Kallelse/föredragningslista
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Tid och plats

onsdagen den 29 april 2020 kl 09.00 i
Kommunfullmäktigesalen

Ordförande

Monica Andersson

Sekreterare

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

Ärende
-

Upprop och val av justerare

1.

Fastställande av dagordning
Dnr 2020-000004

2.

Statusbedömning av Skaftö och Bro skola
Dnr 2020-000215

3.

Genomlysning av fritidsgårdsverksamheterna
Dnr 2020-000216

4.

Fritidsstipendier 2019, bra idrottsprestation och förtjänstfull
föreningsledare 2019
Dnr 2020-000059

5.

Kulturpris 2020
Dnr 2020-000026

6.

Kulturstipendium 2020
Dnr 2020-000027

7.

Remissvar på motion angående ett helhetsbegrepp kring lokal- och
bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder
Dnr 2019-000357

8.

Remissvar på motion om bildande av en kultur- och fritidsnämnd
Dnr 2019-000360

9.

Revisionsberättelse avseende 2019 års verksamhet - omedelbar justering
Dnr 2020-000206

10. Ekonomisk uppföljning mars 2020, utbildningsförvaltningen
Dnr 2020-000016
11. Chef för utbildningsförvaltningen och ordförande informerar
Dnr 2020-000020
12. Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2020-04-29
Dnr 2020-000066

13. Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2020-04-29
Dnr 2020-000008
14. Beslutsuppföljning
Dnr 2020-000015
15. Remissvar på motion att Lysekils kommun skyndsamt startar utbildning i
SFI kvällstid.
Dnr 2019-000351
16. Kvalitetshöjande insatser inom ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd
Dnr 2020-000172
17. Ekonomisk uppföljning mars 2020, arbetslivsförvaltningen
Dnr 2020-000152
18. Chef för arbetslivsförvaltningen informerar
Dnr 2020-000057
19. Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2020-04-29
Dnr 2020-000074
20. Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden 2020-04-29
Dnr 2020-000142

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-04-03

UN 2020-000059

Utbildningsförvaltningen
Jonas Ingevaldsson,
jonas.ingevaldsson@lysekil.se

Fritidsstipendier 2019
Sammanfattning
Lysekils kommun delar varje år ut stipendier för bra idrottsprestation och
förtjänstfull föreningsledare.
Priset för bra idrottsprestation delas ut för att visa kommunens uppskattning för
genomförd idrottsprestation och därigenom främja utvecklingen av de lokala
idrottsföreningarna.
Priset är på 6 000 kronor och kan tilldelas person, lag eller grupp som verkar i
förening registrerad i Lysekils kommun. Undantag kan göras om person boende i
Lysekils kommun, för att utvecklas, utövar sin idrott i förening hemmahörande i
annan kommun. Föreslagen pristagare ska vid utförd idrottsprestation ha fyllt 16
år.
Priset för förtjänstfull föreningsledare tilldelas ledare inom kommunens
föreningsliv som genom sina insatser på ett förtjänstfullt sätt främjat sin förening.
Lysekils kommun vill genom priset uppmuntra föreningar och privatpersoner att
engagera sig i ledarrollen och i ledarrekryteringen till föreningslivet. Som ledare tar
man inte bara på sig uppgiften att utveckla föreningens verksamhet utan gör i
många fall även en stor social insats. Ett arbete som inte nog kan betonas och
uppskattas.
Priset är på 6 000 kronor och kan tilldelas person som är eller har varit verksam
inom förening registrerad i Lysekils kommun.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela priset för bra idrottsprestation 2019 till
xxxxx.
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela priset för förtjänstfull föreningsledare
2019 till xxxxx.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Jonas Ingevaldsson
Handläggare
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Tjänsteskrivelse
Dnr

UN 2020-000059

Bilagor
Nomineringar till fritidsstipendier 2019
Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet
Beslutet skickas till
Stipendiaten
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare
Anna Lena Lundh, ekonomiavdelningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-04-03

