevant 
och likvärdigt 

En utredning kring kommunens totala föreningsbidrag har under hösten presenterats av 
kommunstyrelseförvaltningen för kommunstyrelsen där utbildningsförvaltningen bistått 
med underlag. 
Beslutet landade i att kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2022 göra en fördjupad 
utredning med fokus på kommunens hantering av föreningsbidrag, och som bland annat ska 
omfatta: 

 Koppling till vision, mål och utvecklingsområden.

 Syfte med kommunens bidragsgivning.

 Fördelningen av bidrag mellan barn- och ungdomar respektive vuxna.

 Jämställdhet, transparens och integration.

 Tydliga kriterier och regler för bidragsberättigade och krav på återrapportering.

Det kan konstateras att det finns en viss utvecklingspotential inom det föreningsstöd som 
delas ut under kultur och fritid. Å ena sidan så finns det en förutsägbarhet och tydlighet i 
fördelning av föreningsbidrag under fritid då de bland annat följer på inrapporterade 
deltagartillfällen till Riksidrottsförbundet. Bidragsberättigade föreningar är därför föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet, 7-25 år. Via tydligt subventionerade hyror i kommunala 
anläggningar ges också dessa föreningar stöd. 
Å andra sidan så är det relativt smala krav för att vara bidragsberättigad varpå 
fritidsföreningar utan barn- och ungdomsverksamhet ej har möjlighet att söka föreningsstöd. 

Verksamhetsbidraget för kulturföreningar saknar ett tydligt regelverk och beslut om 
fördelning fattas en gång per år av utbildningsnämnden. Det kan innebära utmaningar i 
förutsägbarhet och föreningar får svårt att veta hur stort bidrag de kan förvänta sig. De olika 
regelverk och tillvägagångssätt som gäller vid fördelning av föreningsstöd mellan kultur och 
fritid innebär också ett frågetecken för likvärdigheten. Möjligheten till utveckling av 



Utbildningsnämnd-Utbildningsförvaltningen, Årsrapport 2021 18(23) 

föreningsstöden inom kultur och fritid är dock avhängigt av den utredning som genomförs 
med fokus på kommunens totala bidragsgivande till föreningslivet då det är av vikt att 
förtydliga vad vi vill med föreningsstödet och vilka grupper som eventuellt ska prioriteras. 

Det är värt att tillägga att genom IOP med ABF samt ett stort föreningsstöd till Folkets Hus i 
Lysekil verkar Lysekils kommun för ett möjliggörande av fler öppna kulturmötesplatser och 
ett aktivitetsskapande på dessa platser. De indikatorer som följs upp på verksamhetsnivå 
kultur är i dagsläget överlag fokuserade på biblioteksverksamheten. I fortsättningen kan det 
vara nödvändigt med ett tydligare kravställande och närmare uppföljning av de 
kulturskapande aktiviteter som ligger utanför kommunens kulturavdelning för att få en mer 
samlad överblick kring utbud och kvalitet i kommunen. 

5.1.7 UBN Kultur: Bibliotekens digitalisering 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN Kultur: Biblioteken ska vara 
platser som skapar möjlighet för 
digitalt lärande 

Andel besökare på biblioteken som är nöjda 
med verksamheten (%) 

Kompetensutvecklingsdagar har under året genomförts för att stärka folkbibliotekens digitala 
kompetens och handledande roller. Under året har allt fler webbaserade utbildningar hållits. 
Flera digitala tjänster har också tillkommit, så som Pressreader där möjlighet ges att läsa 
med bibliotekets Ipads. Ipads finns även för planerade IT-caféer. Under hösten fick 
folkbiblioteken även ny teknik, RFID, och brukare kan genom det själv låna böcker. De 
digitala verktygen har använts av fler och även lockat äldre låntagare. Efterfrågan efter fler 
digitala tjänster är hög. 

Biblioteksverksamheten har blivit mer effektiv med hjälp av tekniska hjälpmedel och system 
och kan nu än mer erbjuda besökare och låntagare bra service. Biblioteksverksamheten är 
dock inte än rustat för att kunna kalla sig ett modernt bibliotek när det kommer till service. 
Samverkan med andra kommuner behöver utvecklas och ge möjligheter till större 
samarbeten med andra bibliotek för att klara framtida tekniska utmaningar och samnyttja 
system och resurser. Ett arbete som är pågående. 

För att kunna vara ett modernt bibliotek med aktuella tjänster och erbjudanden så måste 
dock förutsättningarna ges med en ökad budget för digitala tjänster. Samverkan med andra 
kommuner kan ge starkare bibliotekssystem och expertis kan delas mellan flera kommuner. 
Samtidigt kvarstår dock utmaningen att fler digitala tjänster innebär ökade kostnader för 
verksamheten något som exemplifieras i utlån av e-böcker. Det är en styrka för verksamheten 
att kunna erbjuda e-böcker för utlåning. Kostnaden för inköp av dessa e-böcker överstiger 
dock klart kostnaderna för inköp av fysiska böcker. 

5.1.8 UBN Kultur: Bibliotekens anpassning 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

UBN Kultur: 
Biblioteksverksamheten ska 
vara anpassad så att den når ut 
och attraherar alla målgrupper 

Bibliotekens utveckling med fler digitala verktyg är en insats som möjliggör för att nå ut till 
fler målgrupper. 

Vidare har statliga medel öronmärkts för ett arbete kring bibliotekens lokalutveckling med 
särskilt fokus på barn och unga. Under 2022 kommer mötesplatsen ändras och processer 
med grund i en medborgardialog kommer skapa nya rum på Lysekils stadsbibliotek, detta för 
att utveckla Lysekils stadsbibliotek till en modern och tillgänglig mötesplats. 

Ett nytt avtal med hyresvärden har under året inneburit att entrén kunde byggas om och 
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tillgängligheten ökat med nya entrédörrar och även förbättrat bibliotekets 
utrymningsmöjligheter. 
En stor del av medel för utveckling kommer dock från statliga och regionala stöd. Bidragen är 
inte permanenta och frågan är hur de kommunala biblioteken kan fortsätta utvecklas ihop 
med samhällsförändringar och dess användare. 

Den anpassning som kulturverksamheten genomfört med särskilt fokus på uppsökande 
verksamhet för att nå barn och unga är något som kommer att fortlöpa även efter minskade 
restriktioner. Genom arrangörsutbildningar, en samordnartjänst för barnkultur och utökade 
projekt för kultur i skolan kan man även skapa ytterligare delaktighet och förutsättningar för 
unga kulturutövare. En utökad samverkan med fritid, skola, enheten för ung utveckling och 
föreningsliv är också viktigt för att kunna jobba effektivare mot målgrupperna. 

5.1.9 Sammanfattande analys och slutsats 

De utvecklingsområden som beskrivs ovan är olika långt framme mot sina mål. Aktuell status 
och fortsatt behov av åtgärder finns beskrivna tidigare i detta avsnitt. Sammantaget 
konstateras att utveckling sker och att fortsatt arbete krävs under 2022. 

6 Medarbetare 

6.1 Antal anställda 

2021 2020 2019 

Antal anställda 538 560 576 

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda 485 491 506 

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda 53 59 70 

Årsarbetare totalt (arbetad tid) 454,0 456,6 509,0 

Varav årsarbetare timavlönade 29,6 26,0 29,6 

Varav årsarbetare månadsavlönade 424,4 430,6 479,4 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 98 97 97 

Analys och slutsats 

Antalet årsarbetare minskade 2020 enligt de anpassningar som gjordes för att nå 
budgetbalans. Denna balans kvarstår 2021. Att antalet individer minskat samtidigt som 
måttet årsarbetare varit konstant är en effekt av förvaltningens arbete med heltidsresan. En 
genomsnittlig sysselsättningsgrad på 98 % innebär att de flesta som önskar heltid kan 
erbjudas heltid. 

6.2 Personalstruktur 

2021 2020 2019 

Antal kvinnor av totalt månadsavlönade 428 433 452 

Antal heltidsanställda kvinnor 394 391 406 

Antal män av totalt månadsavlönade 110 117 124 

Antal heltidsanställda män 101 109 114 

Analys och slutsats 

Som konstaterats i föregående avsnitt framgår det att personalstrukturen är relativt konstant 
jämfört med 2020. En svag tendens kan synas i att andelen män minskar något. Orsaken till 
detta kan inte analyseras fram men finns med i det årliga kompetensförsörjningsarbete som 
görs. 
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6.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Andel i procent 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro total 9,6 8,3 5,8 

Varav korttid <15 dagar 41,1 50,6 46,0 

Varav långtid >60 dagar 48,5 37,2 38,6 

Sjukfrånvaro kvinnor 9,9 8,4 6,0 

Sjukfrånvaro män 8,6 7,7 4,8 

Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 

0 -29 år 10,5 9,7 5,3 

30 -49 år 8,4 6,7 3,9 

50 -år 10,5 9,4 7,6 

Långtidsfriska* 23,4 22,8 27,8 

Upprepad korttidssjukfrånvaro** 12,2 12,0 8,1 

* Andel medarbetare utan frånvaro de senaste 12 månaderna.

** Andel medarbetare med 6 frånvarotillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna. 

Analys och slutsats 

Sjukfrånvaron mäts på senaste 12-månadersperioden. Det innebär att i de tre tidsintervallen 
har andelen av månader med pandemin succesivt ökat. Det gäller samtliga redovisade 
grupper. De värden vi ser följer rikets utveckling. Lysekils kommun sammantaget har 10,6% 
för perioden. Sjukfrånvaro har berott på såväl sjukdom som symtom. Inom förvaltningen ser 
vi att gymnasiet skiljer ut sig. Under våren har det bedrivits fjärrundervisning då lärare i 
betydande utsträckning arbetat på distans. Där har en låg sjukfrånvaro förelegat, troligen 
beror det på att man kunnat arbeta med symtom. Några fall pågår med 
långtidssjukskrivningar vilket snabbt syns i statistiken. 

7 Ekonomi 

7.1 Resultaträkning nämnd 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 

Intäkter 243 535 245 931 155 336 

Personalkostnader -283 436 -276 874 -292 719

Övriga kostnader -325 626 -325 923 -231 873

Kapitalkostnader -3 170 -3 292 -3 356

Verksamhetens nettokostnader -368 697 -360 158 -372 612

Budget nettokostnader -371 219 -362 123 -363 397

Budgetavvikelse 2 522 1 965 -9 215

Andel av kommunens nettokostnader (%) 37,5 39,0 40,5

Från och med år 2020 den interna elevpengen som intäkt istället för budgeterad ram, vilket påverkar både verksamhetens 
intäkter och kostnader. Vuxenutbildningen har, år 2020, flyttats över till Arbetslivsförvaltningen. 

7.2 Nettokostnad 

Nettokostnad per verksamhet 

Verksamhet/enhet, tkr 2021 2020 2019 

Nämndverksamhet -780 -821 -819

Förvaltning gemensamt -178 272 -172 161 -71 070

Musikskola -2 732 -2 452 -2 498
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Verksamhet/enhet, tkr 2021 2020 2019 

Resursenheten -19 091 -18 437 -20 428

Grundskola -48 573 -46 830 -148 821

Förskola/Pedagogisk omsorg -20 318 -19 938 -23 310

Enskild förskola -4 103 -3 827 -3 925

Kultur/Fritid/Ung utveckling -28 100 -26 758 -25 272

Gymnasiet -66 728 -68 935 -63 670

Vuxenutbildningen 0 0 -12 799

Summa -368 697 -360 159 -372 612

Under förvaltningsgemensamt finns barn- och elevpeng till för- och grundskolan. Den överförs till respektive verksamheters 
enheter i relation till aktuellt barn- och elevantal. Vuxenutbildningen har, år 2020, flyttats över till Arbetslivsförvaltningen. 

7.3 Budgetavvikelse per verksamhet 

2021 2020 

Verksamhet, tkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 

Nämndverksamhet -780 -929 149 -821 -788 -33

Förvaltning gemensamt -178 272 -179 956 1 684 -172 161 -176 939 4 778 

Musikskola -2 732 -2 744 12 -2 452 -2 676 224 

Resursenheten -19 091 -18 321 -770 -18 437 -16 362 -2 075

Grundskola -48 573 -48 854 281 -46 830 -48 646 1 816

Förskola/Pedagogisk omsorg -20 318 -23 088 2 770 -19 938 -22 933 2 995

Enskild förskola -4 103 -4 065 -38 -3 827 -4 131 304 

Kultur/Fritid/Ung utveckling -28 100 -27 825 -275 -26 758 -26 256 -502

Gymnasiet -66 728 -65 437 -1 291 -68 935 -63 394 -5 541

Summa -368 697 -371 219 2 522 -360 159 -362 125 1 966

Under förvaltning gemensamt finns barn- och elevpeng till för- och grundskolan 2021. Den överförs till respektive 
verksamheters enheter i relation till aktuellt barn- och elevantal.  Vuxenutbildningen har från och med år 2020 flyttats över 
till Arbetslivsförvaltningen. 

7.4 Uppföljning av åtgärder för budget i balans 

Sparåtgärd, tkr Beslut Effekt Not 

Personalanpassning på gymnasiet 1 500 250 

Minskat antal inriktningar på två gymnasieprogram 600 300 

Fullt intag på riksrekryterande gymnasieprogram 900 450 

Summa 3 000 1 000 

Gymnasiet hade en negativ avvikelse 2020 på - 5,5 mnkr. 

De åtgärder som har gjorts framgår av tabellen ovan. Effekter av förändringar i programmens 
struktur och tillhörande planering av tjänster får en fördröjd effekt då elever måste fullfölja 
den utbildning de startat. Till detta finns alltid en osäkerhet kring hur gymnasievalet faller ut 
och därmed hur den interkommunala ersättningen blir. 

Resultatet för gymnasiet 2021 blev -1,3 mnkr vilket är bättre än prognosen per augusti. Det 
innebär att balans råder på månadsbas. Förutsättningarna är därmed goda inför 2022. 

7.5 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 

Nettoinvesteringar 2 081 1 827 1 833 

Anläggningstillgångar bokfört värde 16 334 18 808 19 796 
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Kommentar 

Reinvesteringarna är fördelade i enlighet med förvaltningens behovsplan. Det handlar om 
inventarier i form av möbler och utrustning för verksamheterna. 

7.6 Ekonomisk analys 

Utbildningsförvaltningen redovisade ett stort negativt resultat 2019, med 9,2 mnkr. I 
enlighet med Lysekils ekonomistyrning beslutades att förvaltningen från och med 2020 
skulle återföra underskottet på en treårsperiod. Inför 2021 återstod 4,1 mnkr. Under året har 
ett fortsatt arbete utförts, dels för att återbetala skulden men även för att komma i balans i 
samtliga verksamheter. Resultat visar ett positiv resultat med 2,5 mnkr. Det är 0,2 mnkr 
högre än budgeterat. 

Pandemin har medfört högre sjuklönekostnader under året, men en kompensation har 
utbetalats under året till utbildningsförvaltningen med 2,6 mnkr. Eftersom sjukfrånvaron 
varit ca fyra procentenheter högre än "normalt" innebär det att kompensationen inte fullt ut 
täcker kostnaden. 

Förvaltning gemensamt Här finns återföring av skuld som skall återbetalas med 2,3 
mnkr. Att budgetramen är stor beror på att och barn- och elevpeng som utbetalas till för- och 
grundskolan finns här. Särskild skolskjuts har ökat i kostnader mot budget med ca 3%. Under 
året har det gjorts personalanpassningar i vissa verksamheter. Förvaltningen fick 0,5 mnkr i 
större personalkostnader under hösten för att kunna minska kostnaderna när man går in i år 
2022. Införandet av ny digital lärplattform innebar stora problem under hösten. Lösningen 
innebar en merkostnad på 0,2 mnkr. 

Musikskolan är i balans. 

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

Grundskolan har budget i balans. Fortsatt översyn av personalkostnaderna för att anpassa 
organisationen mot budget. 

Förskola/Pedagogisk omsorg och enskild förskola har en positiv avvikelse. Flera 
förskolor har hållit nere sina personalkostnader, mycket på grund av pandemin då både 
personal och barn har varit sjuka. 

Kultur/ fritid har ett litet negativt resultat. Fritid har haft 0,9 mnkr i lägre intäkter på 
grund av pandemin. Ung utveckling har en liten positiv avvikelse vid årets slut. 

Gymnasiet har en negativ avvikelse vid årets slut. Under hösten var prognosen för 
gymnasiet en negativt avvikelse med 2,2 mnkr men resultatet landade på -1,3 mnkr vilket är 
en förbättring. Att resultatet blivit bättre består till stor del på att elever inte kunna resa i 
samma utsträckning som tidigare på grund av pandemin. Interkommunala kostnader följer 
budgeten och är i balans. Personalåtgärder är vidtagna. Gymnasiet har även haft extra 
kostnader på grund av covid då flera elever inte kunnat varit ute på sina praktikplatser vilket 
inneburit ökade materialinköp till eleverna som är kvar i skolan. 

Sammantaget har utbildningsförvaltningen en fortsatt god ekonomi i balans. Alla 
verksamheter uppvisar månatlig balans vilket ger goda förutsättningar inför 2022. 

8 Framtid 

Målgruppen för utbildningsverksamheten är förvaltningens barn och elever, från förskola till 
gymnasieskola. Avgörande faktorer för att vi ska nå goda resultat i relation till vår målgrupp 
är hög måluppfyllelse inom områdena kunskaper samt normer och värden. De kritiska 
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kvalitetsfaktorerna tar sin utgångspunkt i skollagen, läroplanerna och andra styrande 
dokument. De utvecklingsområden nämnden identifierat ligger kvar. Särskilt fokus ligger på 
att utveckla goda skolresultat i tidiga åldrar där en matematiksatsning påbörjades 2020 och 
fortsätter 2022. Utveckla goda lärmiljöer är ett begrepp som beskrivs som utvecklingsområde 
Goda lärandemiljöer handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för barns och elevers 
utveckling och lärande. Det innefattar såväl pedagogiska-, sociala- och fysiska miljöer. 

Verksamheterna för kultur, fritid och Ung utveckling ska skapa förutsättningar för ett 
levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter för både invånare och besökare. Av 
särskild vikt är målgruppen barn och unga. Grundläggande för goda resultat är tillgängliga 
anläggningar som attraherar och som möjliggör ett brett utbud. De kritiska 
kvalitetsfaktorerna har sin utgångspunkt i Lysekils kommuns kultur- och fritidspolitiska 
program. Under 2022 ska en kulturskola etableras. I en ytterligare framtid behöver kultur- 
och föreningsliv stärkas då de utgör stora livskvaliteter för invånarna. 

Utbildningsförvaltningen har påbörjat en rad uppdrag för att uppgradera lokaler och 
anläggningar. För- och grundskola på Skaftö är först ut där en projektering för nybyggnation 
ska påbörjas 2022. Därefter följer en förstudie gällande för- och grundskola i Brodalen samt 
grundskolorna i centrala Lysekil. Till centrala Lysekil knyts även utredning kring 
idrottsanläggningarna kring Gullmarsborg. 

Utbildningsförvaltningen avsätter fortsatt avbetalning på skuld från 2019. Förvaltningen har 
trots denna återbetalning en ekonomi i god balans. 
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Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Lysekils kommuns verksamheter för barnomsorg 

Lysekils kommun tillhandahåller tre barnomsorgsalternativ; förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem. 

Förskola 

Förskolan vänder sig till barn i åldrarna 1 till 5 år och är en pedagogisk verksamhet för barn 
till vårdnadshavare som arbetar, studerar eller är arbetssökande1. Barn som behöver extra 
stöd i sin utveckling och barn till vårdnadshavare som är lediga med annat barn, ett syskon, 
har också, enligt föräldraledighetslagen rätt till förskola. Förskolan är en egen skolform som 
styrs av skollagen. 

Allmän förskola 

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla 3–5 åringar från och med höstterminen det år barnet 
fyller tre år och omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år2. Vistelsetiden följer 
skolans terminstider. På lov och studiedagar är barnen lediga. I Lysekils kommun erbjuds 
den avgiftsfria allmänna förskolan tisdag-torsdag 8:30-13:30. 

Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg innebär att kommunala dagbarnvårdare tar emot barn i mestadels sina 
egna hem. Kommunen strävar efter att erbjuda pedagogisk omsorg som alternativ till 
förskola och fritidshem om barnets vårdnadshavare så önskar. Pedagogisk omsorg är till 
skillnad från förskola ingen skolform, vilket innebär att det finns skillnader i krav på 
verksamheternas uppdrag och krav på personalens utbildning. 

Fritidshem 

Fritidshemmets verksamhet vänder sig till barn från förskoleklass och till och med juni det 
år de fyller 13 där vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Fritidshemmet tar emot elever 
under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. 

Lovfritidshem 

Elever som endast är i behov av fritidshem under loven har möjlighet att ansöka om 
lovfritids. Ansökan lämnas till rektor, en månad i förväg, och beviljas i mån av plats. 

Vem har rätt till barnomsorg? 

Barn ska från och med 1 års ålder erbjudas barnomsorg i den omfattning vårdnadshavare har 
behov av det. Barnomsorg kan erbjudas från och med dagen efter barnet fyllt 1 år till och med 
juni månad det år barnet fyller 13 år. Barnen har rätt till förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem (6–13 år) när vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Men inte när 
vårdnadshavaren har semester eller är ledig av andra skäl. 

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med 
hänsyn till vårdnadshavares arbets-, studie- och restid. Barnets närvarotid ska motsvara 
vårdnadshavarens arbets-, studie- och restid. Rektor har rätt att begära intyg från 
arbetsgivare och utbildningssamordnare för att styrka vårdnadshavares arbets- eller 
studietider. 

1 Skollagen kap 8 § 5 
2 Skollagen kap 8 § 5 
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Föräldraledig vårdnadshavare - förskola och pedagogisk omsorg 

Från syskonets födelsedatum har man rätt att nyttja sina ordinarie tider, de man hade före 
syskonets födelse, under två veckors tid. Därefter erbjuds 15 timmar i veckan. 

Föräldraledig vårdnadshavare - fritidshem 

Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med ett annat barn, syskon, har inte rätt till 
fritidshemsplats. 

Arbetssökande vårdnadshavare - förskola och pedagogisk omsorg 

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande ska från och med ett års ålder erbjudas förskola 
15 timmar i veckan.  

Arbetssökande vårdnadshavare - fritidshem 

Barn till arbetssökande kan ha rätt till fritidshemsplats. Barnets närvarotid beslutas av rektor 
utifrån barnets behov. 

Sjukskriven vårdnadshavare 

Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare 
placeringstid och sjukdomens omfattning. Rektor fattar beslut om barnets vistelsetid i 
förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. 

Asylsökande 

Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. 
Vårdnadshavare och barn som inte har svenskt personnummer ska ansöka om plats på 
ansökningsblankett i pappersform. 

Barn i behov av särskilt stöd 

Barn ska också erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola3. Beslut om sådan plats fattas av rektor efter 
utredning. 

Utökad tid på grund av familjens situation 

Barn som på grund av familjens situation behöver utökad tid kan erbjudas detta4. Beslut om 
utökad tid fattas av rektor efter utredning. 

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg, allmän förskola och fritidshem görs via e-
tjänst5 på Lysekils kommuns hemsida.

Ansökan via e-tjänst ska inte göras om någon av vårdnadshavarna eller barnet har skyddad 
identitet eller saknar svenskt personnummer. Ansökan ska då i stället göras på en 
ansökningsblankett i pappersform. Kontakta kommunens kontaktcenter för att få en 
ansökningsblankett.  

Vårdnadshavare är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och aktuella. 

Ansökan till förskola, allmän förskola och pedagogisk omsorg 

Ansökan om plats i barnomsorgen kan göras tidigast 6 månader innan placering önskas. 

3 Skollagen 8 kap 7 § 
4 Skollagen 8 kap 5 § 
5 www.lysekil.se, E-tjänster och blanketter 

http://www.lysekil.se/
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Vid ansökan ska vårdnadshavare ange vilken förskola som önskas för barnet. Vårdnadshavare 
kan också välja pedagogisk omsorg. Fram tills barnet erbjuds en plats kan dessa alternativ 
ändras utan att det påverkar barnets turordning i barnomsorgskön. 
 
Kommunen ska erbjuda barn plats utifrån önskat startdatum om anmälan har kommit in senast 
fyra månader innan detta datum. Plats ska annars tillhandahållas senast fyra månader efter det 
att anmälan har kommit in. 
 