UN 2020-000026

Utbildningsförvaltningen
Jonas Ingevaldsson,
jonas.ingevaldsson@lysekil.se

Kulturpris 2020
Sammanfattning
Lysekils kommun delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium.
Lysekils kulturpris delas ut som belöning och uppmuntran för värdefull insats inom
kulturområdet. Det är förslag från dig som invånare som ligger till grund för priset.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturpriset 2020 till xxxxx.
Ärendet
Kulturpriset är på 5 000 kr. För kulturpris räknas konstnärlig och vetenskaplig
verksamhet inom litteratur, musik, teater, film, konsthantverk, vetenskap,
journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed jämförbara
områden av kulturell verksamhet.
Berättigade att erhålla kulturpris är personer som är bosatta i kommunen eller som
genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma. Kulturpris kan utdelas
till enskild person, grupp, organisation e.d.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Jonas Ingevaldsson
Handläggare

Bilagor
Nomineringar till kulturpris 2019
Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet

Beslutet skickas till
Kulturpristagaren
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare
Anna Lena Lundh, ekonomiavdelningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-04-03

UBN 2020-000027

Utbildningsförvaltningen
Jonas Ingevaldsson,
jonas.ingevaldsson@lysekil.se

Kulturstipendium 2020
Sammanfattning
Lysekils kommun delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium.
Lysekils kulturstipendium utdelas som stöd och hjälp åt den, som visar lovande
förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Stipendiet
har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium. Stipendium ska sökas för
egen räkning efter gymnasiestudier eller liknande.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att tilldela kulturstipendium 2020 till xxxxx.
Ärendet
Kulturstipendiet är på 10 000 kr. För stipendium räknas konstnärlig och
vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, film, konsthantverk,
vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed
jämförbara områden av kulturell verksamhet.
Berättigade att erhålla stipendier är personer som är bosatta i kommunen eller som
genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma. Kulturstipendium kan
utdelas till enskild person, grupp, organisation e.d.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Jonas Ingevaldsson
Handläggare

Bilagor
Ansökningar till kulturstipendium 2019
Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet
Beslutet skickas till
Stipendiaten
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare
Anna Lena Lundh, ekonomiavdelningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-04-09

UBN 2019-000357

Utbildningsförvaltningen
Lennart Olsson, 0523 – 61 32 90
lennart.olsson@lysekil.se

Remissvar på motion om att ett helhetsgrepp kring lokaloch bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder
Sammanfattning
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i det snaraste gör en fördjupad
analys av vad det finns för lokalbehov för den egna verksamheten i ett perspektiv på
minst 15 år.
En lokalförsörjningsgrupp bestående av kommunens förvaltningschefer, teknisk
chef och fastighetschef finns redan. Gruppens arbete samordnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen och träffas löpande. Förvaltningscheferna
presenterar årligen sina lokalplaner för gruppen och samhällsbyggnadsförvaltningen sammanfattar behovet i en kommungemensam lokalresursplan.
Förvaltningarnas gemensamma förslag till beslut är att Lysekils kommuns
lokalförsörjningsgrupp fortsätter sitt arbete med att identifiera och presentera
kommunens samlade behov av anpassade lokaler och bostäder. Förvaltningscheferna rapporterar gruppens arbete till respektive nämnd och till
kommundirektörens ledningsgrupp.
Lokalresursplanen presenteras för kommunfullmäktige i samband med
budgetberedningen.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens
lokalförsörjningsgrupp fortsätter sitt arbete med att identifiera och presentera
kommunens samlade behov av anpassade lokaler och bostäder.
Ärendet
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i det snaraste gör en fördjupad
analys av vad det finns för lokalbehov för den egna verksamheten i ett perspektiv på
minst 15 år
-

-

Att en grupp bestående av berörda förvaltningar och bolag ser över det
totala lokalbehovet för kommunen samt ser över samordningsmöjligheter
enligt vad som beskrivs i brödtexten.
Att kommundirektörens ledningsgrupp regelbundet får rapporter och kan
göra inspel till gruppen.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

UBN 2019-000357

-

Att aktuella nämnder och styrelser regelbundet får återkoppling från
gruppen.
Att kommunfullmäktige får en årsvis redovisning kring lokalbehovet samt
lokalförsörjningsplanen.