När ansökan har inkommit placeras barnet i barnomsorgskön och erbjudande om placering 
skickas ut till vårdnadshavare så snart det är barnets tur i kön och det finns en ledig plats 
att erbjuda. 
 
Vårdnadshavare som endast vill nyttja allmän förskola ansöker om plats på samma sätt som 
ovan men behöver också skriftligen meddela anmälan om allmän förskola till 
utbildningsförvaltningen via e-post6 när barnet fått en plats. 
 

Ansökan till fritidshem 

När ansökan om plats i fritidshem inkommit ska plats erbjudas utifrån vårdnadshavares 
behov så snart det framkommit att behovet finns. Beräknad handläggningstid för en 
fritidshemsplacering är två veckor. 
 

Vårdnadshavare eller barn som saknar svenskt personnummer eller 
har skyddade personuppgifter 

Vårdnadshavare eller barn som inte har svenskt personnummer t ex asylsökande kan inte 
ansöka via e-tjänst utan ska ansöka på en på blankett i pappersform.  
 
Vårdnadshavare eller barn som har skyddad identitet ska informera om det i samband med 
ansökan om plats. Ansökan ska inte göras via e-tjänst utan i stället på ansökningsblankett i 
pappersform. 
 
Ansökningsblankett tillhandahålls på kommunens kontaktcenter.  
 

Placering i förskola och pedagogisk omsorg enligt turordning 

Anmälningsdatum7 utgör ködatum i kommunens barnomsorgskö. För vårdnadshavare som 
angett startdatum under helger, röda dagar samt semester- och julhelgen8 ändras startdatum 
till nästkommande vardag. Om flera barn har samma plats i kön går ett äldre barn före ett 
yngre barn. 
 
Kommunen ska, enligt skollagen, erbjuda barnomsorg inom fyra månader från önskat 
startdatum. Erbjuds ett annat alternativ än den förskola som önskas i första hand står barnet 
kvar i kön med ursprungligt ködatum med undantag för om en geografiskt närliggande förskola 
önskas. När plats erbjudits på en förskola som är närliggande till önskad förskolan står barnet 
inte längre kvar i kö. Flyttar mellan närliggande förskolor kan dock beslutas av rektor.  
 
Närliggande förskolor; 
• Kvarnens förskola och Ängens förskola 
• Badhusbergets förskola och Kronbergets förskola 
• Almens förskola, Mariedals förskola och Trötens förskola 
 
Exempel: Ett barn som erbjudits plats på Kvarnens förskola medges inte flytt till Ängens 
förskola även om Ängens förskola var förstahandsval vid ansökan.  
 

                                                                 
 
6 E-postadress utbildningsforvaltningen@lysekil.se 
7 Den datum ansökan inkom till utbildningsförvaltningen 
8 Normalt 6 veckor på sommaren och 3 veckor i samband med jul-och nyårshelgen. 
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Förtur 

Förtur till barnomsorg gäller enligt nedanstående ordning: 
1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling9. 
2. Barn till ensamstående. 
3. Syskon. Syskonförtur gäller endast för syskon som söker barnomsorg på samma enhet 

där ett syskon har en placering. Syskonförturen innefattar barn med gemensamma 
vårdnadshavare och barn som bor i samma hushåll. 

 

Undantag från köreglerna 

Det kan finnas skäl att göra undantag från köreglerna. Ett sådant exempel kan vara att plats 
kan erbjudas till ett barn i en särskild ålder för att få en bra sammansättning i gruppen eller 
att ledig plats uppstått i en grupp med en viss ålder på barnen. 
 

Introduktion i förskola och pedagogisk omsorg 

När ett barn börjar i förskola eller pedagogisk omsorg ska vårdnadshavare medverka under 
en introduktionsperiod. Introduktionen ska anpassas utifrån barns olika behov. Avgift tas ut 
under introduktionsperioden. 
 

Öppethållande 

Öppettiderna på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Lysekils kommun är normalt 
helgfria vardagar mellan kl. 06.30-18.30. Lokala variationer av öppettiderna kan förekomma. 
 

Reducerat öppethållande; sommar 

I perioder under juni-augusti kan vissa verksamheter hållas stängda på grund av att samtlig 
personal inom barnomsorgen ska kunna ha semester. Om vårdnadshavares semester inte 
sammanfaller med verksamhetens stängning erbjuds barnet plats i annan 
barnomsorgsverksamhet inom kommunen. Ingen reducering av avgiften görs. 

 

Reducerat öppethållande; för verksamhetsutveckling 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har reducerat öppethållande cirka fyra dagar per 
år för verksamhetsutveckling. Information om vilka dagar det gäller lämnas i god tid till 
vårdnadshavarna. Verksamheten hålls stängd dessa dagar och är endast öppen för de som 
föranmält sitt barn. Ingen reducering av avgiften görs. 
 

Barnets närvarotid och schema 

Vårdnadshavare ska lämna schema över barnets vistelsetid via utbildningsförvaltningens 
digitala system för närvaroregistrering10. Inloggning sker via bank-id. Schemat ska ange vilken 
tid barnet lämnas och hämtas och ska uppdateras vid förändringar. 
 

Byte mellan förskolor och fritidshem 

Placerade barn som ansöker om flytt mellan förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen 
omplaceras enligt turordning i barnomsorgskön när ledig plats finns men flytt mellan 
geografiskt närliggande förskolor medges ej. Flyttar mellan närliggande förskolor kan dock 
beslutas av rektor. 
 
Närliggande förskolor är;  
• Kvarnens förskola och Ängens förskola 
• Badhusbergets förskola och Kronbergets förskola 
• Almens förskola, Mariedals förskola och Trötens förskola 
 
Om ett barn byter skola och behöver flytt mellan fritidshem görs en ny ansökan om fritidsplats. 

                                                                 
 
9 Skollagen kap 8 § (7), 14 
10 System för närvaroregistrering, Edlevo 
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Avgifter 

Lysekils kommun använder sig av maxtaxa, enligt Skolverkets rekommendationer, för att 
beräkna avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Maxtaxa innebär att 
avgiften är anpassad efter hushållets inkomst, antal barn i hushållet och det finns en 
maxgräns för hur mycket en vårdnadshavare betalar i avgift. 

Maxtaxan grundar sig på: 

 Hushållets gemensamma bruttoinkomst. Med hushåll menas vårdnadshavarna,
ensamstående vårdnadshavare eller vårdnadshavare och partner som är folkbokförda
på samma adress.

 Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg eller
fritidshemsverksamhet.

Vårdnadshavare betalar avgift för max tre barn. Yngsta barnet räknas som första barnet och 
har högst avgift i syskonskaran. Andra och tredje barnet får syskonrabatt och för fjärde 
barnet betalas ingen avgift. 

Avgift tas ut från första dagen då barnet börjar sin inskolning. Avgiften är fördelad över hela 
året och betalas 12 månader per år, även vid sjukdomar, semester och ledighet. Under 
semester och ledighet godkänns inte schemaändring som påverkar avgiften. Information om de 
aktuella avgiftsnivåerna finns på Lysekils kommuns hemsida11. 

Skyldighet att lämna inkomstuppgift samt meddela ändring av inkomst 

Barnets vårdnadshavare (en eller två) ska lämna inkomstuppgift till kommunen innan barnet 
påbörjar en placering i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Om vårdnadshavare 
inte lämnar inkomstuppgift sätts avgiften till högsta avgift. 

Inkomstuppgiften lämnas via kommunens e-tjänst för barnomsorg12. 

Vårdnadshavare är skyldig att vid förändrad inkomst snarast anmäla det till kommunen 
genom att skicka in en ny inkomstblankett. 

Inlämnad inkomstuppgift ska ange den genomsnittliga månadsinkomsten under ett år. 
Kommunen kontrollerar inkomstuppgiften med skattemyndighet, försäkringskassa samt 
med övriga eventuella bidragsgivare i efterhand. Vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldig 
upp till 12 månader för felaktigt inlämnade uppgifter. 

Avgiftsgrundande inkomster 

Alla skattepliktiga inkomster och skattepliktiga ersättningar är avgiftsgrundande. Lön etc. 
ska anges före skatt. 

Utlandstjänst 

Till hushållets inkomst räknas lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man betalar skatt. I 
de fall den ena vårdnadshavaren/partnern arbetar utomlands, och det råder 
hushållsgemenskap ska man räkna med denna inkomst i avgiftsunderlaget. 

Företagare utan fast månadsinkomst 

Inkomst för egna företagare beräknas utifrån inlämnade uppgifter till Försäkringskassan och 
fastställd sjukpenninggrundande inkomst samt föregående års taxering. Avgift kan också 
fastställas efter särskilt beslut i utbildningsnämnden vid svårigheter att fastställa avgift. 

11 Aktuella avgiftsnivåer www.lysekil.se, utbildning och barnomsorg, barnomsorg, avgifter och regler 
12 www.lysekil.se E-tjänster och blanketter 

http://www.lysekil.se/
http://www.lysekil.se/
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Avgift vid icke sammanboende vårdnadshavare 

När vårdnadshavare inte bor tillsammans betalar den vårdnadshavare som har behov av 
barnomsorgen avgiften. 

När båda vårdnadshavare har behov av barnomsorg kan delad faktura begäras. Varje 
vårdnadshavare får då en faktura utifrån sitt barns omsorgsbehov och sitt nuvarande 
hushålls inkomst. Den sammanlagda avgiften för barnet överstiger dock aldrig maxtaxan. 
Anmälan om att få delad faktura görs skriftligen till utbildningsförvaltningen via e-post. Vid 
anmälan om delad faktura ska båda vårdnadshavarna skicka in varsin ny inkomstuppgift13. 

Avgift allmän förskola 

Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/skolår, dvs under terminstid, och är avgiftsfri. 
Rektor tar ställning till hur den allmänna förskolan skall organiseras tids- och resursmässigt. 
Lokala skillnader beträffande hur man lägger ut de 15 timmarna per vecka förekommer. 

Reduceringen om 20 % på barnomsorgsavgiften görs automatiskt från och med september 
det år barnet fyller 3 år och behöver inte anmälas. Reduceringen på 20 % görs endast under 
den tid som allmän förskola bedrivs det vill säga under grundskolans läsår. Under semester 
och ledighet godkänns inte schemaändring som påverkar avgiften. 

Vid övergång till eller från allmän förskola ska vårdnadshavare skriftligen meddela detta till 
utbildningsförvaltningen, via e-post14. 

När anmälan om avgiftsfri allmän förskola inkommit till utbildningsförvaltningen gäller 
avgiftsfri placering från och med första dagen i nästkommande månad. Återbetalning tillbaka 
i tiden sker inte. Undantag från regeln görs för barn som fått syskon där återbetalning av för 
hög avgift kan göras för en månad. 

Vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldig upp till 12 månader för felaktigt inlämnade 
uppgifter. 

Avgift för barn i behov av särskilt stöd 

Platsen är avgiftsfri upp till 15 h per vecka. Behöver barnet mer tid reduceras den 
framräknade avgiften med 37,5 procent. 

Avgift för barn i behov av utökad tid på grund av familjens situation 

Avgift tas ut enligt ordinarie taxa. 

Avgift lovfritidshem 

För lovfritidshem debiteras en avgift för varje dag som motsvarar 0,15 % av SCB:s gällande 
prisbasbelopp15. För 2022 innebär det en kostnad för lovfritidshem på 72,45 kr/dag. 

Betalningsansvar 

Barn vars vårdnadshavare inte meddelar ökade inkomster som påverkar avgiften kan komma 
att stängas av från barnomsorgen efter beslut i utbildningsnämnden. För att få behålla 
platsen skall vårdnadshavare återbetala skillnaden mellan den avgift som betalats och den 
avgift som skulle betalats utifrån den bruttoinkomst som familjen har haft. 

För vårdnadshavare som inte meddelat minskad inkomst återbetalas ingen avgift. 

Vårdnadshavare är ansvarig för att betala barnomsorgsavgiften före förfallodatum. Påminnelse 
om obetald avgift skickas ut, därefter överlämnas ärendet till inkasso. 

13 www.lysekil.se, E-tjänster och blanketter 
14 utbildningsforvaltningen@lysekil.se 
15 www.scb.se, Prisbasbeloppet för 2022 

http://www.scb.se/
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Uppsägning 

Uppsägning sker via kommunens e-tjänst för barnomsorg. Uppsägningstiden är 30 dagar. 
Rektor kan, efter två månader om en plats inte nyttjas, skriftligen säga upp den. 

Övergång från förskola till fritidshem 

Ansökan till fritidshem ska göras i Lysekils kommuns e-tjänst för barnomsorg. Förskoleplats 
behöver inte sägas upp utan avslutas automatiskt när fritidshemsplaceringen påbörjas. 

Barn som är folkbokförd i annan kommun som önskar barnomsorg i 
Lysekils kommun 

Ett barn som är folkbokförd i en annan kommun kan ansöka om plats i Lysekils kommun. 
Ansökan kan beviljas om hemkommunen där barnet är folkbokfört betalar interkommunal 
ersättning för platsen och om lediga platser finns. Ansökan görs på särskild 
ansökningsblankett16.

Barn som är folkbokförd i Lysekils kommun som önskar plats i annan 
kommun 

Vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorgsplats för sitt barn i en annan kommun. 
Vårdnadshavare ska då själv kontakta den kommun där plats önskas och göra en ansökan till 
dem. Om den andra kommunen kan erbjuda plats ska Lysekils kommun meddelas och tar då 
beslut om interkommunal ersättning kan utbetalas för platsen. 

Övrigt 

Olycksfallsförsäkring 

Barn i Lysekils kommun är olycksfallsförsäkrade dygnet runt när de är placerade inom 
barnomsorgen. Försäkringen gäller inte materiella skador som barnet orsakat på förskolan, 
pedagogisk omsorg eller i fritidshemmet. Vid olyckshändelse ska vårdnadshavaren själv ta 
kontakt med försäkringsbolaget. Information finns på Lysekils kommuns hemsida17. 

Anmälningsplikt 

Personal inom barnomsorgsverksamheten som får veta att ett barn far illa är skyldiga att 
anmäla detta till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. 
När en anmälan görs gäller inte längre bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt 
gentemot socialtjänsten. Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett 
barn kan behöva nämndens skydd finns i socialtjänstlagen18. 

Behandling av personuppgifter 

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan om barnomsorg samt eventuella uppgifter 
som kommer från annan myndighet förs in i en databas och används av kommunen vid 
placering och avgiftsdebitering. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen GDPR. GDPR är en lagstiftning från EU som from 180525 ersätter 
den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL). 

16 Ansökan om förskoleplats i annan kommun än folkbokföringskommun www.lysekil.se, E-tjänster och blanketter 
17 Olycksfallsförsäkring, www.lysekil.se, utbildning och barnomsorg, försakringar 
18 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 

http://www.lysekil.se/
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Lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens 
skolområde 

Sammanfattning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade vid nämndes sammanträde 2020-12-16, § 144 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda verksamheter 
göra en förstudie för att i samband med renovering/underhåll av Bro skola även 
planera för samlokalisering med Domarekens förskola. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen fördjupa förstudien till att hitta tomtmark 
lämpad för ny skolbyggnad.  

Ärendet 

Utbildningsnämnden beslutade vid nämndens sammanträde 2020-12-16 § 144 att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda 
verksamheter göra en förstudie för att i samband med renovering/underhåll av Bro 
skola även planera för samlokalisering med Domarekens förskola. Barnperspektivet 
enligt FN:s barnkonvention och den pedagogiska utvecklingen ska särskilt beaktas. 

Genom att samlokalisera kommunala förskolan och grundskolan F-3 skapas 
förutsättningar för en god kvalitetsmässig verksamhet ur såväl pedagogiskt, 
organisatoriskt, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv.  

Mervärden: 

 Förutsättningar för en pedagogisk samsyn för barnets/elevens utveckling
förbättras

 Överskolningar sker på ett naturligare sätt

 Ensamarbete minskas och ersätts av större kollegialt sammanhang

 Kompetensförsörjning kan underlättas

 Effektivare ekonomisk användning uppnås genom att samlokalisera kök och
vissa andra utrymmen

 Samarbete kring öppning och stängning underlättas mellan förskola och
fritidshem. Det bör även underlätta för vårdnadshavare.

Förstudien visar tydligt att en samlokalisering av Bro Skola och Domarekens 
förskola på nuvarande fastighet inte är praktiskt genomförbar. Därför ser 
samhällsbyggnadsförvaltningen som huvudalternativ, för att kunna genomföra en 
samlokalisering, att bygga en ny gemensam skola och förskola på annan plats. 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen redovisade verksamhetsbehov vid utbildningsnämnden 2020-11-03 
vilket utgjorde grundförutsättningarna till förstudien. Förstudien har gjorts i 
samråd med utbildningsnämndens berörda verksamheter. 

Förvaltningen konstaterar att det råder ett behov av 15–20 förskoleplatser utöver 
dagens kapacitet. Detta behov finns under de kommande tio åren enligt 
förvaltningens lokalbehovsplan. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 

Slutrapport, Bro skola – Domarekens förskola 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen för kännedom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Rektor Domarekens förskola 
Rektor Bro skola 
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Förstudie 
Projektnamn Bro skola – Domarekens förskola 
Projektledare Daniel Nielsen 

1. Bakgrund och nuläge

1.1 Bakgrund 
Fastighetsenheten har, i samverkan med berörda verksamheter, genomfört en förstudie enligt beslut 
UBN 2020-12-66 § 144. 
Syftet med förstudien har varit att utreda förutsättningar och planera för eventuell samlokalisering av 
Bro skola och Domarekens förskola. 

1.2 Nuläge 
Bro skola betjänar i nuläget F-3, samt fritidshem. Elevantalet är i nuläget ca. 45 st. 
Dessutom har förskolan viss verksamhet i Bro skola, med en barngrupp 
Lokalerna är i nuläget maximalt utnyttjade, och upplevs ej heller vara ändamålsenliga/yteffektiva. 
Statusbesiktning genomfördes av lokalerna 2019-2020, där det konstaterades att de är i mycket stort 
behov av renovering. 
Fastighetstekniken är i stort behov av uppdatering, då ventilationen består i mekanisk frånluft, samt 
att lokalerna värms genom oljebränning. 

Domarekens förskola har en kapacitet på en avdelning, vilket inte uppfyller behoven, då 
verksamheten har en kö på ca. 25 barn som behöver plats. 
Renoveringsbehov finns även här, främst vad avser ventilation och inomhusmiljöaspekter. 

Trafiksituationen i anslutning till både skola och förskola är i dagsläget ej optimal avseende säkerhet. 

Befintlig kommunalägd mark i anslutning till Domarekens förskola har utretts. Etablering av 
skolbyggnad på denna mark försvåras av riklig förekomst av fornlämningar. 

2. Sammanfattning och rekommendation

2.1 Sammanfattning 

Vi har i förstudien kunnat konstatera att Bro skol- och barnomsorgsområde är i stort behov av mer 
lokalyta redan idag, och som utvecklingen är kommer detta behov att öka ytterligare. 
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Förskolan saknar utrymme redan idag, och skolverksamheten ligger på gränsen för vad deras lokaler 
klarar. 

En samlokalisering skulle innebära en rad fördelar: 

• Samplanering öppning/stängning
• Överskolning bör underlättas
• Kök/städ effektiviseras
• Nuvarande förskolelokaler kan nyttjas effektivare till annan verksamhet

Som tidigare nämnts är dock en samlokalisering omöjlig att genomföra i Bro Skola, som den ser ut 
idag. Det krävs betydligt mer yta. 

3. Upplevt problem och mål

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

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

• Utbyggnad på höjden är inget gångbart alternativ, då marken i området inte tål högre
belastning.

• Byggnaden är i nuvarande utförande en gammal byggnad, som byggts till 1990. Detta innebär
att stora delar av byggnaden inte uppfyller dagens krav avseende tillgänglighet och
arbetsmiljö.

• Bro skola har vid upprepade tillfällen, senast i augusti 2021, drabbats av översvämning i
källare och gymnastiksal. Det har gjorts försök att förebygga detta genom bl.a. utökad
dränering. Dock är huvudproblemet att avrinning från fastigheten till Broälven inte hinner
med att ta tillvara vattnet.

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

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

1. Ingen samlokalisering av förskola och skola.
Ett alternativ där tidigare nämnda fördelar uteblir.
Utbyggnad av Domareken måste ske. Det finns utrymme för att bygga till en
avdelning, men det är tveksamt om det räcker framgent.
Bro Skola kräver omfattande renovering, samt kraftfulla åtgärder för att förebygga
översvämningsproblematiken.
Uppskattad investeringskostnad: 6 mkr (utbyggnad Domareken)
Uppskattad renoveringskostnad: 18 mkr
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Driftskostnad: 800 tkr 

2. Utbyggnad av Bro Skola.
Som tidigare nämnts, innebär detta alternativ att stora delar av utemiljön tas i anspråk,
dels för byggnaden, dels för att iordningställa utrymme för säker  hämtning/lämning
av barn.
Även detta alternativ innebär stora renoveringskostnader och markarbeten.
Detta alternativ kräver modullösning under byggtiden, samt busstransporter till
idrottshall för att kunna genomföra idrottslektioner.
Uppskattad investeringskostnad: 9 mkr
Uppskattad renoveringskostnad: 15 mkr
Uppskattad kostnad modullösning: 1,5 mkr/år (hyra)
Driftskostnad: 800 tkr

3. Inköp av närliggande fastighet, för placering av förskola
Vi har fört en dialog med Svenska kyrkan, avseende möjligheten att förvärva
fastigheten Bro Prästgård 1:57 (Bro församlingshem), i syftet att där förlägga ny
förskola i anslutning till Bro skola, och därmed kunna få samlokaliseringsnyttan.
Fastigheten är dock inte lämpad för att anlägga ny förskola på, då ytan är otillräcklig
för att få till både en bra utemiljö och plats för parkering och säker hämtning/lämning.
Uppskattad investeringskostnad: 15 mkr
Uppskattad renoveringskostnad: 15 mkr
Driftskostnad: Ej känd

4. Nybyggnad av skola på befintlig fastighet.
Detta alternativ skulle innebära att man får lokaler som är anpassade för respektive
verksamhet, samt att man kan bygga på ett mer yteffektivt sätt jämfört med att bygga
ut befintlig skolbyggnad.
Det skulle även innebära att man gör en påtaglig energieffektivisering
Efter trafikutredning avseende utrymmesbehov för säker hämtning/lämning av barn i
kombination med skolbussar och övrig trafik, kan det dock konstateras att denna
lösning, precis som alt.2 skulle resultera i stora ingrepp i utemiljön.
Detta alternativ kräver modullösning under byggtiden, samt busstransporter till
idrottshall för att kunna genomföra idrottslektioner.
Uppskattad investering: 50 mkr
Uppskattad rivningskostnad: 1 mkr
Uppskattad kostnad modullösning: 1,5 mkr/år (hyra)
Driftkostnad: 250 tkr

5. Nybyggnad av skola på annan plats.
Detta alternativ skulle innebära att man får lokaler som är anpassade för respektive
verksamhet, samtidigt som man kan säkerställa utrymme för en tillfredsställande
utemiljö.
Det skulle även innebära att man gör en påtaglig energieffektivisering
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Dock försvåras detta alternativ av att Lysekils Kommun inte äger någon mark, 
lämpad för ändamålet. 
Uppskattad investering: 55 mkr inkl. markinköp 
Driftkostnad: 250 tkr 

Ovanstående investeringskostnader avser fastighetsbyggnation och fastighetsteknik. 
Ingen hänsyn är tagen till verksamhetens kostnader för inventarier och tekniska lösningar. 

Då vi ännu befinner oss i förstudieskedet får man räkna med en felmarginal på beräknade 
kostnader med +- 20%. 
Att också ta i beaktande är ev konjunktursvängningar och att priser på byggmaterial ökat 
med ca 30-40 % under pandemiåren 2020-2021, vilket inte heller tagits i beaktande i 
ovanstående budget då vi förväntar oss att byggpriserna inom kort återgår till vad som kan 
anses normalt. 

Ej heller har det i förstudieskedet genomförts några geotekniska undersökningar. 

I ovanstående bedömningar har ej beaktats ev. återbruk av byggmaterial. 

5. Slutsats och det fortsatta arbetet

5.1 Slutsats 
Förstudien visar tydligt att en samlokalisering av Bro Skola och Domarekens förskola på nuvarande 
fastighet inte är praktiskt genomförbar. 
Alternativ 2, 3 och 4 skulle innebära en förtätning vilket klart skulle försämra möjligheterna till en 
pedagogisk och utvecklande miljö. 
Därför ser vi som huvudalternativ, för att kunna genomföra en samlokalisering, att bygga en ny 
gemensam skola och förskola på annan plats. 