Förvaltningens utredning
En lokalförsörjningsgrupp bestående av kommunens förvaltningschefer, teknisk
chef och fastighetschef finns redan. Gruppens arbete samordnas av
Samhällsbyggnadsförvaltningen och träffas löpande. Förvaltningscheferna
presenterar årligen sin förvaltnings lokalplan för gruppen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanfattar behovet i en övergripande
lokalresursplan.
Förvaltningscheferna rapporterar gruppens arbete till respektive nämnd och till
kommunchefens ledningsgrupp. Lokalresursplanen presenteras för
Kommunfullmäktige i samband med budgetberedningen.
Detta remissvar, som är skrivet av Lokalförsörjningsgruppen är ett gemensamt
remissvar från kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen.

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Arbetslivsförvaltningen

Bilagor
Motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) angående ett
helhetsgrepp kring lokal- och bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-20, § 227
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-04-21

UBN 2019-000360

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

Remissvar på motion om utredning av ny politisk nämnd för
kultur- och fritidsfrågor i Lysekils kommun
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag ”Att utreda om det skulle ge kultur- och fritidssektorn
ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd”.
Utbildningsförvaltningens synpunkter är att kultur- och fritidsfrågorna har ett
adekvat utrymme i utbildningsnämnden vilket grundas i att nämndens ledamöter
har såväl engagemang som kunskap i dessa frågor. En ny nämnd skulle medföra
ökade kostnader vilket är ytterligare ett skäl till att inte utreda frågan.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
kommunstyrelsen ska utreda en ny politisk nämnd som skulle ansvara för kulturoch fritidsfrågor med motiveringen att frågorna redan i dag får ett adekvat
utrymme i utbildningsnämndens arbete samt att ytterligare en nämnd skulle
innebära ökade kostnader.
Ärendet
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag ”Att utreda om det skulle ge kultur- och fritidssektorn
ett större engagemang om det bildades en egen politisk nämnd”.
Förvaltningens synpunkter
Enligt Lysekils kommuns styrmodell ska politiken ansvara för vad- och när-frågor,
det vill säga vilka resultat som ska uppnås samt när och inom vilka ramar det ska
ske, hur- frågorna är tjänstepersonernas ansvarsområde.
Förvaltningen menar att utbildningsnämndens tar sig an kultur- och fritidsfrågorna
med såväl kunskap som engagemang och att dessa frågor har en central plats i
nämndens arbete utifrån vad som anges i styrmodellen. Under de senaste åren har
utbildningsnämnden arbetat fram ett kultur- och fritidspolitiskt program samt
mycket aktivt medverkat i att föreningsutvecklare har anställts. I det löpande
nämnds- och förvaltningsarbetet upptar kultur- och fritidsfrågor en central plats.
Utbildningsförvaltningen bedömer, utan att en utredning är gjorts, att en ny nämnd
medför ökade kostnader för kommunens nämndorganisation vilket inte är
försvarbart utifrån Lysekils kommuns ekonomiska situation.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

UBN 2019-000360

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Lena Garberg
Handläggare

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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1 (1)

Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Kommunfullmäktige

§ 226

Dnr 2019-000433

Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om bildande av en kultur- och
fritidsnämnd
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion föreslagit att utreda om det skulle ge
kultur- och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk
nämnd.
Beslutsunderlag
Motion 2019-11-15
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden inkl. motion
Utbildningsförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-04-21

UBN 2020-000206

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

Yttrande avseende revisionsberättelse 2019
Sammanfattning
Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot
utbildningsnämnden.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden för fortsatt
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall försämrades under året på grund av
minskade statsbidrag och minskade intäkter från Migrationsverket. Beslutade och
insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga varför revisionen riktar fortsatt
kritik till utbildningsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och
kontroll.
Förvaltningens synpunkter
Vid uppföljningsrapport 2 per 30:e april konstaterades att nämndens utfall låg
något under budget. Resultatet var -900 tkr och prognosen sattes till -900 tkr.
Vid uppföljningsrapport 3 per 31:e augusti konstaterades att nämndens utfall
fortsatt låg något under budget. Resultatet var -902 mnkr och prognosen
beräknades till -1,1 mnkr. Vårens resultat följde en linjär utveckling. Höstens
organisation beräknades att ta igen avvikelsen mot prognostiserat resultat.
Utbildningsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 9,2 mnkr för 2019. Utöver
nettobudget har nämnden en betydande intäktsvolym i form av interkommunala
ersättningar och olika former av statsbidrag. Statsbidragen utgörs huvudsakligen av
två kategorier, bidrag från Skolverket samt migrationsrelaterade bidrag. Bidragens
storlek är svårbedömda då beslut fattas under pågående budgetår. Att grunderna
för minskning kan vara svåra att förutse kan exemplifieras med att statsbidraget för
förstärkt elevhälsa minskade med motiveringen att andra kommuner har större
behov, detta beslut inkom i april. Under 2019 minskade intäkterna av bidrag med
12,1 mnkr. Nämnden budgeterade med en minskning på 6,0 mnkr vilket innebar en
negativ avvikelse om 6,1 mnkr.
Även kostnader påvisar en avvikelse. Oförutsedda kostnader i form av
särskoleplacering samt sena justeringar gällande datorer, administrativa tjänster
och interkommunal ersättning, totalt innebar detta -2,5 mnkr i avvikelse.
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Dnr

UN 2020-000206

Nämnden har anpassat sin organisation under 2019 med totalt 26 personal. Det har
främst skett genom att inte förnya tim- och visstidsanställningar. Anpassningarna
som gjorts under 2019 har ej fått full effekt på årsbasis, därav ytterligare negativ
avvikelse.
Avvikelser från budget har konstaterats på såväl intäkts- som kostnadssidan.


Intäkter, avvikelser relativt budget framgår av följande:


Statsbidragsramen 2019 har minskat jämfört med 2018


Skolverket: -2,6 mnkr



Migrationsverket: -8,7 kr



Stoppat bidrag för moduler på Gullmarsskolan 7–9, -0,8 mnkr

Totalt -12,1 mnkr
Budgeterad minskning för 2019 var –6,0 mnkr
Avvikelse intäkter: -6,1 mnkr


Kostnader, avvikelser relativt budget framgår av följande:


Gymnasiet, korrigering för elev som tillhör Lysekil men fakturerats
annan kommun, -438 000 kr



Särskolan, elev placerad på annan ort, -806 724 kr



Administrativa tjänster, datorer. Decemberfaktura, -600 000 kr



Datorer hårdvara. Decemberfaktura, -173 000 kr



Mediakostnader. Decemberfaktura, -502 000 kr

Avvikelse kostnader: -2,5 mnkr

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Bilagor
Revisionsberättelse 2020
PwC-rapport - Granskning av årsredovisning 2019
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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2020-04-15

Dnr: LKS 2020-000191

Revisionsberättelse för år 2019 – yttrande om kritik mot
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen
Revisorerna i Lysekils kommun har 2020-04-14 överlämnat revisionsberättelsen
för år 2019 till kommunfullmäktige.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot samhällsbyggnadsnämnden
för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden och
socialnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Revisorerna riktar kritik till kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över
nämnderna gällande deras följsamhet mot budget.
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är
riktad. KL kräver inte att nämnderna ska lämna yttrande då revisorerna ger
kritik, men fullmäktiges presidium vill ändå ha nämndernas utlåtande över
revisionsberättelsen.
Yttrande över kritik ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast
18 maj 2020.
Kommunfullmäktige kommer att behandla revisionsberättelsen och
årsredovisningen vid sammanträdet den 27 maj 2020.
Enligt uppdrag från kommunfullmäktiges presidium.
Leif Schöndell
Kommundirektör
Bilaga
Revisionsberättelse för år 2019 (utan bilagor)
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Granskning av
årsredovisning 2019
Lysekils kommun