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

• i samverkan med mark- och exploateringsenheten hitta tomtmark lämpad för ny skolbyggnad.
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Datum 

2022-02-22 

Dnr 

UBN 2022-000102 

Utbildningsförvaltningen 
Lennart Olsson 
lennart.olsson@lysekil.se 

Modullösning i anslutning till Domarekens förskola 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade vid nämndens sammanträde 2020-12-16, § 144 att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda 
verksamheter göra en förstudie för att i samband med renovering/underhåll av Bro 
skola även planera för samlokalisering med Domarekens förskola. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att i samverkan 
med fastighetsenheten etablera en modullösning i anslutning till Domarekens 
förskola för att täcka behovet av 20 platser tills en ny skolbyggnad etablerats. 

Ärendet 

Utbildningsnämnden beslutade vid nämndens sammanträde 2020-12-16 § 144 att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda 
verksamheter göra en förstudie för att i samband med renovering/underhåll av Bro 
skola även planera för samlokalisering med Domarekens förskola. Barnperspektivet 
enligt FN:s barnkonvention och den pedagogiska utvecklingen ska särskilt beaktas. 

Förstudien visar tydligt att en samlokalisering av Bro Skola och Domarekens 
förskola på nuvarande fastighet inte är praktiskt genomförbar. Därför ser 
samhällsbyggnadsförvaltningen som huvudalternativ, för att kunna genomföra en 
samlokalisering, att bygga en ny gemensam skola och förskola på annan plats. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen konstaterar att det råder ett behov av 15–20 förskoleplatser utöver 
dagens kapacitet. Detta behov finns under de kommande tio åren enligt 
förvaltningens lokalbehovsplan. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Bilaga 

Slutrapport, Bro skola – Domarekens förskola 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen för kännedom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom 
Rektor Domarekens förskola 
Rektor Bro skola 

http://www.lysekil.se/
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Förstudie 
Projektnamn Bro skola – Domarekens förskola 
Projektledare Daniel Nielsen 

1. Bakgrund och nuläge

1.1 Bakgrund 
Fastighetsenheten har, i samverkan med berörda verksamheter, genomfört en förstudie enligt beslut 
UBN 2020-12-66 § 144. 
Syftet med förstudien har varit att utreda förutsättningar och planera för eventuell samlokalisering av 
Bro skola och Domarekens förskola. 

1.2 Nuläge 
Bro skola betjänar i nuläget F-3, samt fritidshem. Elevantalet är i nuläget ca. 45 st. 
Dessutom har förskolan viss verksamhet i Bro skola, med en barngrupp 
Lokalerna är i nuläget maximalt utnyttjade, och upplevs ej heller vara ändamålsenliga/yteffektiva. 
Statusbesiktning genomfördes av lokalerna 2019-2020, där det konstaterades att de är i mycket stort 
behov av renovering. 
Fastighetstekniken är i stort behov av uppdatering, då ventilationen består i mekanisk frånluft, samt 
att lokalerna värms genom oljebränning. 

Domarekens förskola har en kapacitet på en avdelning, vilket inte uppfyller behoven, då 
verksamheten har en kö på ca. 25 barn som behöver plats. 
Renoveringsbehov finns även här, främst vad avser ventilation och inomhusmiljöaspekter. 

Trafiksituationen i anslutning till både skola och förskola är i dagsläget ej optimal avseende säkerhet. 

Befintlig kommunalägd mark i anslutning till Domarekens förskola har utretts. Etablering av 
skolbyggnad på denna mark försvåras av riklig förekomst av fornlämningar. 

2. Sammanfattning och rekommendation

2.1 Sammanfattning 

Vi har i förstudien kunnat konstatera att Bro skol- och barnomsorgsområde är i stort behov av mer 
lokalyta redan idag, och som utvecklingen är kommer detta behov att öka ytterligare. 
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Förskolan saknar utrymme redan idag, och skolverksamheten ligger på gränsen för vad deras lokaler 
klarar. 

En samlokalisering skulle innebära en rad fördelar: 

• Samplanering öppning/stängning
• Överskolning bör underlättas
• Kök/städ effektiviseras
• Nuvarande förskolelokaler kan nyttjas effektivare till annan verksamhet

Som tidigare nämnts är dock en samlokalisering omöjlig att genomföra i Bro Skola, som den ser ut 
idag. Det krävs betydligt mer yta. 

3. Upplevt problem och mål

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

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

• Utbyggnad på höjden är inget gångbart alternativ, då marken i området inte tål högre
belastning.

• Byggnaden är i nuvarande utförande en gammal byggnad, som byggts till 1990. Detta innebär
att stora delar av byggnaden inte uppfyller dagens krav avseende tillgänglighet och
arbetsmiljö.

• Bro skola har vid upprepade tillfällen, senast i augusti 2021, drabbats av översvämning i
källare och gymnastiksal. Det har gjorts försök att förebygga detta genom bl.a. utökad
dränering. Dock är huvudproblemet att avrinning från fastigheten till Broälven inte hinner
med att ta tillvara vattnet.

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

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

1. Ingen samlokalisering av förskola och skola.
Ett alternativ där tidigare nämnda fördelar uteblir.
Utbyggnad av Domareken måste ske. Det finns utrymme för att bygga till en
avdelning, men det är tveksamt om det räcker framgent.
Bro Skola kräver omfattande renovering, samt kraftfulla åtgärder för att förebygga
översvämningsproblematiken.
Uppskattad investeringskostnad: 6 mkr (utbyggnad Domareken)
Uppskattad renoveringskostnad: 18 mkr
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Driftskostnad: 800 tkr 

2. Utbyggnad av Bro Skola.
Som tidigare nämnts, innebär detta alternativ att stora delar av utemiljön tas i anspråk,
dels för byggnaden, dels för att iordningställa utrymme för säker  hämtning/lämning
av barn.
Även detta alternativ innebär stora renoveringskostnader och markarbeten.
Detta alternativ kräver modullösning under byggtiden, samt busstransporter till
idrottshall för att kunna genomföra idrottslektioner.
Uppskattad investeringskostnad: 9 mkr
Uppskattad renoveringskostnad: 15 mkr
Uppskattad kostnad modullösning: 1,5 mkr/år (hyra)
Driftskostnad: 800 tkr

3. Inköp av närliggande fastighet, för placering av förskola
Vi har fört en dialog med Svenska kyrkan, avseende möjligheten att förvärva
fastigheten Bro Prästgård 1:57 (Bro församlingshem), i syftet att där förlägga ny
förskola i anslutning till Bro skola, och därmed kunna få samlokaliseringsnyttan.
Fastigheten är dock inte lämpad för att anlägga ny förskola på, då ytan är otillräcklig
för att få till både en bra utemiljö och plats för parkering och säker hämtning/lämning.
Uppskattad investeringskostnad: 15 mkr
Uppskattad renoveringskostnad: 15 mkr
Driftskostnad: Ej känd

4. Nybyggnad av skola på befintlig fastighet.
Detta alternativ skulle innebära att man får lokaler som är anpassade för respektive
verksamhet, samt att man kan bygga på ett mer yteffektivt sätt jämfört med att bygga
ut befintlig skolbyggnad.
Det skulle även innebära att man gör en påtaglig energieffektivisering
Efter trafikutredning avseende utrymmesbehov för säker hämtning/lämning av barn i
kombination med skolbussar och övrig trafik, kan det dock konstateras att denna
lösning, precis som alt.2 skulle resultera i stora ingrepp i utemiljön.
Detta alternativ kräver modullösning under byggtiden, samt busstransporter till
idrottshall för att kunna genomföra idrottslektioner.
Uppskattad investering: 50 mkr
Uppskattad rivningskostnad: 1 mkr
Uppskattad kostnad modullösning: 1,5 mkr/år (hyra)
Driftkostnad: 250 tkr

5. Nybyggnad av skola på annan plats.
Detta alternativ skulle innebära att man får lokaler som är anpassade för respektive
verksamhet, samtidigt som man kan säkerställa utrymme för en tillfredsställande
utemiljö.
Det skulle även innebära att man gör en påtaglig energieffektivisering
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Dock försvåras detta alternativ av att Lysekils Kommun inte äger någon mark, 
lämpad för ändamålet. 
Uppskattad investering: 55 mkr inkl. markinköp 
Driftkostnad: 250 tkr 

Ovanstående investeringskostnader avser fastighetsbyggnation och fastighetsteknik. 
Ingen hänsyn är tagen till verksamhetens kostnader för inventarier och tekniska lösningar. 

Då vi ännu befinner oss i förstudieskedet får man räkna med en felmarginal på beräknade 
kostnader med +- 20%. 
Att också ta i beaktande är ev konjunktursvängningar och att priser på byggmaterial ökat 
med ca 30-40 % under pandemiåren 2020-2021, vilket inte heller tagits i beaktande i 
ovanstående budget då vi förväntar oss att byggpriserna inom kort återgår till vad som kan 
anses normalt. 

Ej heller har det i förstudieskedet genomförts några geotekniska undersökningar. 

I ovanstående bedömningar har ej beaktats ev. återbruk av byggmaterial. 

5. Slutsats och det fortsatta arbetet

5.1 Slutsats 
Förstudien visar tydligt att en samlokalisering av Bro Skola och Domarekens förskola på nuvarande 
fastighet inte är praktiskt genomförbar. 
Alternativ 2, 3 och 4 skulle innebära en förtätning vilket klart skulle försämra möjligheterna till en 
pedagogisk och utvecklande miljö. 
Därför ser vi som huvudalternativ, för att kunna genomföra en samlokalisering, att bygga en ny 
gemensam skola och förskola på annan plats. 

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

• i samverkan med mark- och exploateringsenheten hitta tomtmark lämpad för ny skolbyggnad.



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

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2022-02-22 

Dnr 

UBN 2022-000087 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Madelene Johansson, 
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Grundskoleorganisering Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning gällande organisering och 
dimensionering av grundskolan i centrala Lysekil. 

Två huvudalternativ har vägts mot varandra ur sex olika perspektiv. Alternativen 
utgörs av nuvarande grundskoleorganisation och en alternativ organisation där två 
skolor för F-6-verksamhet görs om till en F-3- och en 4–6-enhet.   

Den sammantagna slutsatsen är att nuvarande organisation är att föredra. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att behålla nuvarande princip för geografisk 
uppdelning med två F-6-enheter. 

Ärendet 

Vid beslut av budget 2022 och plan 2023–2024 för Lysekils kommun, 
konstaterades följande: Utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har 
haft ett uppdrag att utreda hur vi bäst skapar långsiktigt gynnsamma 
förutsättningar och bra miljöer för våra barn. En skola där barn växer och utvecklas 
och som de kan vara stolta över. 

Gullmarsskolan är den största skolan i kommunen och även den skola där alla våra 
unga möts och gör sina sista tre år i grundskolan. Vi vill därför ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden ta 
fram underlag för framtidens skola i Lysekils kommun. 

Utbildningsnämnden har pågående processer gällande Skaftö och Brodalen. Till 
detta har en genomlysning av förutsättningar för grundskola i centrala Lysekil 
gjorts. Utredningen har tagit fasta på behov gällande volym och organisering av det 
geografiska område som idag utgörs av Mariedalsskolan och Gullmarsskolorna. 
Flera perspektiv har beaktats. Lokalbehov, utemiljö, integration, pedagogik 
stadieövergångar och likvärdighet samt logistik och transporter. Två alternativ har 
utretts. Det första är att organisera enligt nuvarande modell där Mariedalsskolan F-
6 och Gullmarsskolan F-6 utgör två låg- och mellanstadieskolor. Det andra 
alternativet är att låta en av dessa skolor vara F-3-enhet och den andra vara en  
4–6-enhet.  

Förvaltningens redovisade verksamhetsbehov framgår av utredningsrapporten, 
Grundskoleorganisering, Lysekils kommun. 

Rapporten är tänkt att utgöra underlag som ska ingå i den samlade förstudie som 
genomförs av samhällsbyggnadsnämnden. 

http://www.lysekil.se/
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Bakgrund och syfte 
Bakgrunden till denna utredning är mångfacetterad. Diskussioner kring ämnet togs först upp i 

samband med att Lysekil tog emot nyanlända med start 2015. Under hösten 2020 presenterades 

även en rapport i Lysekils kommun om social oro. En av frågorna som behandlades i rapporten var att 

”Lysekil är en segregerad kommun utifrån ett skolperspektiv. Integration, koncentration av elever 

som har annat modersmål än svenska är hög på Gullmarsskolan F-6.”  

Ett åtgärdsförslag som framkom under de genomförda intervjuerna kring denna fråga var att Lysekils 

kommun behöver utreda och ”blanda klasser/skolor (Gullmarsskolan F-6 och Mariedalsskolan).”1 

En annan bakomliggande orsak till ett genomförande av utredningen är att Gullmarsskolan 7-9 har 

ett stort renoverings- och tillbyggnadsbehov. En förstudie för detta kommer att påbörjas under 2022. 

Eftersom högstadieskolan ligger i anslutning till Gullmarsskolan F-6 och till särskolan faller det 

naturligt att göra en översyn kring gemensamma intressen och behov av specialsalar och 

gemensamma lokaler för skolledning till exempel. 

Utifrån den diskussion som lyfts efter att rapporten om social oro publicerades samt planeringen 

inför kommande renoveringsbehov, ser skolchef ett behov av att genomföra en samlad översyn kring 

grundskolorna inom Lysekils tätort och analysera dessa utifrån ett flertal områden så som utemiljö, 

behov av specialsalar, integration, logistik och specialundervisning.  

Diskussionen kommer att utgå ifrån nuvarande grundskoleorganisation och en alternativ organisation 

där två skolor för F-6-verksamhet görs om till en F-3- och en 4-6-enhet.  

Detta underlag ska ligga till grund för utbildningsnämnden och möjliggöra för dem ett beslut om en 

eventuell framtida förstudie av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Utredningen görs på uppdrag av skolchef. 

Metod 
Befolkningsstatistik och prognos för elevantal har inhämtats via avdelningen för hållbar utveckling. 

Underlag till nulägesbeskrivningen har i övrigt inhämtas via kommunala rapporter, intervjuer med 

ansvariga rektorer samt underlag inhämtade genom ekonom och tjänstepersoner vid avdelningen för 

kvalitet och utveckling på utbildningsförvaltningen.  

1 Lysekils kommun, Avdelningen för hållbar utveckling, ”Social oro i Lysekils kommun, 2020-08-25 



Prognos för elevantal mellan åren 2021 – 2036 
Nedan följer prognoser för elevantal på enheter inom Lysekils tätort för de kommande åren. Prognosen visar en något nedåtgående trend överlag gällande 

antal elever, med små svängningar över åren.  

Gullmarsskolan 7-9 

Gullmarsskolan 7-9

Röda siffror = Mandatperiod

 beräkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 485 485 471 474 465 481 472 462 447 454 463 461 458 450 452 449 448

Till friskola/annan kommun 1% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Netto till-från området

(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)

Aktuellt enligt Pro Capita

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

Prognos: Antal elever 482 482 468 471 462 478 469 459 444 451 460 458 455 447 449 446 445

Total BRA-yta:  XXX kvm

Kapacitet, max: 480 elever INKL MODULER

Noteringar: 

*) Avvikelse  som ej finns med i SCB
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Gullmarsskolan F-6 

Gullmarsskolan F-6

Röda siffror = Mandatperiod

 beräkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 280 280 281 281 290 287 283 288 284 286 284 282 281 283 284 285 286

Till friskola/annan kommun 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto till-från området -9% -26 -10 -26 -26 -27 -27 -26 -27 -26 -27 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -27

(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)

Aktuellt enligt Pro Capita 285

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

Antal elever 254 270 255 255 263 260 257 261 258 259 258 256 255 257 258 259 259

Total BRA-yta:  XXX kvm

Kapacitet: 270 elever

Noteringar: OBS inga nya befolkningsunderlag från SCB 2018. Justeringar gjorda med avseeende på aktuell statistik av elevtal.

*
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 Avvikelse  som ej finns med i SCB
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Mariedalsskolan 

Mariedal

Röda siffror = Mandatperiod

 beräkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 324 324 335 341 336 321 313 300 302 296 291 294 298 302 304 307 309

Till friskola/annan kommun 0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Netto till-från området 10% 33 33 34 35 34 33 32 31 31 30 30 30 30 31 31 31 31

(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)

Aktuellt enligt Pro Capita

Extraordinärt annan kommun/nyinflyttade *
)

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal elever 360 356 368 375 369 353 344 330 332 325 320 323 327 332 334 337 340

Total BRA-yta:  XXX kvm

Kapacitet, max: 360 elever på MS

Noteringar: OBS inga nya befolkningsunderlag från SCB 2018. Justeringar gjorda med avseeende på aktuell statistik av elevtal.

*) Avvikelse  som ej finns med i SCB -16
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Alternativ indelning av skolområden för årskurserna F-6 i Lysekils tätort 

Detta alternativ innebär att en enhet för F-3 och en enhet 4-6 bildas. De aktuella skolbyggnaderna är de som idag heter Mariedalsskolan och Gullmarsskolan 

F-6. I detta antagande kvarstår Bergs skola som en F-3-enhet.

Lågstadium i Lysekils tätort 

Lågstadie i Lysekils tätort

Röda siffror = Mandatperiod

 beräkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 323 323 312 312 305 303 297 289 288 288 293 295 297 300 302 303 305

Till friskola/annan kommun 0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Netto till-från området 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)

Aktuellt enligt Pro Capita

Extraordinärt annan kommun/nyinflyttade *
)

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal elever 326 322 311 311 304 302 296 288 287 287 292 294 296 299 301 302 304

Total BRA-yta:  XXX kvm

Kapacitet, max: 360 elever på MS

270 elever på GS F-6

Noteringar: 

*
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 Avvikelse  som ej finns med i SCB
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Mellanstadium i Lysekils tätort 

Kommentar: 

Denna alternativa organisering kräver att undervisningslokaler tillförs på Gullmarsskolan då såväl låg- som mellanstadium blir större än vad dagens kapacitet 

på Gullmarsskolan F-6 har. 

Mellanstadie i Lysekils tätort

Röda siffror = Mandatperiod

 beräkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Totalt boende 281 281 304 310 321 305 299 299 298 294 282 281 282 285 286 289 290

Till friskola/annan kommun 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto till-från området 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Till särskola, anges ej pga osäkerhet)

Aktuellt enligt Pro Capita

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

Antal elever 281 281 304 310 321 305 299 299 298 294 282 281 282 285 286 289 290

Total BRA-yta:  XXX kvm

Kapacitet: 360 elever på MS

270 elever på GS F-6

Noteringar: 

*) Avvikelse  som ej finns med i SCB
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Nuvarande organisation contra en alternativ organisation 

Nedan följer en redogörelse av den nuvarande grundskoleorganisationen i Lysekils tätort utifrån en 

rad beaktade perspektiv. Denna organisering ställs emot en alternativ indelning där effekter 

redovisas under respektive perspektiv.  

Lokaler 

Gullmarsskolan är i behov av ett helhetsgrepp inom en 5 års-period. Invändiga renoveringar har skett 

löpande under åren men inget projekt har berört helheten. Standarden i lokalerna är därför 

varierande från rivning (E-huset) till ändamålsenliga (F-6). Dock är hela skolan, inklusive särskolan, i 

stort behov av utvändig renovering av tak, fasader och fönster. Utöver underhåll finns det ett behov 

av fler klassrum och administrativa lokaler. Kulturskolan behöver också lokaler och skulle eventuellt 

kunna inrymmas på Gullmarsskolan. Dessa utökade behov samtidigt som E-huset rivits, medför att en 

helt ny byggnad behöver tillföras på Gullmarsskolan.2 

Årskurs 7-9, har idag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara behovet. Det saknas dessutom 

ändamålsenliga lokaler för arbetsrum, administration och elevhälsa. Även Gullmarsskolan F-6 är 

trångbodd och något underdimensionerad i dag och framåt.  

Mariedalskolan har nyligen genomgått underhåll och utbyggnad vilket inte fullt ut säkerställer 

upptagningsområdets behov under perioden. Förtätning av Mariedals bostäder samt att 

Mariedalsskolan har ett stort antal ansökningar från andra upptagningsområden innebär att ett visst 

lokaltillskott behövs.  

I dagsläget genomförs viss undervisning i de äldre åldrarna på Gullmarsskolan då det inte finns 

specialsalar på Mariedalsskolan för alla ämnen. Till exempel har elever i årskurs sex 

hemkunskapsundervisning och språkval på Gullmarsskolan idag.  

Lokalbehov vid en alternativ skolorganisering 

En alternativ organisering kommer att skapa ett utökat behov av specialsalar. Vid en uppdelning med 

en F-3 och en 4-6-skola kommer specialsalarna inte att räcka till, oavsett vilken av skolorna som har 

hand om vilken verksamhet. Genom att exempelvis flytta slöjdsalar till om- och tillbyggnad av 

högstadiet skulle ett möjligt utrymme kunna skapas. Behovet av fritidshemslokaler kommer även att 

bli större för den skola som ansvarar för F-3-verksamheten. 

För att ersätta modulerna på 7-9 och samtidigt erhålla tillräcklig kapacitet för F-6 bör det så kallade E-

huset, som idag är rivet, ersättas med en ny byggnad för att bereda plats för dessa behov. Även 

särskolans behov av skolgård och transporter ska beaktas i en framtida förstudie. Musikskolan 

behöver också beredas plats för såväl instrument som undervisning. 

Förutom ett rent lokalmässigt behov så är det också tydligt att det lär skapa schematekniska 

dilemman då det i timplanen för mellanstadiet nästan är dubbelt så mycket slöjd och idrott som för 

lågstadiet. Detta tydliga behov av fler specialsalar är något som behöver tas i beaktning vid en 

närmare förstudie kring en tillbyggnad av Gullmarsskolorna.  

Vid en placering av en 4-6-skola på Gullmarsskolan skapas dock vinster i kortare avstånd för elever i 

årskurs sex gällande hemkunskaps- och språkvalsundervisning. Det blir även ett närmare avstånd till 

fler idrottsanläggningar för en utökad timplan för idrott. Det är dock redan idag trångt i kommunens 

2 Tjänsteskrivelse, Investeringsbudget 2021 och plan för 2021-2025, Dnr: SBN T-2020-260 



idrottsanläggningar och en dubblerad timplan för idrottsundervisning medför att dessa anläggningar 

inte kommer att räcka till för att täcka behovet.   

Utemiljö 

Det framgår både av tidigare besiktningar samt intervju med ansvarig rektor att utemiljön kring 

Gullmarsskolan F-6 ej är tillfredsställande och ändamålsenlig som lekyta för elever i de yngre 

åldrarna. Det finns geografiska fördelar med närheten till både Gullmarsborg och Kronbergsvallen, 

men skolgården i sig är klart begränsad. Utemiljön för elever på särskolan är även den klart 

undermålig och kan inte sägas tillfredsställa de behov som verksamheten kräver.  

Utemiljön kring Mariedalsskolan är däremot mer varierad och bjuder in till lek i olika miljöer. Vid en 

jämförelse mellan de två skolorna blir det därmed tydligt att det behövs relativt stora insatser kring 

utemiljön vid Gullmarsskolan för att den ska nå upp i en lika tillfredställande nivå. 

Utemiljö vid en alternativ organisering 

Vid en uppdelning till en F-3-skola och en 4-6-skola faller det sig, mot bakgrund av ovanstående 

observationer, ganska logiskt att Mariedalsskolan är den enhet som ansvarar för de yngre eleverna 

sett ur ett utemiljö-perspektiv. Mot samma bakgrund finns det också där bättre förutsättningar för 

placering av fritidshem.  

Integration 

Kommentar: 

Tabellen visar på en utveckling med en liten minskning av antalet barn med två utlandsfödda 

föräldrar. I dagsläget är det cirka 150 elever med denna bakgrund på Gullmarsskolan F-6. Enligt 



prognosen är antalet elever med samma bakgrund 132 till antalet om sex år. Samma trend ses på 

Mariedalsskolan där det i dagsläget är 42 elever med två utlandsfödda föräldrar. Enligt prognosen är 

antalet elever med samma bakgrund cirka 28 stycken om sex år. 