Stefana Vasic
Rebecka Äremann
Daniel Brandt

Revisionsrapport

Innehållsförteckning
Inledning

3

Iakttagelser och bedömningar

5

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

9

1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Inga väsentliga avvikelser mot lag och god redovisningssed har noterats.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet delvis är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2019. Av redovisningen framgår att perspektivet för ekonomi med
indikatorer för god ekonomisk hushållning inte fullt ut uppnås.
Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda
kvalitetsindikatorer och utvecklingsmål. Av kvalitetsfaktorerna bedöms alla utom en
kvalitetsfaktor ha positiv utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en
acceptabel nivå. De sju utvecklingsmål bedöms ha positiv utveckling eller viss
utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.
Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av
revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-04-08 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-22.
Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens
verksamhet.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden
samt sjukfrånvaron.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av
betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter
balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av
resultatutjämningsreserven.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens
investeringsverksamhet.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.
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God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt Budget 2019 med plan för perioden 2020-2021
innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. Fullmäktige har beslutat om
kritiska kvalitetsfaktorer inom fyra perspektiv. Det är ett område som är av särskild
betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Kritiska kvalitetsfaktorer utgår från
fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv. Vidare
har fullmäktige valt ut utvecklingsområden. Lysekils kommun arbetar med fem
utvecklingsområden som är viktiga för kommunens utveckling och för ekologisk, social
och ekonomisk hållbarhet. Varje utvecklingsområde har utvecklingsmål som preciserar
vilken inriktning verksamheten ska ha.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot perspektivet ekonomi vilket är kommunens
finansiella mål för god ekonomisk hushållning för 2019.
God ekonomisk hushållning
Resultatets andel av skatteintäkter (%)

Utfall 2018
2,2 %

Utfall 2019
1,5 %

Trend


Självfinansieringsgrad av investeringar

79 %

87 %



Långsiktig betalningsförmåga (Soliditet
inklusive pensionsförpliktelser)

-7,1 %

-3,6 %



Av de finansiella nyckeltalen nås målsättningen för två av dessa. Resultatets andel av
skatteintäkter når inte upp till målsättningen. Av redovisningen framgår att perspektivet
för ekonomi med indikatorer för god ekonomisk hushållning inte fullt ut uppnås
(gulmarkerad).
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning. Det finns elva kvalitetsfaktorer varav en inom perspektivet
ekonomi och de övriga tio inom perspektiven målgrupp, verksamhet och medarbetare.
Vidare finns det sju utvecklingsmål inom fem utvecklingsområden. Av kvalitetsfaktorerna
bedöms alla utom en kvalitetsfaktor ha positiv utveckling eller viss utveckling där
verksamheten når en acceptabel nivå. De sju utvecklingsmål bedöms ha positiv
utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. Uppföljning
och rapportering av dessa mål och indikatorer sker på ett övergripande men
överskådligt sätt i förvaltningsberättelsen. Utvärderingen sker med stöd av indikatorer.
Men dessa är inte målsatta i absoluta eller relativa tal. Utan samtliga indikatorer ska
uppfylla föregående års utfall.
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Kvalitetsfaktor

Bedömning

Målgrupp: Miljö/ekologi i kommunen
Målgrupp: Folkhälsa och integration
Målgrupp: Medborgarinflytande och verksamheter som möter
medborgarnas behov
Målgrupp: Tillväxt och samhällsutveckling
Målgrupp: Ett starkt varumärke
Målgrupp: Attraktiv plats att bo och leva på
Verksamhet: Tillgänglighet och kommunikativ verksamhet
Verksamhet: Intern kontroll
Medarbetare: Attraktiv arbetsgivare
Medarbetare: God arbetsmiljö