Det är tydligt när man tittar på elevantal att Lysekil i dagsläget är en segregerad kommun utifrån ett 

skolperspektiv. En klar majoritet av elever med två utrikes födda föräldrar har sin skolgång på 

Gullmarsskolan F-6 i dagsläget. I intervju med ansvarig rektor framgår att andelen elever med 

svenska som andraspråk för närvarande är cirka 57%. Motsvarande siffra för Mariedalsskolan är cirka 

12%. 

Integration vid en alternativ organisering 

En alternativ organisering skulle medföra en spridning av elever med två utrikesfödda föräldrar 

mellan de två skolenheterna. Utredningen kan inte påvisa någon exakt siffra, men klart är att 

fördelningen av dessa elever skulle jämna ut sig avsevärt. En spridning av elever skulle kunna ses som 

ett motdrag mot en tydlig boendesegregation, med en majoritet boendes på Badhusberget, och 

skapa fler naturliga möten mellan barn, unga och föräldrar från olika bakgrund.  

Pedagogik 

Mot bakgrund av andelen elever med två utrikes födda föräldrar är organisationen kring modersmål- 

och SVA-undervisning mer väletablerad på Gullmarsskolan jämfört med Mariedalsskolan, där 

behovet inte är lika stort. Det finns därmed en mer samlad kompetens på Gullmarsskolan och fler 

lärare med behörighet i de ämnena. I dagsläget lånas personal ut till övriga skolor vid behov, ett 

upplägg som det i intervjuer framkommer påverkar arbetsmiljön för berörda lärare. Samverkan kring 

språkresurser är något som lyfts fram som ett område med klar utvecklingspotential. Ett exempel för 

detta är att Gullmarsskolan ser ett behov av att ha sin anställda personal på plats i större 

utsträckning medan exempelvis Mariedalsskolan däremot inte är i samma behov av anställda 

språkresurser, varpå en inlåning blir en bättre lösning.  

Pedagogik vid en alternativ organisering 

Det har tidigare konstaterats ett ökat behov av fritidshemslokaler för den skola som kommer ansvara 

för F-3-verksamheten. Som en följd av detta konstaterande är det också tydligt att antal pedagoger 

och övrig personal kommer att vara klart större på F-3-skolan.  

En större spridning av elever i behov av språkstöd och specialundervisning mellan enheter innebär 

också en större spridning av ansvarig personal för dessa insatser och troligtvis också ett ökat behov 

av personal. Man kommer därmed att fördela kompetensen mellan enheterna och skapa en mer 

jämn uppdelning med en alternativ organisering.  

Stadieövergångar och likvärdighet 

Inom nuvarande skolorganisation är frågan om rutiner för smidiga stadieövergångar ett ständigt 

pågående arbete. En god samverkan mellan olika skolformer och skolenheter är av vikt för att stödja 

elevers utveckling och lärande. Idag finns det i kommunen två mindre F-3-skolor, Bro och Berg. 

Övriga låg-och mellanstadieskolor har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Elever på F-6-



skolor tillhör därmed samma enhet och påverkas därför inte i lika stor utsträckning av effekter av 

fungerande rutiner och samverkan för stadieövergångar, som för elever som behöver byta skola 

mellan låg- och mellanstadium.  

Stadieövergångar och likvärdighet vid en alternativ organisering 

Att utbyta erfarenheter och information inför övergångar är som tidigare sagt nödvändigt för att 

möjliggöra och utforma en god lärmiljö för nya elever. Rutiner för och samverkan kring dessa 

stadieövergångar är viktiga. Utan detta finns det en risk att viss information kring eleverna går 

förlorad.  

Vid en alternativ organisation sker en uppdelning från nuvarande F-6-skolor till en F-3- och en 4-6-

skola. Därmed skapas ytterligare en stadieövergång med tillhörande byte av skola för elever inom 

Lysekils tätort. Stadieövergångar påverkar även lärare då det bland annat hämmar möjligheten att 

bygga relationer med elever över gränsen från låg- till mellanstadium.  

Med en förändring i grundskoleorganisationen kommer dock elever på Stångenässkolan och Skaftö 

skola fortsatt att tillhöra enheter för F-6. Då dessa skolenheter förblir oförändrade påverkar det 

likvärdigheten mellan skolorna.  

Logistik och transporter 

Det är i dagsläget få elever som är berättigade till skolskjuts till Gullmarsskolan F-6 på grund av det 

nära avståndet mellan hemadress och skola.  

På Mariedalsskolan är det dock fler elever som har rätt till skolskjuts. Det gäller i första hand de 

elever som tidigare gått på Berg skola F-3 och som nu på mellanstadiet har längre än två kilometer 

mellan hemadress och skola.  

Logistik och transporter vid en alternativ organisering 

En omorganisering till en F-3-enhet och en 4-6-enhet skulle innebära ett utökat behov av skolskjuts. 

Den huvudsakliga anledningen bakom det är att det överlag blir ett större avstånd mellan 

hemadresser och skolor, då man under lågstadie- eller mellanstadietiden inte går på den närmast 

placerade skolan. En omorganisation skulle alltså innebära att fler elever än idag får längre än två 

kilometer till skolan vilket i sin tur berättigar till skolskjuts.  

Fler skolskjutsberättigade elever innebär i förlängningen också en ökad kostnad. En mer exakt siffra 

för denna kostnadsökning bör redovisas i en eventuell förstudie. 



Att beakta 

Lokalbehov 

Det framtida lokalbehovet både med och utan en alternativ organisering framgår tydligt i tidigare 

stycke. Behovet av specialsalar är dock ett genomgående tema och ett särskilt fokus på dessa är av 

vikt vid en eventuell framtida förstudie för att skapa tillräckliga utrymmen för en tillfredsställande 

grundskoleverksamhet.  

Utemiljö 

Utemiljön kring Gullmarsskolan F-6 är ej tillfredsställande och ändamålsenlig som lekyta för elever i 

de yngre åldrarna. Utemiljön för elever på särskolan är även den klart undermålig. Särskilt fokus på 

denna utmaning är också nödvändig i en eventuell framtida förstudie.  

Ur ett utemiljö-perspektiv är det tydligt att Mariedalsskolan är klart bäst passande för en F-3-

verksamhet vid en alternativ organisering.  

Integration 

En effekt av en alternativ organisering är att elever med svenska som andraspråk har sin skolgång på 

två olika enheter, från att idag i huvudsak varit centrerade runt Gullmarsskolan. Man kan i och med 

detta se integrationsmässiga fördelar genom exempelvis naturliga möten mellan invånare från olika 

bakgrund och från olika geografiska områden inom kommunen. Effekter som är svåra att mäta i rena 

siffror. En sådan insats kan fungera kompensatoriskt men utmaningen med relativt stor 

boendesegregation kvarstår.  

En anledning till en omorganisation inom detta perspektiv är att man i vissa andra kommuner sett 

dalande kunskapsresultat bland elever och utmaningar i kompetensförsörjning.3 Ingen av dessa 

utmaningar är dock särskilt utmärkande för Gullmarsskolan F-6 i dagsläget. 

Pedagogik 

Oavsett vilken av de två skolorna som kommer att ansvara för en eventuell F-3-verksamhet, så 

kommer antalet personal att öka på den enheten. Det är därför av vikt att förstudier undersöker 

förutsättningar för en fungerande arbetsmiljö för dem vid sidan av redan nämnda specialsalsbehov. 

En alternativ organisering innebär också att kompetens kring modersmålsundervisning och svenska 

som andraspråk fördelas jämnare mellan enheterna. Det kan vara en klar styrka med bredare 

kompetens på fler enheter men samtidigt finns det en fördel med en samlad kompetens som 

samverkar och utgår från samma grundskoleenhet.  

Stadieövergångar 

Rutiner och samverkan kring stadieövergångar ska finnas på plats och fungera tillfredsställande 

oavsett hur många stadieövergångar en elev än står inför. Genom en uppdelning skapar man dock en 

övergång som skulle kunna vara en potentiell risk för förlorad information och som potentiellt 

3 Trollhättan Stad, Utredning Likvärdig skola i Trollhättan stad, Utbildningsförvaltningen, 
https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/utbildning-och-barnomsorg/likvardig-
skola/utredning-forslag-for-en-mer-likvardig-skola-vers-2.0.pdf  

https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/utbildning-och-barnomsorg/likvardig-skola/utredning-forslag-for-en-mer-likvardig-skola-vers-2.0.pdf
https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/utbildning-och-barnomsorg/likvardig-skola/utredning-forslag-for-en-mer-likvardig-skola-vers-2.0.pdf


påverkar elevernas kontinuitet i utveckling och lärande. Det påverkar även likvärdigheten mellan 

grundskolorna i Lysekils kommun då det fortsatt finns två enheter för F-6-verksamhet.  

Logistik 

En alternativ organisering kommer att innebära ett utökat behov av skolskjuts med tillhörande 

kostnadsökning. Det kommer även att vara fler barn som behöver transportera sig över längre 

sträckor, även om det inte alltid är så att den sträckan överstiger två kilometer. Ett exempel på det är 

elever som behöver transportera sig från hemmen på Badhusberget till en alternativ F-3-skola på 

Mariedal. Ett avstånd på mindre än två kilometer men som innebär en klart logistisk utmaning.  
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Sammanfattning 

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner.  

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal 
för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Förslaget förväntas 
innebära följande: 

Konsekvens för Fyrbodal. Relativt få elever väljer regionens utbildningar på grund 
av avståndet till dessa. Dingle och Nuntorp är två fristående naturbruksgymnasier 
som etablerats i Fyrbodals område. De attraherar elever från sina närområden 
vilket innebär en hög kostnad för berörda kommuner. Ur delregional synvinkel 
innebär det sammantaget en negativ kostnadsbild för Fyrbodals kommuner. 

Konsekvens för Lysekils kommun. Få elever från Lysekil väljer externa 
naturbruksutbildningar vilket innebär marginell ekonomisk effekt. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till regionstyrelsen översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Ärendet 

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i 
den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och 
den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna 
mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 
till 31 december 2022.  

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal 
för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.  
Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av 
det nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter 
och förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad 
har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.  

Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de 
önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan 
förslaget skickades på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk 
att fler alternativ för avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har 
ett antal dialoger förts och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom 
och VGR. Resultatet är versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya 
förslaget innebär i korthet att:  

http://www.lysekil.se/
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• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till
den 31 december 2026.

• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Förvaltningens synpunkter 

Lysekils kommun ingår i Fyrbodals gymnasieförbund. Elever med Lysekil som 
hemkommun studerar företrädesvis på kommunens gymnasieskola, 
Gullmarsgymnasiet. 

Avtalet innebär att regionens 49 kommuner genom skatteväxling får subvention för 
den avgift regionens naturbruksgymnasier kostar.  

De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av 
regionen och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. 

Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med 
offentlig eller privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter 
regionen elevens hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen 
annars skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. 

Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med 
offentlig eller privat huvudman inom Västra Götaland. I dessa fall debiteras 
kommunerna ordinarie kostnad till de naturbruksutbildningar som bedrivs. 

Konsekvens för Fyrbodal. Relativt få elever väljer regionens utbildningar på grund 
av avståndet till dessa. Dingle och Nuntorp är två fristående naturbruksgymnasier 
som etablerats i Fyrbodals område. De attraherar elever från närområdet vilket 
innebär en hög kostnad för berörda kommuner. Ur delregional synvinkel innebär 
det sammantaget en negativ kostnadsbild för Fyrbodals kommuner. 

Konsekvens för Lysekils kommun. Få elever från Lysekil väljer externa 
naturbruksutbildningar vilket innebär marginell ekonomisk effekt. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 
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1. Allmänt
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 

De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 

VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’)

och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt
gymnasiesärskola.

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.

Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 

Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 

För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 

Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 
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1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 

Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 

Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 

Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 

2. Ekonomi
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 

Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 

De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 

För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 

När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 

Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 

Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 

I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 

Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  

Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
 

6. Underskrifter 
 
För regionen        För kommun _____________________________ 
 
Datum        Datum 
 
 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
__________________________________      ______________________________________ 
Regiondirektör  







   

   Sid 1/1 

 
 
 

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

 

Delegationsbeslut läsår och verksamhetsår 

2022-2023 
 
 

Bakgrund 
Utbildningsförvaltningen fastställer årligen hur skolans läsår för elever och verksamhetsår 

för personal inom skola ska förläggas. Samordning i detta beslut sker med främst Uddevalla 

kommuns planering. 

 

Beslut 
Förvaltningschef beslutar i enlighet med i enlighet med §1.1 delegationsordning för 

utbildnings-förvaltningen tider för läsår och verksamhetsår 2022-2023. 

Bilaga 
Läsårstider 2022-2023 

 

 

Lysekil 2022-01-17 

Lennart Olsson, Utbildningschef 

 



 

 
 

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

Läsårstider för elever 
Höstterminen 2022 tisdag 16 augusti – torsdag 22 december 87 dagar 

Vårterminen 2023 onsdag 11 januari – fredag 9 juni 

Studentavslutning – fredag 9 juni 

91 dagar 

 

   
Lovdagar för elever 
Höstterminen 2022 V 38 torsdag 22 september 1 dag 

 V 44 måndag 31 oktober - fredag 4 november (Höstlov) 5 dagar 

Vårterminen 2023 V 8 måndag 20 februari - fredag 24 februari (Sportlov) 5 dagar 

 V 11 onsdag 15 mars (preliminärt datum pga NP) 1 dag 

 V 15 tisdag 11 april – fredag 14 april (Påsklov) 4 dagar 

 V 20 

V 23 

fredag 19 maj  

måndag 5 juni 

1 dag 

1 dag 

    
Antal skoldagar 178   

Antal lovdagar 18   

    

Helgdagar     
Vårterminen 2023 V 14 fredag 7 april Långfredag 1 dag 

 V 15 

V 18 

måndag 10 april 

måndag 1 maj 

Annandag påsk 

1:a maj 

1 dag 

1 dag 

 V 20 

V 23 

torsdag 18 maj 

tisdag 6 juni 

Kristi himmelsfärdsdag 

Nationaldagen 

1 dag 

1 dag 

Totalt antal dagar    5 dagar 
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Verksamhetsår för personal 
Höstterminen 2022 onsdag 10 augusti – torsdag 22 december 95 dagar 

Vårterminen 2023 måndag 9 januari – fredag 16 juni 99 dagar 

Totalt antal dagar  194 dagar 

   
Verksamhetsdagar utan skola 
Höstterminen 2022 V 32-33 onsdag 10 augusti - måndag 15 augusti 4 dagar 

 V 38 torsdag 22 september 1 dag  

 V 44 måndag 31 oktober - onsdag 2 november 3 dagar 

Vårterminen 2023 V 1 måndag 9 januari - tisdag 10 januari 2 dagar 

 V 11*) Onsdag 15 mars (*)preliminärt datum pga NP) 1 dag  

 V 24 måndag 12 juni - fredag 16 juni 5 dagar 

Totalt antal dagar  16 dagar 

   
Helgdagar     
Vårterminen 2023 V 14 fredag 7 april Långfredag 1 dag 

 V 15 

V 18 

måndag 10 april 

måndag 1 maj 

Annandag påsk 

1:a maj 

1 dag 

1 dag 

 V 20 

V 23 

torsdag 18 maj 

tisdag 6 juni 

Kristi himmelsfärdsdag 

Nationaldagen 

1 dag 

1 dag 

Totalt antal dagar    5 dagar 

    
Arbetsfria dagar 
Höstterminen 2022 V 44 torsdag 3 november - fredag 4 november 2 dagar 

Vårterminen 2023 V 8 måndag 20 februari - fredag 24 februari 5 dagar 

 V 15 tisdag 11 april – fredag 14 april 4 dagar 

 V 20 

V 23 

fredag 19 maj 

måndag 5 juni 

1 dag 

1 dag 

Totalt antal dagar   13 dagar 
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Antal arbetsdagar fördelade per månad 

Höstterminen 2022 Aug Sep Okt Nov Dec  Totalt 

16 22 21 20 16  95 

Vårterminen 2023 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Totalt 

17 15 23 14 20 10 99 

 



2022 01 18

Dnr 2021:2366

Beslutsbilaga 1 (6)

Län / kommun Kronor 

Stockholms län

Botkyrka 22 137 563

Danderyd 6 987 252

Ekerö 7 119 455

Haninge 23 473 566

Huddinge 27 550 006

Järfälla 19 716 158

Lidingö 10 768 352

Nacka 26 980 250

Norrtälje 11 048 139

Nykvarn 2 745 840

Nynäshamn 5 975 160

Salem 4 135 319

Sigtuna 12 850 688

Sollentuna 17 576 355

Solna 17 868 208

Stockholm 203 632 832

Sundbyberg 12 550 410

Södertälje 21 211 890

Tyresö 10 949 969

Täby 16 807 248

Upplands Väsby 11 274 801

Upplands-Bro 8 063 856

Vallentuna 8 187 184

Vaxholm 2 357 499

Värmdö 10 342 976

Österåker 10 705 784

Uppsala län

Enköping 10 180 680

Heby 2 681 256

Håbo 4 961 750

Knivsta 5 439 408

Tierp 4 333 708

Uppsala 46 961 640

Älvkarleby 1 815 156

Östhammar 3 999 576
Södermanlands län

Eskilstuna 22 250 430

Flen 2 950 481

Gnesta 2 322 798

Katrineholm 7 308 840

Nyköping 11 339 320

Oxelösund 2 358 915

Strängnäs 7 670 748

Trosa 2 989 515

Vingåker 1 606 098

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa

inom förskolan, och fritidshemmet, år 2022.

Skolverket har beslutat om fastställande av bidragsram 

per huvudman för bidragsåret 2022 enligt nedan.

SFS 2001:160
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Dnr 2021:2366

Beslutsbilaga 2 (6)

Län / kommun Kronor 

Östergötlands län

Boxholm 944 108

Finspång 4 068 936

Kinda 1 862 765

Linköping 31 619 477

Mjölby 5 698 824

Motala 8 292 930

Norrköping 28 432 616

Söderköping 2 931 400

Vadstena 1 071 213

Valdemarsvik 1 202 149

Ydre 621 432

Åtvidaberg 2 060 460

Ödeshög 1 049 222

Jönköpings län

Aneby 1 600 568

Eksjö 3 408 586

Gislaved 5 616 020

Gnosjö 1 954 728

Habo 3 555 620

Jönköping 28 124 824

Mullsjö 1 433 025

Nässjö 6 885 627

Sävsjö 2 469 755

Tranås 3 431 792

Vaggeryd 3 263 622

Vetlanda 5 271 982

Värnamo 6 479 737

Kronobergs län

Alvesta 4 507 044

Lessebo 1 952 200

Ljungby 5 061 430

Markaryd 2 050 092

Tingsryd 2 024 744

Uppvidinge 1 857 316

Växjö 19 456 738

Älmhult 4 088 496

Kalmar län

Borgholm 1 305 000

Emmaboda 1 531 596

Hultsfred 2 527 560

Högsby 990 352

Kalmar 13 762 637

Mönsterås    2 321 200

Mörbylånga 3 184 867

Nybro 3 829 518

Oskarshamn 4 971 927

Torsås 1 168 664

Vimmerby 2 708 484

Västervik 5 912 081

Gotlands län

Gotland 9 755 520

Blekinge län

Karlshamn 5 584 959
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Dnr 2021:2366

Beslutsbilaga 3 (6)

Län / kommun Kronor 

Karlskrona 12 005 640

Olofström 2 204 480

Ronneby 5 813 984

Sölvesborg 2 785 998

Skåne län

Bjuv 3 325 360

Bromölla 2 278 080

Burlöv 4 919 493

Båstad 2 392 155

Eslöv 7 528 848

Helsingborg 30 788 335

Hässleholm 9 464 490

Höganäs    4 938 300

Hörby 3 131 265

Höör 3 471 265

Klippan 3 311 730

Kristianstad 16 734 451

Kävlinge 7 598 960

Landskrona 10 022 832

Lomma 5 973 044

Lund 23 298 828

Malmö 78 632 736

Osby 2 428 776

Perstorp 1 527 372

Simrishamn 2 624 528

Sjöbo 3 660 172

Skurup 3 236 706

Staffanstorp 6 980 372

Svalöv 3 275 220

Svedala 6 091 800

Tomelilla 2 410 320

Trelleborg 9 202 357

Vellinge 8 275 345

Ystad 5 075 686

Åstorp 3 633 116

Ängelholm 8 360 256

Örkelljunga 1 903 538

Östra Göinge 3 277 773

Hallands län

Falkenberg 8 883 450

Halmstad 20 269 896

Hylte 2 095 292

Kungsbacka 18 157 398

Laholm 4 987 310

Varberg 12 574 737

Västra Götalands län 

Ale 7 579 612

Alingsås 8 522 916

Bengtsfors 1 425 893

Bollebygd 2 035 836

Borås 22 577 940

Dals-Ed 783 100

Essunga 1 073 480

Falköping 6 842 496

Färgelanda 1 114 217

Grästorp 908 049
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Dnr 2021:2366

Beslutsbilaga 4 (6)

Län / kommun Kronor 

Gullspång 745 776

Göteborg 116 736 186

Götene 2 328 656

Herrljunga 1 616 700

Hjo 1 665 540

Härryda 9 316 320

Karlsborg 1 085 292

Kungälv 10 156 485

Lerum 10 754 520

Lidköping 7 205 796

Lilla Edet 3 116 425

Lysekil 2 217 740

Mariestad 4 399 804

Mark 6 606 508

Mellerud 1 640 436

Munkedal 1 996 407

Mölndal 15 349 491

Orust 2 226 330

Partille 9 418 850

Skara 3 421 236

Skövde 11 293 128

Sotenäs 1 177 770

Stenungsund 5 515 239

Strömstad 2 678 924

Svenljunga 2 057 510

Tanum 2 156 008

Tibro 2 085 875

Tidaholm 2 344 962

Tjörn 3 048 661

Tranemo 2 081 800

Trollhättan 11 779 407

Töreboda 1 501 067

Uddevalla 11 693 200

Ulricehamn 4 623 216

Vara 2 860 497

Vårgårda 2 690 896

Vänersborg 7 756 896

Åmål 2 001 834

Öckerö 2 172 912

Värmlands län

Arvika 4 503 468

Eda 1 592 548

Filipstad 1 800 757

Forshaga 2 537 991

Grums 1 590 750

Hagfors 1 503 970

Hammarö 4 396 884

Karlstad 17 246 042

Kil 2 471 052

Kristinehamn 4 029 209

Munkfors 597 069

Storfors 605 528

Sunne 2 395 915

Säffle 2 548 425

Torsby 1 678 416

Årjäng 1 728 516
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Beslutsbilaga 5 (6)

Län / kommun Kronor 

Örebro län

Askersund 1 867 374

Degerfors 1 539 804

Hallsberg 3 409 338

Hällefors 1 217 760

Karlskoga 5 012 865

Kumla 4 793 964

Laxå 1 027 640

Lekeberg 2 139 159

Lindesberg 4 279 021

Ljusnarsberg 590 464

Nora 1 992 060

Örebro 31 546 146

Västmanlands län

Arboga 2 478 960

Fagersta 2 594 670

Hallstahammar 3 229 200

Kungsör 1 762 000

Köping 4 910 936

Norberg 975 726

Sala 4 226 848

Skinnskatteberg 643 272

Surahammar 1 949 300

Västerås 31 650 168

Dalarnas län

Avesta 4 402 368

Borlänge 10 765 560

Falun 11 778 236

Gagnef 2 162 382

Hedemora 2 733 942

Leksand 2 658 324

Ludvika 5 379 094

Malung-Sälen 1 554 327

Mora 3 296 480

Orsa 997 344

Rättvik 1 408 303

Smedjebacken 1 804 275

Säter 2 121 903

Vansbro 1 007 836

Älvdalen 977 031

Gävleborgs län

Bollnäs 5 054 616

Gävle 19 914 319

Hofors 1 648 276

Hudiksvall 6 182 800

Ljusdal 2 917 255

Nordanstig 1 632 452

Ockelbo 982 461

Ovanåker 2 027 733

Sandviken 7 070 400

Söderhamn 4 354 857

Västernorrlands län

Härnösand 4 423 584

Kramfors 2 743 600

Sollefteå 3 197 530

Sundsvall 18 283 712
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Dnr 2021:2366

Beslutsbilaga 6 (6)

Län / kommun Kronor 

Timrå 3 189 938

Ånge 1 341 830

Örnsköldsvik 10 440 023

Jämtlands län

Berg 1 260 063

Bräcke 1 053 873

Härjedalen 1 358 775

Krokom 3 407 034

Ragunda 804 034

Strömsund 1 953 640

Åre 2 560 740

Östersund 12 219 470

Västerbottens län

Bjurholm 402 024

Dorotea 333 064

Lycksele 2 480 156

Malå 498 396

Nordmaling 1 150 848

Norsjö 630 117

Robertsfors 1 286 680

Skellefteå 12 977 640

Sorsele 405 570

Storuman 981 045

Umeå 25 688 544

Vilhelmina 966 712

Vindeln 997 740

Vännäs 2 043 040

Åsele 461 988

Norrbottens län

Arjeplog 384 394

Arvidsjaur 1 001 635

Boden 4 788 560

Gällivare 2 897 032

Haparanda 1 482 312

Jokkmokk 682 539

Kalix 2 320 983

Kiruna 4 099 186

Luleå 13 407 900

Pajala 867 245

Piteå 7 324 128

Älvsbyn 1 301 508

Överkalix 457 660

Övertorneå 483 345

TOTALT 2 094 966 081



Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2022-01-26
45380 LYSEKIL 1(1)

Dnr 8.1.2-2021:0042444

Statsbidrag för digitalisering av nationella prov för
2021

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Beslutet
om statsbidrag fattas med stöd av förordning (2017:1106) om en
försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning
och medbedömning.