Kommunens utvecklingsmål
Utvecklingsmål
Barn och unga är vår framtid: Alla barn och unga i Lysekils
kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda
livsvillkor
Vi utvecklas genom lärande: Lysekils kommun ska vara en
kreativ och kompetent organisation
Maritima Lysekil är en kraft att räkna med: Samverkansarenan
Maritima Lysekil ska skapa tillväxt
Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö: I Lysekils kommun ska
både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och
högkvalitativa upplevelser åren runt
Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö: Antalet bostäder i Lysekil
ska öka
Vi tar ansvar för miljön: Lysekils kommun ska konsumera
hållbarhet
Vi tar ansvar för miljön: Lysekils kommun planerar för ett hållbart
samhälle

Bedömning

Bedömning
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att utfallet delvis är förenligt
med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi noterar att
utvärderingen sker med stöd av indikatorer. Men dessa är inte målsatta i absoluta eller
relativa tal. Utan samtliga indikatorer ska uppfylla föregående års utfall.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
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Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar i allt väsentligt erforderliga
noter, följsamheten avseende notupplysningar kan dock förbättras.
Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar i allt väsentligt erforderliga noter,
följsamheten avseende notupplysningar kan dock förbättras. Kommunen gör
bedömningen att några justeringar av ingående balanser till följd av övergången till Lag
om kommunal bokföring och redovisning inte är aktuella. Kommunen redovisar ingen
finansiell leasing, kommunens bedömning är att de väsentliga riskerna kopplade till
avtalen inte övergått till kommunen. Vi uppmanar kommunen att analysera ingångna
avtal för att säkerställa klassificeringen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. För att underlätta
läsandet kan nothänvisningar införas. Kassaflödesanalysen överensstämmer med
övriga delar av årsredovisningen.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och
omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående
räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.
Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16
Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt
väsentligt utförts.
Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.
Kommunen redovisar inte några avvikelser från de grundläggande
redovisningsprinciperna.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?
Finansiella mål

Delvis uppfyllt

Verksamhetsmål

Delvis uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
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2020-04-10

Johan Osbeck

Daniel Brandt

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Lysekils kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte
utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-04-22

UBN 2020-000016

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

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

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Bilaga
Månadsuppföljning mars 2020 utbildningsförvaltningen
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen

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

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i mnkr

Budget helår

Intäkter

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

76,5

20,6

20,8

24,2

83,2

Personalkostnader

-264,5

-65,8

-68,0

-68,5

-266,2

Övriga kostnader

-164,0

-42,6

-41,3

-42,1

-168,3

Kapitalkostnader

-3,5

-0,8

-0,8

-0,7

-3,5

Nettokostnader

-355,5

-88,6

-89,3

-87,1

-354,8

Budget nettokostnader

-355,5

-88,6

-88,6

-89,7

-355,5

0,0

0,0

-0,7

2,6

0,7

Budgetavvikelse

2.2 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr
Nämndverksamhet
Förvaltning gemensamt
Musikskolan