Beslutet får inte överklagas enligt förordning (2017:1106).

Motivering

LYSEKILS KOMMUN har tidigare beviljats 140000 kronor i bidrag för
Statsbidrag för digitalisering av nationella prov. Skolverket har begärt att ni
ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ni har redovisat 140000 kronor. Vi
har godkänt 140 000 kronor.

Beslut har fattats av Tiina Heino efter föredragning av Harun Mujakovic.
Handläggare var Harun Mujakovic.

Kontaktuppgifter

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

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

mailTo:statsbidrag.nationellaprov@skolverket.se


Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2022-01-12
45380 LYSEKIL 1(4)

Dnr 8.1.2-2021:0042603

Statsbidrag för lärcentrum för 2022

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Ni har ansökt om bidrag för
flera projekt. Ni beviljas 1 963 000 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 4 007
500 kronor. Ni har delvis beviljats det belopp ni sökt.

Bidraget avser år 2022. Ni har fått bidrag för följande projekt:

– Adekvat digital utrustning (1 200 000 kronor)

– Likvärdigt IT-stöd (763 000 kronor)

Skolverket kan komma att återkräva beloppet om ni ändrar projektets
ändamål.

Skälen för beslutet

Det har kommit in fler ansökningar än vad Skolverket har möjlighet
att bevilja. Ni har inte beviljats bidrag för de projekt som inte stått sig i
konkurrensen.

Information om hur Skolverket genomfört urvalet

Skolverket har haft 90 miljoner att fördela i bidragsomgången 2022.
Eftersom vi har fått in ansökningar för cirka 151 miljoner kronor har vi gjort
ett urval.

Vid urvalet har Skolverket använt de urvalskriterier som står i 5 § i
förordningen (2017:1303). De kriterier som anges är:

– i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och
genomströmning i utbildningen

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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– om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det saknas
lärcentrum

– behovet av geografisk spridning

– om samråd med regional utvecklingsansvarig har skett.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

Skolverkets beslut får enligt ovanstående förordning inte överklagas.

Övrig information

Bidraget betalas ut till Plusgiro 116220-5.

Villkor och information om statsbidrag för lärcentrum

Ni har beviljats statsbidrag för Lärcentrum. Om ni inte uppfyller de villkor
som finns för statsbidraget kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det är därför
viktigt att ni läser igenom informationen nedan.

Viktiga villkor för statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum. Med
lärcentrum avses enligt 1 § i förordning (2017:1303) en verksamhet som
organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i
sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra
studerande.

För att ni ska vara berättigade statsbidrag behöver följande villkor vara
uppfyllda:

– verksamheten är inom kommunal vuxenutbildning,
yrkeshögskola, universitet och högskola, eller andra
utbildningsformer
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– studerande ges stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra
studerande

– insatsen stimulerar utveckling av lärcentrum

– ansökan avser samverkan om minst två kommuner, om inte
särskilt skäl finns

– ni har inte fått annat statsbidrag eller särskild ersättning för
samma insatser som ni angett i er ansökan.

Insatserna ska bedrivas under år 2022. Statsbidraget får användas till
kostnader som uppstår under perioden 1 januari till 31 december
2022. Kostnader som uppstår efter den 31 december 2022 är inte
bidragsberättigade.

Det är ni som huvudman som ansvarar för att statsbidraget används i
enlighet med bestämmelserna i förordningen och att villkoren följs.

Utbetalning av statsbidraget

Bidraget betalas ut två gånger. Första utbetalningen sker ungefär en
vecka efter beslut, den andra utbetalningen sker under september månad.
Utbetalningen har meddelandetexten ”Statsbidrag lärcentrum 2022”.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

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

Anmäl ändrade omständigheter genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.administration@skolverket.se

Skicka in er redovisning senast den 1 februari 2023

Ni ska skicka in en redovisning av hur ni använt statsbidraget senast den 1
februari 2023. Redovisningen görs i E-tjänsten för statsbidrag.

Som mottagare av statsbidraget för Lärcentrum är ni enligt 7 § i
förordningen (2017:1303) även skyldiga att medverka i uppföljning och
utvärdering av statsbidraget. Det innebär att Skolverket kan komma att
kontakta er för att medverka i exempelvis intervjuer och enkäter.



Beslut
2022-01-12

4(4)
Dnr 8.1.2-2021:0042603

Skolverket kan utöver redovisning och uppföljning komma att genomföra
fördjupade granskningar av hur statsbidraget använts. Ni kan bli
återbetalningsskyldiga vid felaktigheter.

Skolverket kan komma att återkräva beloppet om ni ändrar projektets
ändamål. Eventuella ändringar av insatser/projekt kommer att bedömas vid
redovisningstillfället.

I 8 § i förordningen (2017:1303) finns bestämmelser om återbetalning.

Som mottagare av statsbidraget kan ni bli återbetalningsskyldiga om ni:

– Lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat
att ni felaktigt fått statsbidraget eller en för hög summa av
statsbidraget

– Av någon annan anledning fått bidraget på fel grund eller med
för högt belopp

– Har använt statsbidraget för fel ändamål enligt vad som står i
förordningen

– Inte följt de villkor för statsbidraget som anges i beslutet

– Inte har använt hela det beviljade statsbidraget

– Inte skickar in en redovisning enligt Skolverkets instruktioner.

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

Kontaktuppgifter

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

mailTo:statsbidrag.larcentra@skolverket.se
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden” 

 
Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022. 

Skälen för beslutet 
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Fördelning av medel 
1 400 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Resterande betalas ut i augusti. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”skolmiljarden.2022.u1.”, respektive ”skolmiljarden.2022.u2.”. 
 

  

 Beslut
 2022-02-02

Dnr 2022:89 

 



Skolverket Beslut
Dnr 2022:89

2 (2) 

På Skolverkets vägnar 

Jonas Krantz 
Avdelningschef 

Johanna Freed 
Enhetschef 

Handlingen är beslutad i Skolverkets 
elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  
Johanna Freed (Enhetschef) den 2022-
02-02
Jonas Krantz (Avdelningschef) den
2022-02-02.

Detta beslut har fattats av Jonas Krantz, avdelningschef samt Johanna Freed, 
enhetschef. I ärendets slutliga handläggning har även Katarina Bech och Peter 
Jansson deltagit. 

Bilagor 

1. Beräkning
2. Fördelat belopp per kommun



2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  1 (7) 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 4 965 439 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 5 911 198 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 3 037 200 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 928 623 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 758 508 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 288 053 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 701 771 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 3 161 234 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 1 358 662 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 826 669 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 1 099 169 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 874 766 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 282 341 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 2 377 046 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 3 333 413 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 476 167 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 3 417 462 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 1 089 377 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 7 447 750 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 15 768 635 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 14 753 515 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 662 603 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 787 884 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 726 252 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 909 902 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 804 205 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 600 586 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 5 928 334 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 1 148 946 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 280 708 kr

EDA KOMMUN 2120001769 1 025 728 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 5 239 619 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 2 338 693 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 1 214 227 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 6 591 753 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 15 363 892 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 5 142 514 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 762 156 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 875 198 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 6 120 913 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 4 719 003 kr

FALU KOMMUN 2120002221 8 182 162 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 1 285 220 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 2 807 085 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 2 144 482 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 624 682 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 836 413 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 466 375 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 4 343 637 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 625 498 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 1 375 798 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 1 104 066 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 701 771 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 585 081 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 949 455 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 13 690 250 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 70 709 972 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 778 092 kr

HABO KOMMUN 2120001611 2 278 308 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 1 214 227 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 2 218 739 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 2 238 324 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 13 956 270 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 2 722 219 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 13 860 796 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 1 217 491 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 825 421 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 953 535 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 20 295 875 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 1 226 468 kr

HJO KOMMUN 2120001728 1 171 795 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 1 154 658 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 18 079 583 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 4 954 831 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 828 685 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 565 113 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 3 527 624 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 828 253 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 1 073 873 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 3 306 485 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 6 748 427 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 6 882 253 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 3 864 637 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 753 180 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 2 032 688 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 2 452 935 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 486 344 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 11 990 495 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 19 373 780 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 778 908 kr

KALMARS KOMMUN 2120000746 9 305 812 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 794 797 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 4 171 458 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 3 892 382 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 9 121 393 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 11 678 778 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 4 753 276 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 660 586 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 1 277 060 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 800 557 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 2 307 685 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 3 524 360 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 2 115 922 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 11 878 701 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 955 599 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 2 465 991 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 3 351 365 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 13 784 907 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 1 223 203 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 6 751 691 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 5 406 086 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 3 490 087 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 3 390 534 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 6 362 453 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 669 947 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 1 280 324 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 966 591 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 7 433 878 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 1 302 357 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 7 681 130 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 5 317 141 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 902 126 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 3 084 529 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 22 056 015 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 3 685 115 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 2 356 645 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 474 104 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 4 543 560 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 3 439 495 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 9 649 353 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 16 844 956 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 595 305 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 650 794 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 44 466 179 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 1 166 899 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 390 054 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 3 072 289 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 1 364 374 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 4 882 206 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 1 181 587 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 3 863 005 kr



2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  4 (7) 

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
MORA KOMMUN 2120002213 2 577 785 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 5 860 605 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 1 082 849 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 366 006 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 434 935 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 9 918 638 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 667 931 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 2 106 946 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 17 315 795 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 400 278 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 707 483 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 1 231 364 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 860 894 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 19 923 773 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 7 547 304 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 512 456 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 2 603 897 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 923 343 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 7 912 878 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 3 849 133 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 4 499 496 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 703 403 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 600 201 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 785 004 kr

ORUSTS KOMMUN 2120001314 1 765 036 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 813 997 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 3 565 977 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 436 183 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 499 016 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 678 107 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 6 201 699 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 1 121 202 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 5 392 214 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 629 146 kr

REGION GOTLAND 2120000803 7 445 302 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 878 030 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 4 029 472 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 1 207 699 kr

SALA KOMMUN 2120002098 3 036 384 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 3 012 720 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 5 183 314 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 7 640 329 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 2 012 288 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 2 495 368 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 2 496 184 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 9 453 510 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 516 536 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 2 260 356 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 7 315 556 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 1 332 549 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 2 284 836 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 12 241 827 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 7 904 718 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 260 308 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 842 125 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 4 427 686 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 4 112 705 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 116 923 235 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 470 839 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 655 258 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 5 553 784 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 734 844 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 1 329 285 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 5 993 615 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 13 265 107 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 583 065 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 1 367 638 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 2 095 521 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 3 892 382 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 409 254 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 902 126 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 418 231 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 711 179 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 3 162 866 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 2 072 673 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 14 287 571 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 2 199 971 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 529 208 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 476 983 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 647 530 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 2 816 061 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 2 358 278 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 502 280 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 2 040 032 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 766 668 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 1 218 307 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 895 166 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 592 041 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 2 548 409 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 6 252 291 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 8 292 324 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 2 030 240 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 7 946 334 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 11 981 518 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 1 144 050 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 7 845 965 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 3 282 004 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 16 638 505 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 6 863 485 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 4 789 996 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 30 700 040 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 1 259 924 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 811 117 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 2 151 010 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 855 998 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 5 793 692 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 849 470 kr

VARA KOMMUN 2120002924 2 123 266 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 8 843 133 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 990 256 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 5 904 670 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 3 829 549 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 819 277 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 981 280 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 727 068 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 1 223 203 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 738 108 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 5 404 454 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 1 312 965 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 7 263 331 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 4 820 189 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 4 433 398 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 21 264 482 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 13 308 356 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 429 223 kr

YSTADS KOMMUN 2120001181 3 854 845 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 619 786 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 1 072 241 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 612 442 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 1 232 996 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 317 429 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 2 670 810 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 435 367 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 2 702 635 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 879 662 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 1 305 621 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 974 320 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 5 766 764 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 819 709 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 651 994 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 21 393 412 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 416 599 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 7 459 991 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 8 466 135 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 7 486 103 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 2 742 620 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 2 230 979 kr
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ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 308 453 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 413 719 kr

Totalt 1 400 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Katarina Bech
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Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering:

 3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C 

§ 11 Dnr 2021-000352 

2022 års löneöversyn inklusive strukturåtgärder 

Sammanfattning 

Lysekils kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del av detta ingår 
lönepolitiken som en viktig strategisk återkommande process, för att kunna attrahera, 
rekrytera och behålla medarbetare.  

Utgångspunkter i löneavtalen är att lön ska stimulera till förbättringar av verksamheten 
genom individuell och differentierad lönesättning. Syftet är att verksamhetens mål ska 
uppnås genom att det blir ett tydligt samband mellan medarbetarnas motivation, bidrag till 
resultat/mål och deras löneutveckling.  

Inför 2022 års löneöversyn per 2022-03-31 kommer Vårdförbundets avtal att omförhandlas 
på nationell nivå. Övriga avtal är gällande och kan hanteras enligt rutin. Samtliga avtal 
innebär ny lön fr.o.m. 2022-04-01.  

Avtalen trycker särskilt på arbetsmiljön, kompetensförsörjning, kompetensutveckling samt 
att ta hänsyn till både äldre medarbetare samt medarbetare som genom erfarenhet och 
bidrag över tid till att uppnå verksamhetens mål.   

Det ekonomiska utrymme som i kommunens budget för 2022 är avsatt för löneöversynen 
ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utrymmet fördelas med 2,8 procent till individuell 
lönesättning samt 0,2 procent till strukturella behov utifrån gjord kartläggning och analys. 
De större grupper där arbetsgivaren bland annat ser ett behov att kompensera med 
strukturmedel gäller för personal inom vård- och omsorg, skola- och barnomsorg samt inom 
bibliotek. Vidare finns behovet även inom kost- och städ. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördelningen av de 3 procent av lönekostnaderna som avsatts 
som ekonomiska medel för löneöversyn 2022 ska fördelas 2,8 procent till individuell 
lönesättning och 0,2 procent till strukturella behov. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fördela de strukturella 
medlen till förvaltningarna utifrån genomförd analys. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
HR-chef 
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Personalavdelningen 
Helen Karlsson, 
helen.karlsson@lysekil.se 

2022 års löneöversyn och ekonomiskt utrymme 

Sammanfattning 

Lysekils kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del av 
detta ingår lönepolitiken som en viktig strategisk återkommande process, för att 
kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

Utgångspunkter i löneavtalen är att lön ska stimulera till förbättringar av 
verksamheten genom individuell och differentierad lönesättning. Syftet är att 
verksamhetens mål ska uppnås genom att det blir ett tydligt samband mellan 
medarbetarnas motivation, bidrag till resultat/mål och deras löneutveckling.  

Inför 2022 års löneöversyn per 2022-03-31 kommer Vårdförbundets avtal att 
omförhandlas på nationell nivå. Övriga avtal är gällande och kan hanteras enligt 
rutin. Samtliga avtal innebär ny lön fr.o.m. 2022-04-01.  

Avtalen trycker särskilt på arbetsmiljön, kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling samt att ta hänsyn till både äldre medarbetare samt 
medarbetare som genom erfarenhet och bidrag över tid till att uppnå 
verksamhetens mål.   

Det ekonomiska utrymme som i kommunens budget för 2022 är avsatt för 
löneöversynen ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utrymmet fördelas med 2,8 procent till 
individuell lönesättning samt 0,2 procent till strukturella behov utifrån gjord 
kartläggning och analys. De större grupper där arbetsgivaren bland annat ser ett 
behov att kompensera med strukturmedel gäller för personal inom vård- och 
omsorg, skola- och barnomsorg samt inom bibliotek. Vidare finns behovet även 
inom kost- och städ. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördelningen av de 3 procent av lönekostnaderna 
som avsatts som ekonomiska medel för löneöversyn 2022 ska fördelas 2,8 procent 
till individuell lönesättning och 0,2 procent till strukturella behov. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fördela de 
strukturella medlen till förvaltningarna utifrån genomförd analys.  

Ärendet 

Inför löneöversynen per 2022-04-01 finns centrala huvudöverenskommelser för 
samtliga fackliga organisationer utom Vårdförbundet som har sagt upp sitt avtal 
inför 2022. Centrala förhandlingar pågår mellan arbetsgivarorganisationen 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och OFR:s förbundsområde Hälso- och 
sjukvård där Vårdförbundet ingår. Utfallet av de centrala förhandlingarna kan 
naturligtvis komma att påverka löneprocessen och tidsramen för denna när det 
gäller Vårdförbundets yrkesgrupp.  

http://www.lysekil.se/
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De centrala avtalen förhandlades om under 2020 för Kommunal, och AKV (Vision, 
SSR och Ledarna). För båda dessa avtalsområden gäller ett 4-årigt avtal till och 
med 2024-03-31. Detta möjliggör ett längre perspektiv och medvetenhet i arbetet 
med löneöversyn.  

Samtliga avtal trycker särskilt på vikten av en god arbetsmiljö, 
kompetensförsörjning, kompetensutveckling samt att ta hänsyn till äldre 
medarbetare och medarbetare som genom erfarenhet över tid bidrar till att uppnå 
verksamhetens mål.  

Avtalet för Kommunal innehåller fortsatt fasta nivåer och således har arbetsgivaren 
en skyldighet att uppfylla detta, sk garantinivå. Utöver ordinarie löneutrymme ska 
0,3 procent fördelas till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg under de 3 
första åren av avtalet. Parterna ska även arbeta gemensamt med att öka andelen 
heltidsarbetare. Parterna ska identifiera åtgärder för en mer hållbar 
arbetstidsförläggning samt initiera en kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer 
för att skapa en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö.  

Avtalet för AKV är fortsatt ett avtal utan angivna nivåer. Parterna ska på lokal nivå 
föra dialog om lönespridning och lönekarriär för kvinnodominerade yrkesgrupper 
samt ta fram goda exempel på karriärmodeller. Även AKV för in i avtalet att man 
tillsammans ska arbeta för en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Fortsatt 
partsgemensamt arbete om lönespridning samt om distansarbete.  

Förvaltningens synpunkter 

Lysekils kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del av 
detta ingår lönepolitiken som en viktig strategisk återkommande process, detta för 
att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Området blir allt viktigare 
med en arbetsmarknad som påverkas av demografiska förutsättningar som ökar 
konkurrensen om arbetskraften och utmanar kompetensförsörjningen. 

Utgångspunkter i löneavtalen är att lön ska stimulera till förbättringar av 
verksamheten genom individuell och differentierad lönesättning samt 
lönespridning. Syftet är att verksamhetens mål ska uppnås genom att det blir ett 
tydligt samband mellan medarbetarnas motivation, bidrag till resultat/mål och 
deras löneutveckling. Löneavtalen ska även skapa förutsättningar för att behålla 
och rekrytera personal där även marknadslöner har en fortsatt stor påverkan på 
kommunens löneutveckling.  

Det är i samtalet mellan chef och medarbetare om målen i verksamheten, 
arbetsresultat och lön, som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten. 
Kopplingen mellan arbetsprestation och lön ska vara tydlig.  

Det ekonomiska utrymme som i kommunens beslutade budget för 2022 är avsatt 
för löneöversynen ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.  

Den långsiktiga och strukturella satsning som gjorts på personal inom utbildnings- 
och socialförvaltningen har syftat till att höja lönenivåerna utifrån ett 
kompetensförsörjnings-perspektiv, det vill säga att kunna rekrytera samt behålla 
personal. Under 2021 gick hela strukturen till dessa områden för att trycka på 
vikten av dessa yrkesgrupper.   

Inför kommande löneöversyn har HR-avdelningen genomfört en omvärldsanalys av 
löneläget i Lysekils kommun jämfört med närliggande kommuner som vi 
konkurrerar med när det gäller att behålla och rekrytera utbildad personal. 
Analysen visar att Lysekils kommun har behov av att höja vissa gruppers medellön 
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för att hamna i nivå med andra kommuner eller för att inte tappa mark i 
konkurrensen till övrig offentlig verksamhet och privat näringsliv.  

Vidare har en lönekartläggning gjorts utifrån diskrimineringslagen där en 
åtgärdsplan har lagts för att hantera vissa kvinnodominerade yrkesgrupper som har 
lägre lön i förhållande till likvärdiga mansdominerade yrkesgrupper. 

Även kartläggning av den interna lönestrukturen genomlyses och resultatet visar att 
likvärdiga yrkesgrupper ligger snett i förhållande till varandra vilket bör hanteras. 
Yrkesgrupperna återfinns inom samtliga förvaltningar enligt årets 
lönekartläggning.  

Den individuella lönesättningen görs utifrån gällande avtal och kommunens 
lönekriterier, vilka är i linje med medarbetar- och chefsplattform och bygger på 
medarbetarens prestation. All lönesättning, både individuell och strukturell, ska 
hanteras utifrån bedömning av prestation samt bedömning utifrån lönekriterierna. 
Det är viktigt att poängtera att individens möjlighet att kunna påverka sin 
lönehöjning utgörs till absolut största delen av den individuella lönesättningen. 
Detta syns också tydligt i de olika centrala avtalens intentioner.  

Förvaltningens bedömning är därför att kommunen som arbetsgivare bör sträva 
efter att använda den största delen av det budgeterade utrymmet till att möjliggöra 
individuell lönesättning. Struktur bör användas med försiktighet för att inte riskera 
att påverka lönestruktur eller lönesättningen på ett felaktigt sätt. Den ska användas 
där vi ser behov och då generellt sett endast för att öka hela gruppers medellöner 
utifrån den analys som föreligger.      

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utrymmet fördelas med 2,8 procent till 
individuell lönesättning samt 0,2 procent till strukturella behov utifrån gjord 
kartläggning och analys. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
strukturlönehöjning görs i de yrkesgrupper som är identifierade både utifrån ett 
lägre löneläge konkurrensmässigt samt de som är identifierade utifrån likvärdiga 
yrkesgrupper och diskrimineringsgrund. De större grupper där arbetsgivaren bland 
annat ser ett behov att kompensera med strukturmedel gäller för personal inom 
vård- och omsorg, skola- och barnomsorg samt inom bibliotek. Vidare finns 
behovet även inom kost- och städ. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Helen Karlsson 
HR-chef 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
HR-chef 
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§ 14 Dnr 2021-000518 

Svar på ledamotsinitiativ från Moderaterna - förslag för ökad trygghet i Lysekil 

Sammanfattning 

I ett initiativärende från Moderaterna föreslås att kommunen ska ansöka om LOV3-områden 
samt återstarta ordningsvaktsverksamhet i Lysekils tätort. Verksamheten föreslås finansieras 
genom omfördelning av budgeterat överskott för 2022. En första avstämning inom 
kommunstyrelseförvaltningen visar att insatser under föregående år gett positiva resultat och 
att en ny ansökan bör göras men med grund i pågående större utvärdering. Utformningen 
bör tydligare anpassas efter behov och finansiering ske inom medel riktade till kommunens 
utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-04 
Initiativärende ”Förslag för ökad trygghet i Lysekil” 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Hanstål (M): Ändringsförslag punkt 4, att tillföra ytterligare 1 500 000 kr, dvs totalt 2 
mnkr för att kunna bedriva verksamheten med ordningsvakter på de tider som ursprungligen 
föreslogs i vårt ledamotsinitiativ, och att 1 500 000 kr tas ur kommunstyrelsens ram. 

Ronald Rombrant (LP) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till Ulf Hanståls ändringsförslag. 

Maria Granberg (MP), Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustavsson (S) och Yngve Berlin 
(K): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Maria Granbergs m.fl. förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till Maria Granbergs förslag 

Nej-röst till Ulf Hanståls förslag 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Maria Granbergs m.fl. 
förslag. 
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Omröstningsbilaga 
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson S X 

Maria Granberg MP X 

Ronald Rombrant LP X 

Christina Gustavsson S X 

Lars Björneld L X 

Björn Martinsson LP X 

Ulf Hanstål M X 

Daniel Arvidsson SD X 

Yngve Berlin K X 

Summa 5 4 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utifrån genomförd utvärdering av
ordningsvaktsinsatser sommaren 2021 ansöka om LOV3-områden för Lysekils tätort
för en period om tre år.

2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utifrån genomförd utvärdering av
ordningsvaktsinsatser sommaren 2021 ansöka om LOV3-områden för Havsbadet och
Norra Hamnen för perioden 1 april till 30 september för kommande treårsperiod.

3. Om kommunen ges tillstånd till LOV3 ges kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
upphandla ordningsvaktsverksamhet på det sätt som förvaltningen bedömer skapar
bäst effekt utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsfrämjande perspektiv.

4. Finansiering med 500 tkr sker genom att kommundirektören avsätter detta ur medel
riktade till förstärkning av kommunens utvecklingsområden.

5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att till budget 2023 utvärdera
genomförda brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder och föreslå och
beskriva en riktad budgetpost för framtida arbete inom området.

Reservation 

Ulf Hanstål (M), reservation till förmån för eget förslag. 

Ronald Rombrant (LP), skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Initiativtagaren 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2022-01-26 - Svar 
på ledamotsinitiativ från Moderaterna - förslag för ökad trygghet i Lysekil 

I en nyligen genomförd medborgarundersökning framkommer det att den upplevda 
tryggheten hos Lysekils kommuninvånare är låg jämfört med andra kommuner i Sverige. 

I en medborgardialog som genomfördes våren 2021 framkom det att många personer boende 
i Lysekils tätort, främst kvinnor och äldre, var rädda för att gå ut på kvällstid. Det finns en 
rädsla för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld. 

Tilliten i Lysekils kommun är ett ytterligare område där vi tyvärr också ser en negativ 
utveckling.  

Ett förslag om att satsa mer på ordningsvakter i centrala delar av Lysekils tätort behandlades 
vid kommunstyrelsens möte den 26 januari. Kommunstyrelseförvaltningen svarade till stora 
delar upp mot förslaget. Bland annat med hänvisning till att erfarenheterna varit goda från 
de insatser med ordningsvakter som gjordes sommaren 2021. 

Men, och det är ett stort men. För att komma åt problemen med tryggheten måste det 
givetvis också anslås medel, det är ju inget bevakningsföretag som arbetar gratis!  

Förvaltningens förslag att anslå 500 tkr för sommaren 2022 räcker inte långt. Vill vi ha ett 
tryggare Lysekil - och särskilt om vi ska vända trenden - måste vi nog tyvärr öppna plånboken 
väsentligt mer.  

Många kommuner är i samma läge och tvingas till samma val. När det inte finns poliser att 
tillgå måste kommunerna lösa problemen själva. Ordningsvakter för att upprätthålla 
tryggheten i det offentliga rummet blir tyvärr en kommunal fråga.   

Vi ville satsa fyra gånger så mycket som förvaltningen föreslog, men detta röstades ned av de 
styrande partierna (inklusive Kommunistiska partiet).  

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet 
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Per-Henrik Larsson 
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Lokalbehovsutredning Bovikshuset 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen har arbetat fram underlag för 
lokalförsörjning vilka beslutades vid utbildningsnämndens sammanträde den 19 
januari 2022. I underlagen aktualiseras förvaltningarnas behov av lokaler vid 
Bovik.  

Förvaltningarna föreslår därmed att utbildningsnämnden ger i uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden, fastighetsenheten att låta genomföra en lokalbehovsutredning 
avseende möjligheten att tillgodose utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningens behov 
av lokaler vid Bovik.  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningscheferna på utbildningsförvaltningen och 
arbetslivsförvaltningen i uppdrag att genomföra en lokalbehovsutredning avseende möjligheten 
att tillgodose förvaltningarnas behov av lokaler vid Bovik. 

Ärendet 

Utifrån Utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen lokalförsörjnings-
planer aktualiseras genomförande av en lokalbehovsutredning vid Bovik. 

Förvaltningens synpunkter 

Utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen har arbetat fram underlag för 
lokalförsörjning vilka beslutades vid nämndens sammanträde den 19 januari 2022. Gemensamt 
för utbildningsförvaltningens gymnasieverksamhet och arbetslivsförvaltningens vuxenutbildning 
är förbättrade lokaler för industriutbildningen. I underlaget för arbetslivsförvaltningen 
aktualiseras också frågan om lokaler vid Bovik för att tillgodose vuxenutbildningens behov för 
undervisning, rum för lärare, kontor och reception för handläggare inom enheten för vägledning 
och stöd samt kontor för förvaltningsledning.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet har sedan tidigare utrett frågan om byggrätt på 
fastigheten vid Bovik. I ett nästa skede behöver en lokalbehovsutredning genomföras för att 
genomlysa möjligheterna att tillgodose utbildningsförvaltningens och arbetslivsförvaltningens 
verksamheters behov inom ramen för befintliga lokaler och byggrätter. 

Förvaltningarna föreslår därmed att utbildningsnämnden ger i uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden, fastighetsenheten att låta genomföra en lokalbehovsutredning 
avseende möjligheten att tillgodose utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningens behov 
av lokaler vid Bovik.  
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Lennart Olsson 
Förvaltningschef 
utbildningsförvaltningen 

Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef 
arbetslivsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef arbetslivsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Per-Henrik Larsson 
per-henrik.larsson@lysekil.se 

Årsrapport 2021 utbildningsnämnden - arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska årsrapport sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per 31 december. Denna rapport 
omfattar uppföljning av verksamhet, medarbetare och ekonomi avseende utfall för 
perioden samt prognos för helåret. 

Arbetslivsförvaltningen är en tvärprofessionell förvaltning med olika 
ansvarsområden med fokus på stöd inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete 
och/eller sysselsättning utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt Skollagen. I relation till ansvarsområdena utgörs 
nämndens målgrupper av individer som söker stöd i 
ekonomiska/försörjningsfrågor, utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor 
alternativt stöd för sysselsättning/daglig verksamhet. 

Förvaltningens totala budgetavvikelse per december är -7%, vilket främst beror på 
utbetalt ekonomiskt bistånd. Enheterna tillsammans visar ett positivt resultat, 
ekonomiskt bistånd borträknat. Förvaltningen har därför inte specificerat 
besparingsåtgärder utan arbetar långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt 
bistånd genom olika åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd. Här har 
förvaltningens enheter tagit fram flertalet åtgärder som redan pågår eller kommer 
att sjösättas under 2022. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden godkänner årsrapport 2021 för arbetslivsförvaltningen. 

Ärendet 

I enlighet med kommunens styrmodell ska årsrapport sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per 31 december. Denna rapport 
omfattar uppföljning av verksamhet, medarbetare och ekonomi avseende utfall för 
perioden samt prognos för helåret. 

Förvaltningens synpunkter 

Arbetslivsförvaltningen är en tvärprofessionell förvaltning med olika 
ansvarsområden med fokus på stöd inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete 
och/eller sysselsättning utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt Skollagen. I relation till ansvarsområdena utgörs 
nämndens målgrupper av individer som söker stöd i 
ekonomiska/försörjningsfrågor, utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor 
alternativt stöd för sysselsättning/daglig verksamhet. 

Kvalitetsfaktorer som följts för målgrupp med bland annat upplevelse av 
deltagande och bemötande visar förhållandevis gott resultat bland dem som svarat. 
Hållbart medarbetarindex visar ett förhållandevis högt resultat sett till områdena 
motivation, ledarskap och styrning. Medarbetares upplevelse av utvecklingen av 
samverkan visar att denna behöver utvecklas vidare såväl internt som externt. 
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Uppföljningar av kostnad per brukare/elev visar en förhållandevis låg kostnadsnivå 
över tid och i jämförelse med andra kommuner. 

Trots pandemin har det varit stor aktivitet i verksamheterna inom förvaltningen. 
SFI och Yrkesvuxenutbildning har haft ett ökat tryck. Vuxenutbildningen har från 
och med 2020 och inledningen av 2021 hantera en ökad efterfrågan. Att arbeta med 
att få ut personer, ofta med en längre väg till arbete, är en stor utmaning. Detta till 
trots har resultaten var bättre än vad som befarades komma i kölvattnet av 
pandemin. Arbetslösheten sjunker och antalet hushåll med försörjningsstöd är 
lägre i jämförelse med motsvarande period 2020. 

Förvaltningen har under det gångna fortsatt utveckling av extern samverkan t.ex. 
genom ett forum för försäkringsmedicinsk samverkan så att våra deltagare och 
klienter får rätt hjälp och stöd. Förvaltningens verksamheter påverkas mycket av 
andra myndigheters förändring, ex Arbetsförmedlingens reformation och 
införandet av privata aktörer för jobbmatchning. Samverkan behöver utvecklas 
vidare utifrån nya förutsättningar. 

En sammantagen bedömning av utvecklingsmålen är att förvaltningen har nått 
bättre resultat än vad som prognostiserades utifrån rådande förutsättningar, men 
det finns också potential kvar i utveckling av arbetet för att förbättra resultatet. 
Likaså när det gäller uppföljning och redovisning av desamma.  
Utvecklingsområden och utvecklingsmålen kommer kvarstå till stor del 
under 2022. Fler åtgärder är framtagna för att bidra till en bättre 
måluppfyllelse och därmed stärka utvecklingsområdena. 
Det har skett en ökning av antalet personal senaste året utifrån ökade behov inom 
SFI, Yrkesvuxenutbildningen och anpassningar för Covid-19 på våra 
sysselsättningsplatser. Sjukfrånvaro ökar men utifrån att det är en liten 
personalgrupp, 72 personer sammanlagt i hela förvaltningen, ger ett sjukfall ett 
högt procentuellt utfall. Förvaltningen har följt upp de aktuella sjukskrivningarna 
och ingen längre sjukskrivning finns utan en plan för återgång i arbetet. 

Förvaltningens totala budgetavvikelse per december är -7%, vilket främst beror på 
utbetalt ekonomiskt bistånd. Enheterna tillsammans visar ett positivt resultat, 
ekonomiskt bistånd borträknat. Förvaltningen har därför inte specificerat 
besparingsåtgärder utan arbetar långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt 
bistånd genom olika åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd. Här har 
förvaltningens enheter tagit fram flertalet åtgärder som redan pågår eller kommer 
att sjösättas under 2022. 
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1 Sammanfattning  

Verksamhetsbeskrivning  

Arbetslivsförvaltningen är en tvärprofessionell förvaltning med olika ansvarsområden med 
fokus på stöd inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete och/eller sysselsättning utifrån 
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt Skollagen. I 
relation till ansvarsområdena utgörs nämndens målgrupper av individer som söker stöd i 
ekonomiska/försörjningsfrågor, utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor alternativt stöd 
för sysselsättning/daglig verksamhet. 

Kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget 

Kvalitetsfaktorer som följts för målgrupp med bland annat upplevelse av deltagande och 
bemötande visar förhållandevis gott resultat bland dem som svarat. Hållbart 
medarbetarindex visar ett förhållandevis högt resultat sett till områdena motivation, 
ledarskap och styrning. Medarbetares upplevelse av utvecklingen av samverkan visar att 
denna behöver utvecklas vidare såväl internt som externt. Uppföljningar av kostnad per 
brukare/elev visar en förhållandevis låg kostnadsnivå över tid och i jämförelse med andra 
kommuner. 

Utvecklingsområden och dess utvecklingsmål 

Trots pandemin har det varit stor aktivitet i verksamheterna inom förvaltningen. SFI och 
Yrkesvuxenutbildning har haft ett ökat tryck. Vuxenutbildningen har från och med 2020 och 
inledningen av 2021 hantera en ökad efterfrågan. Att arbeta med att få ut personer, ofta med 
en längre väg till arbete, är en stor utmaning. Detta till trots har resultaten var bättre än vad 
som befarades komma i kölvattnet av pandemin. Arbetslösheten sjunker och antalet hushåll 
med försörjningsstöd är lägre i jämförelse med motsvarande period 2020. 

Förvaltningen har under det gångna fortsatt utveckling av extern samverkan t.ex. genom ett 
forum för försäkringsmedicinsk samverkan så att våra deltagare och klienter får rätt hjälp 
och stöd. Förvaltningens verksamheter påverkas mycket av andra myndigheters förändring, 
ex Arbetsförmedlingens reformation och införandet av privata aktörer för jobbmatchning. 
Samverkan behöver utvecklas vidare utifrån nya förutsättningar. 

En sammantagen bedömning av utvecklingsmålen är att förvaltningen har nått bättre 
resultat än vad som prognostiserades utifrån rådande förutsättningar, men det finns också 
potential kvar i utveckling av arbetet för att förbättra resultatet. Likaså när det gäller 
uppföljning och redovisning av desamma. 

Utvecklingsområden och utvecklingsmålen kommer kvarstå till stor del under 2022. Fler 
åtgärder är framtagna för att bidra till en bättre måluppfyllelse och därmed stärka 
utvecklingsområdena. 

Personal 

Det har skett en ökning av antalet personal senaste året utifrån ökade behov inom SFI, 
Yrkesvuxenutbildningen och anpassningar för Covid-19 på våra sysselsättningsplatser. 
Sjukfrånvaro ökar men utifrån att det är en liten personalgrupp, 72 personer sammanlagt i 
hela förvaltningen, ger ett sjukfall ett högt procentuellt utfall. Förvaltningen har följt upp de 
aktuella sjukskrivningarna och ingen längre sjukskrivning finns utan en plan för återgång i 
arbetet. 

Ekonomiskt utfall/prognos och åtgärder 

Förvaltningens totala budgetavvikelse per december är -7%, vilket främst beror på utbetalt 
ekonomiskt bistånd. Enheterna tillsammans visar ett positivt resultat, ekonomiskt bistånd 
borträknat. Förvaltningen har därför inte specificerat besparingsåtgärder utan arbetar 
långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt bistånd genom olika åtgärder för att minska 
behovet av försörjningsstöd. Här har förvaltningens enheter tagit fram flertalet åtgärder som 
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redan pågår eller kommer att sjösättas under 2022. 

2 Verksamhet 

Arbetslivsförvaltningen är en tvärprofessionell förvaltning med olika ansvarsområden med 
fokus på stöd inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete och/eller sysselsättning utifrån 
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt Skollagen. I 
relation till ansvarsområdena utgörs nämndens målgrupper av individer som söker stöd i 
ekonomiska/försörjningsfrågor, utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor alternativt stöd 
för sysselsättning/daglig verksamhet. Fokus ligger på individen och att förvaltningen ska ge 
ett samlat stöd på vägen mot arbete och/eller sysselsättning. Parallellt har förvaltningen ett 
arbetsgivarperspektiv för kunna bidra till personal och kompetensförsörjning inom olika 
yrkeskategorier. 

Verksamhetens processtruktur 

Huvudmålet för verksamheten är att individer ska nå arbete/sysselsättning, utbildning och 
egen försörjning. Ingången till förvaltningens verksamhet är Enheten för vägledning och stöd 
(EVS) där individer möter olika vägledande och stöd funktioner. Enheten för vägledning och 
stöd kan bedriva egna insatser men också anvisa deltagare till andra funktioner och insatser 
inom Enheten för vuxenutbildning och Enheten för arbetsliv. Verksamheterna samverkar 
även med andra verksamheter och myndigheter för att tillgodose behov hos deltagare. 

Arbetslivsförvaltningen består av tre enheter som leds av enhetschefer och som är direkt 
underliggande förvaltningschefen; Enheten för vägledning och stöd, Enheten för arbetsliv, 
och Enheten för vuxenutbildning. 

Enheten för Vägledning och stöd 

Enheten ansvarar för arbetet med; ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, 
dödsboanmälan, förmedlingsmedel, arbetsmarknadsstöd med fokus på individer/sökande, 
studie- och yrkesvägledning, samhällsorientering, samhällsguidning och kommunala 
aktivitetsansvaret. Inom enheten samlas funktioner som har huvudsakligt fokus på 
vägledning och stöd till enskilda personer, men omfattar också internt stöd och 
administration då flera administrativa funktioner samlas inom enheten. 

Enheten för vägledning och stöd ansvarar för vägledning och stöd i individers process. 
Enheten utgör en gemensam ingång och ett nav för arbetslivsförvaltningens arbete med 
individer. Enheten arbetar med att stödja och koordinera i individers process i samarbete 
med förvaltningens övriga verksamheter och/eller andra aktörer. 

Enheten vägleder till arbete, utbildning och egen försörjning alternativt föreslår andra 
verksamhetskontakter för andra behov av stöd. Vägledning och stöd förväntas ges i olika 
former av insatser så väl individuellt som i grupp. 

Enheten för Arbetsliv 

Enheten för arbetsliv ansvarar för arbetet med olika arbetsplatser och placeringar inom 
dessa. Enheten ansvarar därmed för arbetet med såväl interna som externa verksamheter. 

Enhetens interna verksamheter för sysselsättning, daglig verksamhet, arbetsträning, 
arbetsprövning (inklusive bedömning) och praktik vilka omfattas är i dagsläget följande; 
Skeppargatan, Blåstället, Hamnreturen, Ankaret, Verkstad/transporten och Naturvårdslaget. 
Enheten ansvarar också för arbetet med alla externa platser vilket avser platser inom; · 
kommunala förvaltningar och enheter, kommunala bolag, andra offentliga verksamheter, 
privata företag och föreningar. 

Verksamheten ska med sina insatser kunna erbjuda matchande och meningsfulla arbeten och 
sysselsättningar som leder till att deltagarna vidareutvecklas. 

Enheten för Vuxenutbildning 
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Enheten för Vuxenutbildning ansvarar för utbildning för vuxna i Lysekils kommun som 
behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom studier. Förvaltningens 
utbildningsverksamheter ska ge möjlighet att utveckla den enskildes kompetens och 
kommunal utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den enskilde ska 
vara redo för studier och kunna tillgodogöra sig utbildningen. Den som fått minst utbildning 
ska prioriteras. 

Lysekils enhet vuxenutbildning omfattar; kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare, kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning 
gymnasial nivå; uppdragsutbildning, lärcentraverksamhet, yrkeshögskola och särskild 
utbildning för vuxna.  

3 Väsentliga händelser under perioden 

Verksamhetsåret har delvis präglats av ett arbete med den egna organisation och hantering 
av frågor kring verksamheternas gemensamma processer i förvaltningen. Viss 
omorganisering av interna resurser (handläggare) har skett under året samt hantering av 
vakanser och sjukfrånvaro) bland såväl medarbetare som chefer. 

Satsningen på utveckling av handläggningen inom försörjningsstöd och 
försäkringsmedicinsk samverkan har fortgått under året liksom arbetet med 
utvecklingstjänster för personer som uppbär försörjningsstöd. Under året har verksamheten 
också lagt mer fokus på att förebygga och utreda felaktiga utbetalningar (FUT) och ökat 
kompetensen gällande utredning vid misstanke om bedrägeri och/eller ett felaktigt utbetalt 
bistånd. 

En ny handlingsplan för kommunala aktivitetsansvaret (KAA)  beslutats under 2021 och 
samarbetet har haft en "nystart" utifrån denna plan. 

Inom vuxenutbildningen har verksamheten ökat med antal SFI elever från 2020 och del av 
2021 på grund av ökad efterfrågan. Ytterligare tre yrkesutbildningar startade i Lysekil under 
året; barnskötare, marin servicetekniker, ekonomi och löneadministration. 

Under 2021 har det införts nya verksamhetssystem både för utbildningsverksamheterna och 
de sociala verksamheterna i kommunen. Införandet och övergången har krävt stora 
arbetsinsatser i verksamheterna. 

Under 2021 arbetade förvaltningen med att bereda förutsättningar för att enheten för 
arbetsliv (EFA) ska arbeta med ett utökat återbruk. Det har bland annat handlat om 
lokalfrågan där flera verksamheter; Blåstället, Hamnreturen och Ankaret kommer byta till 
gemensamma lokaler vid Sivik, Datavägen 5 (tidigare Carpe Diem) under 2022. Parallellt har 
förvaltningen deltagit i en förstudie tillsammans med RAMBO AB om Kretsloppspark i syfte 
att se över förutsättningar för gemensam utveckling av hela kedjan av återbruk vid Siviks 
återvinningscentral (ÅVC). 

Nämnden beslutade under 2020 om införandet av habiltieringsersättning för deltagare med 
LSS beslut om daglig verksamhet. Ersättningar började betalas ut december 2020 och 2021 
var första hela året med ersättning till deltagare vilket fungerat väl och varit ett uppskattat 
inslag. 

Corona har påverkat alla verksamheter. Anpassningar har fortgått i hög utsträckning över 
året, till exempel genom att minska antal elever i lärosalar, utöka med externa lokaler, 
distansundervisning mm inom vuxenutbildningen. Inom daglig verksamhet och 
sysselsättning har t.ex. deltagandet varit lägre i vissa perioder och anpassningar av 
transporter behövt genomföras i hög utsträckning. Likaså har förutsättningarna att placera 
deltagare utifrån arbetsmarknadspolitisk verksamhet varit begränsade, både i enheternas 
egna verksamheter och externa platser. Corona som företeelse har tagit tid i anspråk för att 
bibehålla en säker hantering, vilket också inverkat på förvaltningens övriga arbete. 
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4 Verksamhetens grunduppdrag 

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets 
kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande 
uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv: 

• Målgruppsperspektiv

• Verksamhetsperspektiv

• Medarbetarperspektiv

• Ekonomiskt perspektiv

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om vi är på rätt väg eller inte. 

Bedömning 

Bedömning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna görs med hjälp av färgade 
symboler enligt nedan. 

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 

kvalitetsindikatorer 

Ur målgruppsperspektiv har nämnden valt ansvar, inflytande och meningsfullhet i 
arbete (praktik och sysselsättning) och utbildning samt Trygghet (arbets- och studiero, 
kränkningar) som kvalitetsfaktorer. 

Utgångspunkten är att upplevelsen av möjlighet till inflytande, meningsfullhet och att få ta 
ansvar för sitt deltagande motiverar deltagare till utveckling och progression. Upplevelsen av 
trygghet för deltagaren/eleven bidrar också till att kunna fokusera på att uppnå önskvärd 
utveckling. 

Ur verksamhetsperspektiv har nämnden valt effektiv samverkan internt och externt 
samt korrekta bedömningar och beslut som kvalitetsfaktorer. 

Utgångspunkten är att arbetet med att stödja deltagare-/elevers process på väg mot arbete, 
utbildning och egen försörjning är beroende av flera andra verksamheter- och myndigheters 
medverkan och delaktighet. Arbetslivsförvaltningens egna arbete kan sällan enskilt bidra till 
att personer deltagare/elever når avsedda målsättningar. En väl utvecklad samverkan med 
t.ex. vården, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsgivare m.fl. är avgörande.
Avseende ärendehantering handlar det om att verksamheten utvecklar en adekvat hantering
och deltagare kan få "rätt" bedömningar och stöd.

Ur medarbetarperspektiv har kommunfullmäktige och nämnden valt god arbetsmiljö och 
rätt  kompetens och behöriga medarbetare som kvalitetsfaktorer. 

Utgångspunkten är en arbetsmiljö som varken akut eller på lång sikt påverkar hälsan 
negativt, utan den fysiska och psykosociala arbetsmiljön upplevs god för alla medarbetare. 
Medarbetarnas kompetens i arbetet också viktigt för att säkerställa god kvalitet i arbetet för 
våra deltagare. För vissa kategorier av medarbetare krävs också behörigheter (t.ex. 
lärarlegitimation). 

Ur ekonomiperspektivet har kommunfullmäktige och nämnden valt budget i balans och 
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rätt kostnader och intäkter som kvalitetsfaktorer. 

Utgångspunkten är att den en samlade budgetavvikelsen ska på helårsbasis vara i linje med 
kommunövergripande mål inom detta område. Resurserna är begränsade och en effektiv 
resursanvändning är avgörande för förvaltningens verksamheter. Kostnader och intäkter ska 
överensstämma och förvaltningen har en god nivå vid jämförelse när det gäller kostnad per 
brukare alternativt kostnad per invånare i olika avseenden. 