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-788

-197

-202

-788

0

-25 140

-6 224

-4 537

-22 798

2 342

-2 630

-648

-683

-2 630

0

-15 998

-4 155

-4 447

-16 102

-104

-146 264

-49 238

-49 374

-146 756

-492

-72 455

-4 938

-5 485

-72 533

-78

-4 131

-1 033

-1 028

-4 131

0

Kultur/Fritid

-26 094

-6 410

-5 894

-26 094

0

Gymnasiet

-61 998

-15 719

-17 724

-62 927

-929

-355 498

-88 562

-89 374

-354 759

739

Resursenheten
Grundskolan
Förskolan/Pedagogisk omsorg
Enskild förskola

Summa

2.3 Ekonomisk analys
Analysen som gjorts för mars månad bygger på samma underlag som presenterades i
uppföljningsrapport 1 per sista februari. Resultatet för mars månad är oförändrat totalt sett.
Vissa mindre förändringar framgår av tabellerna men de är av marginell betydelse.
Utbildningsförvaltningen redovisar en negativ avvikelse per sista mars med -0,7 mnkr vilket
framgår av tabell 2.1. Om denna avvikelse fortsätter linjärt under året pekar resultatet på -3,2
mnkr. Respektive chefsansvar har inför sin prognos beskrivit vilka åtgärder som planeras för
att nå budgetbalans.
Åtgärder som ligger till grund för prognoser som anges i tabell 2.2 fördelar sig enligt följande:
Resursenheten kommer inför hösten att minska interkommunal kostnad med 0,4 mnkr.
Grundskolan planerar en höstorganisation som innefattar 5,75 tjänster färre. Fakturering för
försäljning av lönekostnad ger totalt 2,1 mnkr.
Förskolan ska anpassa organisationen med 2 tjänster vilket ger 0,4 mnkr
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Gymnasieskolan kommer att anpassa sin organisation med 6 tjänster. Gymnasiets
anpassning under 2019 har främst täckt bortfall av statsbidrag. Till denna anpassning
tillkommer att kompensera personalstyrkan efter minskad interkommunal intäkt. Genom att
nå ett årsresultat på –0,9 mnkr kommer gymnasiet att befinna sig i en organisationsvolym
som är i månatlig balans inför 2021. Utfallet för mars månad avviker dock negativt varför en
särskild genomlysning av orsaker och därtill ev behov av extra åtgärder ska göras omgående
Kultur och fritid beräknas nå nollresultat.
Förvaltningsgemensamt prognostiseras 2,3 mnkr för att nå resultatmålet för att täcka
återföring av underskott 2019 i enlighet med balanskravet.
Totalt innebär den samlade prognosen fortsatt ett förväntat resultat på 0,7 mnkr.

2.4 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

Tjänsteorganisation grundskola inför höstterminen

3 400

1 900

Fakturering av sålda tjänster

200

200

Tjänsteorganisation förskola inför hösten

800

400

5 100

2 600

Tjänsteorganisation gymnasiet inför hösten
Interkommunal ersättning särskola
Summa

800

400

10 300

5 500

Tabellen ovan visar de åtgärder respektive verksamheter planerar om totalt 5,5 mnkr för att
nå prognostiserat resultat på +0,7 mnkr. Prognosen bedöms som försiktig och realistisk.
Förvaltningens ambition är att resultatet ska bli 2,4 mnkr i enlighet med
ekonomistyrningsprinciperna gällande 2019 års negativa resultat.
Ett antal osäkerhetsfaktorer finns i detta skede.
Prognos för inkommande statsbidrag. Förvaltningen kan anta att intäkterna för statsbidrag
kan tänkas bli 0 till 2 mnkr utöver prognosen ovan.
Januari belastades av vikariekostnader som borde kostnadsförts på 2019, totalt innebär det
en avvikelse på -0,5 mnkr.
Sökbilden till gymnasiet inför hösten 2020 ser positiv ut i dagsläget. Dock vågar
förvaltningen inte räkna in en ökad intäkt i dagsläget.
Corona-viruset kan innebära ändrat resultat som rimligen innebär lägre rese-, mat-,
assistent- och vikariekostnader. Inte heller detta räknas inte in i prognosen.
Sammantaget görs bedömningen att dessa osäkerhetsfaktorer bör kunna bidra till att
återföring i enlighet med balanskravet ska bli större än 0,7 mnkr.
De personalförändringar som vidtas under året ger en god grund för ingång i 2021 års
budgetförutsättningar. De framgår i kolumnen "Belopp helår" i tabellen.
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Anmälningsärende
Dnr 2020-000008
Utskriftsdatum:
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Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2020-04-29

Namn:
Beskrivning:

Beslut LKS 2020-03-04, § 38 - Bokslutsberedning 2019
Tjänsteskrivelse - Bokslutsberedning 2019
Beskrivning

Beslut LKS 2020-04-08, § 62 - Information om rapport Kommunkompassen 2019
Tjänsteskrivelse - Kommunkompassen, analys av Lysekils kommun 2019 gällande ledning och styrning
Rapport Kommunkompassen 2019 Lysekil slutlig 2020-03-10
Beskrivning:
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Regler för uppvaktning och avtackning
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Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