4.1.1 Målgrupp 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

ALF Ansvar, inflytande och 
meningsfullhet i arbete (praktik 
och sysselsättning) och 
utbildning 

Andelen som upplever inflytande, delaktighet 
och kan vara med och påverka (utifrån 
genomförande-/utbildningsplanen) 

70 % 

Andelen deltagare inom Arbetslivsenheten 
med LSS/SoL-beslut från biståndsenheten 
som upplever sitt deltagande meningsfullt 

86 % 

Andel elever i vuxenutbildningen som 
uppger att de kan vara med och påverka 
undervisningen 

91 % 

ALF: Trygghet (arbets- och 
studiero, kränkningar) 

Andel elever i vuxenutbildningen som känner 
sig trygga i skolan 

Antal anmälda ärenden om kränkande 
särbehandling, Enheten för Vuxenutbildning 

1 

Enheten för arbetsliv: Deltagares upplevelse 
av trygghet 

100 % 

Analys och slutsats 

Enheten för Arbetslivs resultat är förhållandevis positivt sett till inflytande, delaktighet, 
meningsfullhet, ansvar och trygghet. Ambitionen är att alla ska ha en positiv upplevelse av 
sitt arbetsdeltagande för att kunna trivas och utvecklas genom sitt deltagande. Det finns 
också ett antal deltagare som inte besvarat enkäten på grund av ett icke aktivt deltagande där 
bortfallsanalys är viktigt att genomföra. Verksamheten har i uppdrag att arbeta vidare för att 
möta var och en av våra deltagare med fokus på att stärka deltagandet. 

Enheten för vägledning och stöds brukarenkät genomförs via den årliga 
brukarundersökningen som SKR anordnar för  ekonomiskt bistånd. Ett sammanvägt medel 
av fråga 3 och 4 gav ett resultat gällande andel klienter som upplever ett professionellt och 
gott bemötande vilket var 96%. Verksamheten arbetar med att utveckla mötet med brukare 
med fokus på vägledning och stöd för förändring av livssituation. Då pandemin försvårade 
arbetet genomfördes inte motsvarande undersökning 2020. 

Enheten för Vuxenutbildnings elevenkät om upplevelse av ansvar, inflytande, meningsfullhet 
samt trygghet har inte genomförts 2020 och 2021.  Tidigare genomförda undersökningar av 
deltagande i sysselsättning och utbildning har visat att en hög andel deltagare/elever har 
positiva upplevelser inom områdena trygghet, studiemiljö och inflytande. Det finns ingen i 
nuläget inte någon anledning att tro att siffrorna skulle vara lägre än tidigare år. Ett fall av 
kränkande särbehandling har rapporterats vilket lösts på tillfredsställande sätt genom samtal 
mellan elever, lärare och rektor. Upplevelsen av studiemiljön har inte heller mätts 2020 och 
2021 – undervisningen har under denna period i hög utsträckning skett då på distans p.g.a. 
pandemin. 

Där förvaltningen genomenomfört brukarundersökning har det visat ett förhållandevis gott 
resultat. Utvecklingsarbete för förbättrad kvalitet i mötet med deltagare sker generellt inom 
alla verksamheter. Metoder för kartläggning och planering (MIX) har införts sedan tidigare 
för att möta deltagare och göra en plan utifrån individen. I princip har samtliga deltagare 
som får en varaktig vägledningskontakt, en placering för sysselsättning eller deltar i 
utbildning någon form av handlingsplan, genomförandeplan eller utbildningsplan till stöd för 
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sitt deltagande. 

4.1.2 Verksamhet 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

ALF: Effektiv samverkan internt 
och externt 

Medarbetarnas upplevelse av internt och 
externt samarbete. 

3,55 

ALF: Korrekta bedömningar och 
beslut 

Antal överklagade ärenden inom 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 

16 21 

Antal överklaganden av beslut inom 
Vuxenutbildningen 

0 0 

Analys och slutsats 

Samverkan internt och externt: Genom medarbetarenkäten ställs frågan om "Vi har väl 
fungerande samarbete med andra för verksamheten viktiga funktioner (externa och/eller 
interna). På en skala 1-5 visar ett sammanvägt resultat för arbetslivsförvaltningen 3,55 
(Enheten för vägledning och stöd 3,75 Enheten för vuxenutbildning 3,24, Enheten för 
arbetsliv 3,65. 

Andelen personer som är inskrivna på Arbetsmarknadstorg (internt samarbete) ökade under 
föregående år jämfört med tidigare. De allra flesta personer som söker ekonomisk bistånd är 
numera inskrivna i interna arbetsmarknadsåtgärder/stöd. 

Den externa samverkan avseende den försäkringsmedicinska samverkan har fortsatt att 
utvecklas positivt. Den viktiga samverkan med Arbetsförmedling har påverkats negativt av 
Arbetsförmedlingens reformering och förvaltningen arbetar aktivt med att anpassa 
samarbetet, parallellt med att hitta nya arbetssätt även tillsammans med de fristående 
aktörer som levererar matchningstjänster. Former för samarbete behöver fortsätta utvecklas 
under kommande år för att säkra så deltagare har tillgång till stöd och insatser. 

År 2020 och 2021 är inledande år för den nya förvaltningen med organisering av dess 
verksamheter. Det har varit en bredd av frågor som rör lokaler, ansvarsfördelningar, 
gränsdragningar, risker, förväntningar och målsättningar. Att utveckla arbetssätt, 
samverkansstrukturer och nya fungerande rutiner internt och externt är ett omfattande och 
långsiktigt arbete för att förvaltningens enheter ska nå uppsatta mål samt använda befintliga 
resurser väl. Ett steg för att bland annat utveckla interna samarbete är starten av en 
utvecklingsgrupp under 2021 där de tre enheterna är representerade. 

Det är främst försörjningsstöd som hanterar flertalet överklagande per år. De fall som 
domstol inte fastställer - där ärendet hänvisas åter för ny bedömning, brukar vara ett par per 
år och leder till ett aktivt lärande utifrån praxis och tillämpning. 

4.1.3 Medarbetare 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

KF: God arbetsmiljö 

Sjukfrånvaro (%) 8 6,2 

Hållbart medarbetarskap (HME index) på 
förvaltningsövergripande nivå 

4,02 4,06 

ALF: Rätt kompetens och 
behöriga medarbetare 

Andel medarbetare med adekvat utbildning 
för sitt uppdrag, förvaltningsövergripande 

83 % 

Andel tillsvidareanställda medarbetare inom 
Enheten för vägledning och stöd med 
relevant utbildning för uppdraget 

100 % 100 % 100 % 

Analys och slutsats 

Sjukfrånvaron (8%) har ökats vilket antas i stor utsträckning bero på pandemin. 
Sjukfrånvaron fördelat på enheterna är enligt följande; Enheten för vägledning och stöd 
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3,9%, Enheten för arbetsliv 11,6% och Enheten för Vuxenutbildning 5,5%. Något som bidrar 
till siffran är ett antal längre sjukskrivningar under året till följd av allvarlig sjukdom. 
Förvaltningen har under året arbetat för att hantera de längre sjukfallen på ett adekvat sätt 
och underlätta återgång i arbete. 

Hållbart medarbetarskap som mäts via index (personalenkät) och avser ett sammanvägt 
resultat på frågeområdena, motivation, ledarskap och styrning på en skala 1 - 5. HME- index 
för 2021 visar 4,02 i jämförelse med 4,06 föregående år. Det är inte någon större förändring i 
upplevelsen. Förvaltningen har legat relativt lika med kommunens övergripande resultat för 
HME-index vilket vi ser som positivt då förvaltningen är förhållandevis nybildad och under 
uppbyggnad samt att det förekommit vakanser och vikariat på ett antal chefstjänster under 
del av 2020 - 2021. 

Verksamheterna har en stor andel personal med adekvat utbildning och/eller 
arbetslivserfarenhet i förhållande till sina uppdrag liksom att nödvändiga behörigheter finns. 
Inom Enheten för vägledning och stöd och Vuxenutbildningen ligger andelen medarbetare 
med adekvat utbildning på en hög nivå. Inom Enheten för Arbetsliv finns också en hög andel 
medarbetare med en adekvat utbildning men enheten har också en större variation av olika 
kompetenser vilket är enhetens styrka. 

Under 2021 togs en plan till stöd för framtida kompensförsörjning fram. Planen utgör t.ex. 
ett stöd avseende inriktning för kompetensprofiler i pågående rekrytering till 
grupphandledartjänster inom enheten för arbetsliv. 

4.1.4 Ekonomi 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

KF: Budget i balans Budgetavvikelse (%) -7 -12

ALF: Rätt kostnader och intäkter 

Kostnad per brukare totalt, ekonomiskt 
bistånd 

35 611kr 37 003kr 

Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd kr/inv. 1 176kr 962kr 

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig 
verksamhet, kr/brukare 

162 984 22 273 

Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 1 435 1 220 

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, 
kr/inv 

365 348 

Nettokostnad per elev, egen beräkning, 
Vuxenutbildningen 

25 500kr 

Siffror som hämtas ur Kolada avser föregående år. 
Rapporterad siffra för 2019 avseende kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare är ej en adekvat 
siffra sett till omfattning av verksamhet. Någon felaktighet har uppstått i rapporteringen/systemet men då uppgiften hämtas 
i nationella systemet Kolada kan vi inte påverka data lokalt i detta skede. 

Analys och slutsats 

Förvaltningens totala budgetavvikelse per december är -7%, vilket främst beror på utbetalt 
ekonomiskt bistånd. Enheterna tillsammans visar ett positivt resultat, ekonomiskt bistånd 
borträknat. 

I avseende att följa och jämföra hur förvaltningens verksamheter ligger kostnadsmässigt och 
bedöma kostnadsläge görs jämförelser om kostnad per brukare och/eller kostnad per 
invånare. Uppgifter omkostnad per brukare eller invånare sammanställs och redovisas 
årligen i samband med räkenskapssammandrag (RS) varför uppgifter fram tills föregående år 
endast kan redovisas vid aktuell rapportering. 

Tidigare jämförelser om kostnad per brukare alternativt kostnad per invånare visar en 
förhållandevis god kostnadseffektivitet För 2020 var kostnaden för daglig verksamhet 
ca 163tkr/brukare. Verksamhet i Lysekil ligger relativt lika över åren sett till kostnad per 
brukare och förvaltningen ser inte att det har förändrats avsevärt under 2021. I tidigare 
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genomförda årliga undersökningar av kostnad per brukare (rapport från Ensolution) ligger 
genomsnittliga kostnaderna lägre i Lysekil än jämförda kommuner. 

Nettokostnaden per invånare för arbetsmarknadsåtgärder var ca 365kr under 2020. Det är i 
princip på motsvarande nivå som för 2018 och 2019. Genomsnittet i riket är 
ca 500kr/invånare. Omfattningen av verksamhet har inte förändrats avsevärt under 2021 
utan varit på en motsvarande nivå. 

Nettokostnad per elev inom vuxenutbildningen är 25,5 tkr/elev (543st elever). 
Vuxenutbildningen tillhandahåller ett brett och flexibelt utbildningsutbud till ett stort antal 
elever årligen. 

5 Utvecklingsområden 

Ett utvecklingsområde är ett identifierat område som fokuseras på under en längre period. 
Till utvecklingsområdet finns formulerade utvecklingsmål som utgör grunden för 
förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete. 

Bedömning av hur det går med utvecklingsmålen görs med hjälp av färgade symboler enligt 
nedan. 

5.1 Verksamhetens utvecklingsmål och indikatorer 

Nämnden har vid i inledningen av förvaltningens bildande och beslutat om tre övergripande 
utvecklingsområden för förvaltningen och dess verksamheter enligt följande: 

• Framåtsyftande vägledning - deltagare uppnår stegförflyttningar (progression)

• Gynnsamma arbetsgivarkontakter, arbets- och sysselsättningsplatser

• Rätt utbildning - att möjliggöra och säkerställa utbildning utifrån individens och
arbetsmarknadens behov

De övergripande utvecklingsområdena med tillhörande utvecklingsmål handlar om behovet 
av att: 

- stödja deltagare/elever på vägen mot arbete utbildning och egen försörjning alternativt
komma rätt i försörjningssystemet. Verksamhetens vägledning behöver vara väl fungerande
och ha ett framåtsyftande (progression) innehåll i flera led och steg. Framåtsyftande stöd och
vägledning behöver vara en del i alla delar av verksamheten där verktyg för kartläggning,
genomförandeplanering, krav och förväntningar på genomförande blir tydligt.

- det finns ett större behov av platser för deltagande än vad tillgången är i dagsläget. För att få
personer vidare i arbete behöver verksamheten i stor utsträckning ha gynnsamma
arbetsgivarkontakter där deltagare/elever kan få möjlighet till praktik (inklusive APL),
arbetsträning, arbetsprövning utvecklingsanställningar och i förlängningen ev. möjlighet till
varaktig anställning. Möjligheten till nyttjande av platser inom olika verksamheter och
tillfälliga anställningar måste därmed vidareutvecklas.

- samspelet mellan individer, arbetsplatser och utbildningsinsatser fungerar väl för att nå
bästa möjliga matchning mot arbetsplatsen och utvecklingsmöjlighet för individer för att
stärka etableringen för arbete/sysselsättning på arbetsmarknaden. Att löpande utveckla
utbildningsinsatser som är flexibla, matchar behov (enskilda och arbetsgivare) och starkt
fokuserade på progression för enskilda mot etablering på arbetsmarknaden är av stor
betydelse.
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De nuvarande utvecklingsområdena med målsättningar och indikatorer kommer troligtvis 
permanentas i form av kvalitetsfaktorer från och med budget 2023. 

5.1.1 ALF: Framåtsyftande vägledning - deltagare uppnår stegförflyttningar 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

ALF: Deltagare uppnår 
stegförflyttningar avseende 
sysselsättning/arbete 

Antal deltagare som avslutas med 
avslutsorsak "Arbete" i 
verksamhetssystemet AMEa (inkl 
lönesubventionerat) 

35 15 

Andelen deltagare med beslut som har en 
genomförandeplan och placering (LSS och 
SoL) 

83 % 85 % 

Antal deltagare som uppbär försörjningsstöd 
som avslutas i verksamheten med 
avslutningskod "arbete". (Combine) 

39 44 

Antal deltagare inom yrkesvuxenutbildning 
vars ärende avslutas med registrering 
"Arbete". 

24 10 

ALF: Deltagare uppnår 
stegförflyttningar avseende 
utbildning 

Antal avslutade deltagare i olika former av 
arbetsmarknadsinsatser med avslutningskod 
"studier" i verksamhetssystemet AMEa 

17 22 

Antal deltagare som uppbär ekonomiskt 
bistånd som avslutas med avslutningskod 
"studier" i verksamhetssystemet Combine. 

20 22 

Andel av de betyg som delats ut på 
Vuxenutbildningen som är godkända, lägst 
betyg E (godkänt) 

76 % 

ALF: Deltagare uppnår 
stegförflyttningar avseende 
försörjning 

Antal avslutade deltagare på ekonomiskt 
bistånd. 

156 251 

Notera: I uppgiften om godkända betyg om lägst E ingår samtliga elever som har betyg F alternativt avbrutit sina studier. 

Syftet med utvecklingsområdet och dess utvecklingsmål är att utveckla och synliggöra arbetet 
med process och progression individer utvecklas mot arbete, utbildning och egen försörjning. 
Vi ser i uppföljningar och statistik att de i förhållandevis hög utsträckning sker avslut med 
anledning av att deltagare kommer i arbete, utbildning och vidare i en egen försörjning 
alternativt hamnar rätt i försörjningssystemen. Andelen elever som fullföljer kurser och 
utbildning utan avbrott och med lägst betyg E är 76%. Fullföljda studier ger eleven 
förutsättningar att använda betygen för vidare behörighet till arbete och eller studier. Det 
antas finnas en positiv effekt i de ärenden som avslutats och att avsluten är hållbara över tid 
då vi kan se en successiv minskning av både arbetslösheten och antal ärenden inom 
ekonomiskt bistånd (-27%) sett över hela året. 

Det ligger flera utvecklingsförslag för kommande år för att fokusera på utveckling av 
arbetssätt, metoder och insatser för att stärka progression. När det gäller sättet att mäta 
progression finns svårigheter vad gäller olika verksamhetssystem och risken att mäta samma 
saker flera gånger alternativt att inte alls kunna mäta det vi avser. Under året har också 
verksamheten bytt ärendehanteringssystem (Magna Cura till Combine) för hantering av 
ärenden inom ekonomiskt bistånd. Verksamheten har i detta avseende i nuläget svårare med 
jämförbara siffror mellan åren. Mätning och uppföljning är i sig ett område som behöver 
utvecklas för förvaltningen i takt med att utveckling av gemensamma processer och 
samverkan. Det finns t.ex. sannolikt fler som får arbete en tid efter avslutad utbildning men 
som idag inte följs upp. Vi ser också en stor utvecklingspotential i hur vi följer och följer upp 
ärenden så att handläggare gör liknande bedömningar vid avslut och anger liknande val av 
avslutsorsaker. 
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5.1.2 ALF: Gynnsamma arbetsgivarkontakter, arbets- och 

sysselsättningsplatser 

  Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

 
ALF: Utveckla arbetsplatser för 
anställningar 

Antalet tillsatta åtgärds- och 
utvecklingstjänster. 

56   

 

ALF: Utveckla praktikplatser 
inom kommunala verksamheter 
och hos externa arbetsgivare 

Antal praktikplaceringar i kommunala och 
externa verksamheter 

103   

Antal placeringar som avser 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

107   

 

ALF Utveckla 
sysselsättningsplatser/placering
ar (daglig verksamhet och 
sysselsättning) 

Antal placeringar i daglig verksamhet och 
sysselsättning 

63   

Kommunen tar ett stort och viktigt ansvar genom att möjliggöra daglig verksamhet, 
sysselsättning, praktik och olika anställningar för personer med begränsade förutsättningar 
på kortare och längre sikt för att motverka utanförskap och långvarigt bidragsberoende inte 
minst försörjningsstöd. Det är angeläget att antalet placeringar möjliggörs en i hög 
utsträckning och att arbetslöshet motverkas i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra 
parter. Genom vuxenutbildningens yrkesutbildningar genomförs också ett arbetsplatsförlagt 
lärande som en del i lärandet och samarbete med arbetslivet. Antalet placeringar i APL avser 
placeringar vår och höst för elever inom yrkesutbildningsverksamheten. 

Enheten för arbetsliv arbetar med subventionerade anställningar i hela kommunen. Det är 
dels anställningar inom enhetens egna verksamheter, anställningar med stöd av enheten för 
arbetsliv men med placering inom andra förvaltningar och enheter samt stöd för hantering av 
anställningar där ansvaret ligger helt inom andra förvaltningar och enheter. Det handlar 
bland annat om överenskommelser med kommunala bolagen, förvaltningar och enheter om 
nya utvecklingstjänster. Exempel på detta är tjänster för trygghetsvärdar, skötsel, service och 
städ inom Lysekils bostäder AB samt ett arbetslag för skötsel inom kommunens 
fastighetsenhet. 

Deltagandet i daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL) har varit kraftigt påverkat 
under perioden med flera deltagare som inte deltagit i samma omfattning. Alla verksamheter 
har fortgått under hela perioden och sammanlagt har det varit 63 deltagare med placering i 
verksamhet. 

Pandemin har haft till följd att antalet anställningar har minskat under senare år. Det har 
generellt sett varit svårare att få tillgång till platser inte bara för anställningar utan också för 
arbetsträning praktik och sysselsättning. En praktikplacering föregår ofta anställningar av 
olika slag. Dock görs bedömningen att förvaltningen utifrån just dessa förutsättningar har 
lyckats bibehålla och/eller tillsätta ett relativt högt antal platser. Feriepraktiken i kommunen 
har genomförts på liknande sätt som tidigare år men med annan variation på platser inom 
kommunen. Sammanlagt har det varit 103 praktikplaceringar (inklusive feriepraktik 27st), 54 
anpassade anställningar i kommunen och/eller bolagen samt 107 placeringar för 
arbetsplatsförlagt lärande. 

  

5.1.3 ALF Rätt utbildning - att möjliggöra och säkerställa utbildning utifrån 

individens och arbetsmarknadens behov 

  Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

 
ALF: Flexibelt utbildningsutbud 
på vuxenutbildningen 

Antal fristående kurser inom 
vuxenutbildningen i Lysekil 

40   

Antalet yrkesvuxutbildningar i Lysekil 8   

 
ALF: Rekryterande insatser till Antalet elever inom vuxenutbildningen i 543   
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  Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

våra utbildningar Lysekil, samtliga 

Antal elever från Lysekil som läser i andra 
kommuner (inklusive distans) 

95   

Under 2021 har 543 elever studerat genom vuxenutbildningen i Lysekil. 

Studie- och yrkesvägledning och studiemotiverande insatser är av stor vikt för att individer 
ska utvecklas och komma vidare i arbetslivet. Rekryteringsarbetet har under året fokuserat 
på unga vuxna utan gymnasieexamen och lågutbildade invandrare i behov av 
yrkesutbildning. Ett utvecklat rekryteringsarbete har aktualiserat frågan om en utökad resurs 
för studie- och yrkesvägledning. Under 2022 kommer förvaltningen att bedriva ett 
kompletterade projekt med ytterligare vägledning för att stimulera fler till utbildning. 

Enheten för Vuxenutbildning har erbjudit ett omfattande och flexibelt utbildningsutbud med 
bland annat 8 yrkesvuxenutbildningar, 11 utbildningsspår/grupper (122 elever) inom 
Svenska för invandrare och 36 utbildningar/kurser inom gymnasievuxenutbildning. 

SFI har bedrivits i en ökande omfattning då fler sökte till utbildningarna under 2020 och 
inledningen av 2021. Inflödet till svenska för invandrare (SFI) minskade sedan under året 
vilket gjort att kösituation kunnat hanterats. 

Antalet yrkesutbildningar i vuxenutbildningens regi i Lysekil har ökat från 5 till 8 under året. 
De tre nya yrkesutbildningar som startade var; barnskötare, marin servicetekniker samt 
ekonomi- och löneassistent. Yrkesutbildningarna (yrkesvuxen- och 
yrkeshögskoleutbildningen) är populära utbildningar och flera av eleverna får arbete efter 
avslutad utbildning. Genom yrkesutbildningarna finns ett nära samarbete med arbetsgivare 
för arbetsplatsförlagt lärande. Under 2021 startade en första lärlingsutbildning (bagare) i 
Lysekil. I arbetet med yrkesutbildning ses utökad lärlingsutbildning som en potentiell 
möjlighet för framtiden. Under 2021 hade verksamheten 107 olika placeringar av elever inom 
yrkesutbildningarna vår och höst sammanräknat. Under året har också vuxenutbildningen 
arbetat med särskilda satsning på yrkesutbildning i kombination med yrkessvenska. 

Samverkan SMLTS (Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad) inom vuxenutbildning 
bidrar till att Lysekils medborgare erbjuds ett brett kursutbud av god kvalitet som kan 
kompletteras med upphandlad vuxenutbildning på distans för att möta elevens 
förutsättningar och behov av flexibilitet. Antalet elever som läste kurser i andra kommuner 
via samverkan var 95st under 2021. Den fortsatta utvecklingen av yrkesutbildningarna är ett 
viktigt område. Genom samarbetet inom noden SMLTS erbjuds ett drygt 50-tal 
yrkesutbildningar (lärling inkluderat). 

Sedan hösten 2020 har Komvux som särskild utbildning för vuxna implementerats 
tillsammans med övrig vuxenutbildning. Under 2021 har 17elever deltagit i denna 
utbildningsform. 

Under året har vuxenutbildningen arbetat med framför allt två uppdragsutbildningar, 
chefsutbildning för blivande chefer och äldreomsorgslyftet. 

Vuxenutbildningen som lärcentra innebär bland annat samverkan med högskolor och 
universitet för att erbjuda högskole-/universitetsstudier på hemorten. Ambitionen om 
samarbete och utveckling av lärcentra fortsätter och är betydelsefull för kommunens 
kompetensförsörjning. 

Under 2021 har Vuxenutbildningen sökt och beviljats ett pilotprojekt om hybridundervisning 
för - Flexibla lärmiljöer mot lärcentra genom samverkan inom Norra Bohuslän (ett projekt 
inom Fyrbodals kommunalförbund) som syftar till att utrusta vuxenutbildningarna med 
teknik för att främja flexibiliteten i form av distans- och fjärrundervisning. 

Verksamheten inom vuxenutbildningen har i stort sett pågått enligt plan även om det under 
året gjorts stora anpassningar. Pandemin har ställt vuxenutbildningen inför nya utmaningar. 
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Både lärare och vuxenstuderande har utvecklat sin kompetens när det gäller distans- och 
fjärrundervisning. Trots stora ansträngningar från lärarnas sida har många elever ändå känt 
en frustration över att de inte kunnat bedriva sina studier så framgångsrikt som de önskat. 

En stor andel av dem som är arbetslösa saknar gymnasieexamen. Det finns dock goda 
möjligheter att genom utbildningsutbudet skaffa sig efterfrågad yrkeskompetens för den 
lokala och regionala arbetsmarknaden och behörighet för vidare studier. 

5.1.4 Sammanfattande analys och slutsats 

Trots pandemin har det varit stor aktivitet genom verksamheterna inom förvaltningen. SFI 
och Yrkesvuxenutbildningen har haft ett ökat tryck och Vuxenutbildningen har fått hantera 
det ökande behovet och önskemål om studier som uppstått. Att arbeta med att få ut personer, 
ofta med en längre väg till arbete i arbetslivet, är en stor utmaning även när tillgång till 
arbetstillfällen är goda. Utvecklingen har varit bättre än vad som befarades komma i 
kölvattnet av pandemin, arbetslösheten sjunker och antalet hushåll med försörjningsstöd är 
lägre i jämförelse med motsvarande period 2020. 

Förvaltningen har under det gångna året påbörjat utveckling av extern samverkan t.ex. 
genom ett forum för försäkringsmedicinsk samverkan så att våra deltagare och klienter får 
rätt hjälp och stöd. Förvaltningens verksamheter påverkas mycket av andra myndigheters 
förändring, ex Arbetsförmedlingens reformation och införandet av privata aktörer för 
jobbmatchning. Samverkan behöver utvecklas vidare utifrån nya förutsättningar för att nå 
progression och önskvärd utveckling för deltagare. 

En sammantagen bedömning av utvecklingsmålen är att förvaltningens verksamheter når ett 
bättre resultat än vad som kunnat förväntas utifrån rådande förutsättningar med pandemi, 
men att det också finns stor potential för fortsatt utveckling av arbetet. 

6 Uppdrag 

Bedömning av status på uppdragen görs med hjälp av symboler enligt nedan. 

Uppdrag Status Kommentar 

Minska behovet av 
försörjningsstöd. 

Förvaltningen arbetar 
långsiktigt med att påverka 
utvecklingen av ekonomiskt 
bistånd. I arbetet med att 
påverka utvecklingen har 
enheten för vägledning och 
stöd påbörjat en extra 
satsning på kvalitetshöjande 
insatser, 
försäkringsmedicinsk 
samverkan (FMS) och 
utvecklingstjänster. För att 
kunna lyckas bättre med 
uppdraget att få ut individer 
som uppburit 
försörjningsstöd under en 
lång tid i egen/annan 
försörjning krävs ett intensivt 
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Uppdrag Status Kommentar 

och aktivt arbete. Dessa ofta 
komplexa ärenden får inte 
tillräckligt stöd genom att ha 
kontakt med en 
socialsekreterare en eller två 
gånger i månaden. 

De kvalitetshöjande 
insatserna innebär bland 
annat en tätare kontakt i 
ärendena med fokus på 
förändringsarbete för 
individerna. Den 
försäkringsmedicinska 
samverkan innebär ett 
samordnat stöd kring långa 
ärenden/deltagare vilka har 
nedsättningar som påverkar 
förmåga till arbete där 
utredning och stöd till arbete 
eller alternativa ersättningar 
(sjukersättning) behövs. 
Samordningen berör 
vanligtvis kommunen 
(arbetslivsförvaltningen) 
vården, arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan. 
Utvecklingstjänsterna 
innebär tidsbegränsade 
anställningar för ge möjlighet 
till ingång på 
arbetsmarknaden och 
möjlighet till att söka sig 
vidare i arbete, studier 
alternativt annat 
arbetsmarknadsstöd efter 
anställningen. 

Under 2021 inledde 
verksamheten också en 
särskild handläggning 
avseende felaktig 
utbetalning (FUT 
handläggning). Utvecklingen 
av denna handläggning 
kommer fortsätta under 
2022. 

7 Medarbetare 

7.1 Antal anställda 

2021 2020 2019 

Antal anställda 72 61 

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda 58 56 

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda 14 5 

Årsarbetare totalt (arbetad tid) 67,2 60,9 

Varav årsarbetare timavlönade 2,7 1,8 

Varav årsarbetare månadsavlönade 64,5 59,1 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 93 95 

Analys och slutsats 

Det har under året skett en ökning av antalet anställda. De utökade anställningarna är 
framför allt till följd av utökade behov av SFI och Yrkesvuxenutbildning och behov 
anpassningar i sysselsättande verksamhet. Förvaltningen har en någorlunda stabil 
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personalsituation även om utökade behov medfört nya tidsbegränsade anställningar i 
varierande omfattning och viss omsättning förekommit i verksamheterna. 

Förvaltningen har fortsatt en förhållandevis hög sysselsättningsgrad om 93%. 

7.2 Personalstruktur 

2021 2020 2019 

Antal kvinnor av totalt månadsavlönade 54 46 

Antal heltidsanställda kvinnor 45 41 

Antal män av totalt månadsavlönade 18 15 

Antal heltidsanställda män 14 13 

Analys och slutsats 

Förvaltningen har fler deltidsanställda än tidigare på bland annat enheten för 
Vuxenutbildning och dess yrkesutbildningar samt SFI, detta har i sin tur lett till att andelen 
heltidsanställda personer har minskat från 88% till 82% sedan 20201231. Anställningar i 
varierande omfattning är vanligt förekommande inom denna verksamhet. 

7.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Andel i procent 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro total 8,0 4,4 

Varav korttid <15 dagar 31,8 40,4 

Varav långtid >60 dagar 58,4 47,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,6 4,5 

Sjukfrånvaro män 6,7 3,7 

Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 

0 -29 år 12,3 2,5 

30 -49 år 4,5 2,5 

50 -år 9,9 5,9 

Långtidsfriska* 30,8 26,7 

Upprepad korttidssjukfrånvaro** 6,4 1,7 

* Andel medarbetare utan frånvaro de senaste 12 månaderna.

** Andel medarbetare med 6 frånvarotillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna. 

Analys och slutsats 

Sjukfrånvaron har ökat och något som drar upp siffran är att det i förvaltningens 
verksamheter varit ett antal längre sjukskrivningar utifrån allvarlig sjukdom. Andel personer 
med upprepad korttidsfrånvaro (fler än 6 tillfällen per år) är också förhållandevis hög i 
jämförelse med tidigare vilket antas i stor utsträckning bero på Corona. Korttidsfrånvaron 
har dock sammantaget varit fortsatt lägre än tidigare. Förvaltningen arbetar för att hantera 
de längre sjukfallen på ett adekvat sätt och underlätta återgång i arbete. 

Andelen långtidsfriska (12 månader och längre) är förhållandevis hög 30,8% i förvaltningen. 

Ny förvaltning sedan år 2020 därav inga jämförelsetal för tidigare år. 
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8 Ekonomi 

8.1 Resultaträkning nämnd 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 

Intäkter 19 215 19 351 

Personalkostnader -42 876 -38 377

Övriga kostnader -31 361 -31 128

Kapitalkostnader 0 0 

Verksamhetens nettokostnader -55 022 -50 154

Budget nettokostnader -51 346 -44 721

Budgetavvikelse -3 676 -5 433

Andel av kommunens nettokostnader (%) 5,6 5,4

Ny förvaltning sedan år 2020 därav inga jämförelsetal för 2019. 

8.2 Nettokostnad 

Nettokostnad per verksamhet 

Verksamhet/enhet, tkr 2021 2020 2019 

Förvaltningschef (inkl. särvux) -1 538 -2 044

Enheten för arbetsliv -11 552 -10 804

Enheten för vägledning och stöd (exkl. utbetalt ek.bistånd) -9 748 -6 235

Enheten för vuxenutbildning -13 846 -11 713

Utbetalt ekonomiskt bistånd (inkl. flykting) -18 339 -19 358 -18 665

Summa -55 023 -50 154 -18 665

Ny förvaltning sedan år 2020 därav inga jämförelsetal för 2019. Däremot framgår utvecklingen av utbetalt ekonomiskt 
bistånd över tid (till och med 2019 tillhörde ekonomiskt bistånd Socialnämnden). 

8.3 Budgetavvikelse per verksamhet 

2021 2020 

Verksamhet, tkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 

Förvaltningschef (inkl. särvux) -1 538 -1 715 177 -2 044 -2 810 766 

Enheten för arbetsliv -11 552 -12 524 972 -10 804 -11 521 717 

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

-9 748 -12 995 3 247 -6 235 -6 205 -30

Enheten för vuxenutbildning -13 846 -13 005 -841 -11 713 -11 164 -549

Utbetalt ek.bistånd (inkl. flykting) -18 339 -11 107 -7 232 -19 358 -13 021 -6 337

Summa -55 023 -51 346 -3 677 -50 154 -44 721 -5 433

8.4 Uppföljning av åtgärder för budget i balans 

Sparåtgärd, tkr Beslut Effekt Not 

Summa 

Förvaltningen har inte preciserat åtgärder då verksamheterna, utbetalt ekonomiskt bistånd 
borträknat, inte visat ett negativt utfall och prognos under året. Förvaltningens verksamheter 
arbetar långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt bistånd bland annat genom att 
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utveckla arbetet med 

- handläggningen och vägledningen i ärenden (mötet med individen)

- försäkringsmedicinsk samverkan

- handläggning av felaktig utbetalning (FUT)

- utvecklingstjänster

- tillhandahålla utbildningsaktiviteter

Under 2020 påbörjade en satsning på kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstöd och 
försäkringsmedicinsk samverkan (FMS) vilken fortsatt under 2021 Detta är en långsiktig 
satsning som förväntas ge resultat när ett antal individer som uppburit ekonomiskt bistånd 
under en längre tid kommer i annan varaktig försörjning (exempelvis genom anställning, 
studier eller sjuk/aktivitetsersättning). Även en satsning på utvecklingsjobb inleddes och är i 
gång men har begränsats i viss utsträckning av Coronaläget. 

Förvaltningen har sett en positiv påverkan (-27%) sett till antal ärenden inom ekonomiskt 
bistånd under året (159 ärenden november 2021 jämfört med 218 ärenden november 2020) 
och fortsätter arbetet med att på lång sikt påverka utbetalt ekonomiskt bistånd. 

8.5 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 

Nettoinvesteringar 194 

Anläggningstillgångar bokfört värde 1 397 

Kommentar 

Under 2021 har arbetslivsförvaltningen investerat i tekniskt utrustning till 
vuxenutbildningens verksamhet och införskaffat nya möbler framför allt till enheten för 
vuxenutbildning och enheten för vägledning och stöd. 

8.6 Ekonomisk analys 

Arbetslivsförvaltningen 

Utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning hade en nettobudget om -51,3 mnkr för 2021 och 
ett utfall om 55,0 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 3,7 mnkr. Det 
ekonomiska läget har varit ansträngt för förvaltningen och den totala budgetavvikelsen för 
året är -7%. De negativa budgetavvikelserna återfinns inom enheten för vuxenutbildning och 
enheten för vägledning och stöd. Den främsta anledningen till underskottet är en negativ 
avvikelse för utbetalt ekonomiskt bistånd, motsvarande -7,2 mnkr. Samtidigt visar enheterna 
tillsammans, försörjningsstöd borträknat, ett positivt resultat om 3,5 mnkr. En väsentlig 
anledning till det positiva resultatet är att vissa verksamheter inte varit igång i full 
utsträckning p.g.a. Covid-19. 

Vid uppföljning i april månad 2021 prognostiserade förvaltningen ett underskott om ca -7,9 
mnkr. Kommunfullmäktige godkände senare under 2021 en förväntad avvikelse för 
utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning. Nämnden och förvaltningen har arbetat under 
året för att successivt motverka den negativa avvikelsen genom tillfälliga besparingar vid till 
exempel vakanser samt långsiktigt arbetet för att påverka ekonomiskt bistånd. Den totala 
avvikelsen har därmed gått från en tidig prognos om -7,9 mnkr till faktisk avvikelse om -3,7 
mnkr för 2021. 

Enheten för vägledning och stöd 

Enheten för vägledning och stöd visar ett utfall om 3247 tkr för verksamheten och -7232 tkr 
för utbetalt ekonomiskt bistånd. Resultatet är bättre än tidigare rapporterade prognoser då 
arbetet med ekonomiskt bistånd gått bättre än tidigare prognostiserat och att negativa 
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effekten av covid-19 inte blivit fullt så negativ för konjunkturen som tidigare befarats. 

Under året har dock Covid 19 försvårat arbetet med utvecklingstjänster. Det har medfört att 
budgetposten för utvecklingstjänster inte omsatts i avsedd utsträckning varför ett större 
överskott i verksamheten uppstår. Verksamheten har också haft vakans på del av tjänst samt 
en mindre omfattning av samhällsorientering än tidigare. 

Enheten för Arbetsliv 

Enheten för arbetsliv visar ett resultat om ca 972 tkr för 2021. Avvikelsen beror främst på 
vakanser i verksamheter under perioder av året samt vakant chefstjänst. Sjukfrånvaron 
under året har varit hög och vid all frånvaro har verksamheten inte kunnat ersätta med 
vikarier. Det har också varit något bättre intäkter än tidigare prognostiserat, lägre 
aktivitetskostnader samt att vissa statsbidrag varit något högre än förväntat där 
kompensation för sjuklönekostnader också förbättrar resultatet. 

Enheten för Vuxenutbildning 

Enheten för vuxenutbildning visar ett resultat om -841 tkr för 2021. Den negativa avvikelsen 
beror bland annat på lägre intäkter för uppdragsutbildning, ökade kostnader för externa 
lokaler ökade kostnader för undervisning (vikarier och läromedel) och tillfällig utökning i 
skolledarfunktionen. Samtliga delar är en följd av pandemin och sjukskrivningar. 

Förvaltningen 

Förvaltningen har ett överskott om ca 177tkr till följd av lägre kostnad för köp av tjänst 
(personal). 

9 Framtid 

Arbetslöshet 

Generellt har arbetsmarknaden varit god trots rådande pandemi. Arbetslösheten i Lysekils 
kommun har tidigare år varit lägre än i riket (16–64 år). Arbetslösheten ökade dock tidigare 
år i snabbare takt än i riket och i Västra götaland. I dagsläget ligger Lysekil i nivåer med 
regionen och riket. Under 2021 sjönk arbetslösheten åter igen. När det gäller den totala 
arbetslösheten per december 2021 ligger Lysekils kommun på 6,7% (-1,7%) strax under riket  
7,2% (-1,6) och strax över regionen 6,5% (-1,8%). När det gäller ungdomsarbetslöshet (18–24 
år) per december 2021 ligger Lysekils kommun 9,7% (-1,7%) över riket 8,7 (-3,0%) och över 
regionen 7,6% (-3,0%). Parenteserna avser skillnaden från december 2020. 

Social utsatthet (ekonomiskt bistånd) 

I takt med att individer har lämnat etableringen och etableringsersättningen utan att ha 
hunnit etablera sig på arbetsmarknaden blir det fler personer som söker försörjningsstöd helt 
eller delvis för att kunna klara sin försörjning. Det innebär ett ökat engagemang från 
kommunens verksamheter samtidigt som statliga bidrag minskar. Från 2019 -2020 har det 
varit en ökande trend med hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd. Under 2021 har 
utvecklingen vänt och kommunen har gått från 218 hushåll i november 2020 till 159 hushåll i 
november 2021 vilket innebär en minskning med hela -27%. 

Utbildning 

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att få tillträde till arbetsmarknaden. Vi kan 
klart och tydligt se ett samband mellan långvarig arbetslöshet och utbildning. Av antalet 
arbetslösa personer 431st i december 2021 var det 180st (42%)med endast förgymnasial 
utbildning.  kommun har en något större andel personer med endast förgymnasial utbildning 
bland arbetslösa i jämförelse med regionen (35%) och riket (35%). 

Fortsatt arbete 

Läget kring arbetslöshet, försörjningsstöd och utbildningssituation gör att kommunen 
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behöver ha en hög ambition i arbetet för att vara med och påverka utvecklingen. 

Det pågår förändrings- och utvecklingsarbete på enheterna och medarbetarna är delaktiga i 
att utveckla arbetssätt och metoder. Ett exempel på detta har varit de gemensamma 
arbetsmarknadstorgen som en arena där deltagare får stöd i att närma sig arbetsmarknaden 
via praktik, arbetsprövning utvecklingstjänster etc. Utveckling av verksamhetens samarbete 
med kommunens förvaltningar och enheter, kommunala bolag, föreningar och privata bolag 
är av stor vikt för att skapa nya möjligheter till sysselsättning. Rutiner för arbetet med 
ekonomiskt bistånd, vägledning och stöd samt handläggning av felaktig utbetalning är också 
angelägna områden för fortsatt utveckling liksom försäkringsmedicinska samverkan, 
utvecklingstjänster och digitalisering av ekonomiskt bistånd. 

Samarbete med arbetsförmedlingen har varit en svag punkt i arbetet på senare år och stora 
förändringar i arbetsmarknadspolitiken påverkar myndighetens arbete. Ny kompletterande 
KROM aktörer (kundval rusta och matcha) kommer in arbetet vilket förändrar roller och 
arbetssätt i samverkan. 

Utbildning är ett av de viktigaste verktygen för att ge personer i arbetslöshet och ekonomiskt 
bistånd bättre förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden. Förvaltningen bör hålla en 
fortsatt hög ambition om att erbjuda ett flexibelt och omfattande utbildningsutbud. I detta 
arbete är samarbete med övriga kommuner i norra Bohuslän (noden) kring 
yrkesvuxenutbildning viktigt för att kunna erbjuda olika utbildningar för fler elever. Jobbspår 
som ett arbetssätt för att möta arbetsgivares efterfrågan är ett utvecklingsområde. 

Lokaler är en fortsatt angelägen fråga för arbetslivsförvaltningens verksamheter för att på ett 
bättre sätt samla sina olika verksamhetsdelar och få mer av de synergieffekter som önskas. 
Statens servicecenter som ska etableras i Lysekil kan ge möjlighet till samlokalisering 
tillsammans med kommunens verksamheter inom Arbetslivsförvaltningen vilket 
förvaltningen ser som en önskvärd utveckling. 



Jämförelsetal

Rapporterad 

månad 202201 

Antal

Motsvarande 

månad 

Föregående år 

202101 Antal

Förändring årstakt 

202101-202201 

Procent

Antal inlämnade rader 165 217 -23,96%

Antal hushåll 165 217 -23,96%

Antal sammanförda dubbletthushåll 0 0 0%

Antal hushåll per hushållstyp 1 = sökande (utan medsökande) under 

18 år. 0 0 0%

Antal hushåll per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan barn. 67 90 -25,56%

Antal hushåll per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med barn. 2 7 -71,43%

Antal hushåll per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan 

barn. 41 51 -19,61%

Antal hushåll per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med 

barn. 22 32 -31,25%

Antal hushåll per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan 

barn. 10 12 -16,67%

Antal hushåll per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med 

barn. 23 25 -8%

Antal hushåll per hushållstyp 9 = okänd hushållstyp. 0 0 0%

Antal biståndsmottagare(samtliga personer i hushållet inklusive 

barn) 320 434 -26,27%

Antal barn under 18 år 109 146 -25,34%

Antal sökande 164 217 -24,42%

Antal medsökande 33 37 -10,81%

Antal hemmavarande ungdomar 18-20 år 13 26 -50%

Antal personer med försörjningshinder -  111 - Arbetslös, otillräcklig 

ersättning/stöd 39 69 -43,48%

Antal personer med försörjningshinder -  112 - Arbetslös, väntar på 

ersättning/stöd 1 4 -75%

Antal personer med försörjningshinder -  113 - Arbetslös, ingen 

ersättning/stöd 71 103 -31,07%

Antal personer med försörjningshinder -  114 - Otillräcklig 

etableringsersättning 1 4 -75%

Antal personer med försörjningshinder -  115 - Väntar på 

etableringsersättning 6 6 0%

Antal personer med försörjningshinder -  021 - Sjukskriven med 

läkarintyg, otillräcklig sjukpenning 0 1 -100%

Antal personer med försörjningshinder -  022 - Sjukskriven med 

läkarintyg, väntar på sjukpenning 2 0 100%

Antal personer med försörjningshinder -  023 - Sjukskriven med 

läkarintyg, ingen sjukpenning 30 27 11,11%

Antal personer med försörjningshinder -  031 - Sjuk- eller 

aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning 2 7 -71,43%

Antal personer med försörjningshinder -  032 - Sjuk- eller 

aktivitetsersättning, väntar på ersättning 0 0 0%

Antal personer med försörjningshinder -  033 - Ingen 

etableringsersättning (prestationsförmåga Â25%) 0 0 0%

Antal personer med försörjningshinder -  035 - Otillräcklig 

pension/äldreförsörjningsstöd 2 3 -33,33%



Antal personer med försörjningshinder -  036 - Väntar på 

pension/äldreförsörjningsstöd 0 0 0%

Antal personer med försörjningshinder -  040 - Arbetshinder, sociala 

skäl 30 19 57,89%

Antal personer med försörjningshinder -  041 - Ensamkommande 

ungdom1 (18?20 år, gymnasiestuderande) 1 1 0%

Antal personer med försörjningshinder -  051 - Föräldraledig, 

otillräcklig föräldrapenning 4 4 0%

Antal personer med försörjningshinder -  052 - Föräldraledig, väntar 

på föräldrapenning 0 0 0%

Antal personer med försörjningshinder -  053 - Saknar barnomsorg 0 0 0%

Antal personer med försörjningshinder -  061 - Arbetar deltid 

ofrivilligt, otillräcklig inkomst 4 3 33,33%

Antal personer med försörjningshinder -  062 - Arbetar deltid 

ofrivilligt, väntar på inkomst 0 0 0%

Antal personer med försörjningshinder -  071 - Arbetar heltid, 

otillräcklig inkomst 1 1 0%

Antal personer med försörjningshinder -  072 - Arbetar heltid, väntar 

på inkomst 1 0 100%

Antal personer med försörjningshinder -  090 - Utan 

försörjningshinder 2 2 0%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Arbetsförberedande 

insatser 0 105 -100%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Arbetspraktik 0 18 -100%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Jobbsökaraktivitet 0 0 0%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Kurs 0 0 0%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Studie- och 

yrkesvägledning 0 0 0%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Övriga kommunala 

arbetsmarknadsinsatser 0 1 -100%

Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Ej aktuellt med 

kommunala arbetsmarknadsinsatser 329 118 178,81%

Ekonomiskt biståndsbelopp för kommunen 1 401 385 1 580 116 -11,31%

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 1 = sökande (utan 

medsökande) under 18 år. 0 0 0%

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 3 = ensamstående man 

18+ utan barn. 500 864 592 566 -15,48%

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 4 = ensamstående man 

18+ med barn. 11 894 40 066 -70,31%

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 5 = ensamstående 

kvinna 18+ utan barn. 349 917 391 504 -10,62%

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 6 = ensamstående 

kvinna 18+ med barn. 199 347 213 904 -6,81%

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 7 = sammanboende par 

16+ år utan barn. 114 966 106 396 8,05%

Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 8 = sammanboende par 

16+ år med barn. 224 397 235 680 -4,79%



Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 9 = okänd hushållstyp. 0 0 0%

Försörjningsstöd för kommunen 1 369 295 1 574 732 -13,05%

Därav tillfälligt boendebelopp 0 0 0%

Livsföringen i övrigt - Hälso- och sjukvård, kr 1 471 0 100%

Livsföringen i övrigt - Tandvård, kr 14 409 3 485 313,46%

Livsföringen i övrigt - Elskulder, kr 2 780 0 100%

Livsföringen i övrigt - Hyresskulder, kr 8 280 0 100%

Livsföringen i övrigt - Övriga skulder, kr 5 150 0 100%

Livsföringen i övrigt - Annat, kr 0 1 899 -100%
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