Kommunstyrelsen

§ 38

Dnr 2020-000086

Bokslutsberedning 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens resultat till minst två
procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet balanseras
till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt regelverket överföras med
100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av nämndens budget.
Underskott ska täckas inom tre år och redovisas i samband med uppföljningar under
året.
Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för
att regelverket för överskott ska uppfyllas.
Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat
på 8,7 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att berörda nämnder uppmanas att snarast
fatta beslut om åtgärdsplan enligt samma mall och enligt samma rutiner som gäller
för åtgärdsplan vid budgetavvikelse i ekonomistyrningsriktlinjerna.
Yngve Berlin (K): Bifall till första meningen, ”Att fastställa respektive nämnds
resultat för 2019 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.” Avslag på andra och
tredje meningen, ”Redovisat belopp att återställa ska hanteras inom en treårsperiod.
För samhällsbyggnadsnämnden 0,9 mnkr, för utbildningsnämnden 7,3 mnkr och
socialnämnden 3,5 mnkr.”
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald
Rombrants tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Christina Gustavsson förslag mot Yngve Berlins förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustavssons förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till Christina Gustavssons förslag
Nej-röst till Yngve Berlins förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

Kommunstyrelsen
Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen enligt Christina
Gustavssons förslag.
Ledamöter

Omröstningsbilaga
Parti

Jan-Olof Johansson

Ja

S

X

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Monica Andersson

C

X

Annette Calner

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

K

Nej

Avstår

X
8

1

Fortsatt beslutsgång
Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronald Rombrants förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa respektive nämnds resultat för 2019 i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. Redovisat belopp att återställa ska
hanteras inom en treårsperiod. För samhällsbyggnadsnämnden 0,9 mnkr, för
utbildningsnämnden 7,3 mnkr och socialnämnden 3,5 mnkr.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftig reservation.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (3)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-03-04

Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut
2020-03-04 – Bokslutsberedning 2019.
Lysekilspartiets och Moderaternas tilläggsförslag om att åtgärdsplan ska upprättas
enligt samma mall och enligt samma rutiner som gäller i
ekonomistyrningsriktlinjerna fick inte stöd av en majoritet av kommunstyrelsen.
Skälet till att vi anser att en åtgärdsplan ska tas fram enligt samma rutin som gäller
för hantering av prognostiserade budgetavvikelser är att skapa en tydlighet hur
återställandet av underskottet ska gå till. Som beslutet nu är fattat finns ett antal
frågor som är obesvarade. Exempelvis:




Avser nämnderna att återställa underskottet under ett år eller under en
treårsperiod?
Från och med vilket år påbörjas ”återställandet ”; 2020 eller 2021?
Hur ska kommunstyrelsen kunna bedriva uppsikt om det inte finns underlag
att följa upp mot?

Det finns också skäl att notera Yngve Berlins (K) agerande. Berlin yrkade nu på att
nämnderna inte skulle behöva återställa sina respektive underskott (hur underskott
och överskott ska hanteras är huvudskälet för att ha en ”bokslutsberedning”).
LP och M har föreslagit att bokslutsberedningen skulle tas bort eftersom nämnderna
ändå alltid har fått ”syndernas förlåtelse”. Senast frågan om bokslutsberedningens
behållande eller avskaffande var i kommunstyrelsen den 29 januari 2020, alltså för
bara en dryg månad sedan. Då röstade Berlin för att behålla denna beredning.
Berlins krumbukter för att undvika att rösta på Lysekilspartiet (och M) börjar bli allt
märkligare.
Nu har förvaltningen, en majoritet i kommunstyrelsen och slutligen en majoritet i
fullmäktige ansett att ”bokslutsberedningen” ska vara kvar. Lysekilspartiet och
Moderaterna respekterar detta och kommer givetvis fullt att följa det regelverk som
kommunfullmäktige har fattas beslut om.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-02-21

LKS 2020-000086

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

Bokslutsberedning 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens resultat till minst två
procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet
balanseras till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt regelverket
överföras med 100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av
nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år och redovisas i samband med
uppföljningar under året.
Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för
att regelverket för överskott ska uppfyllas.
Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat
på 8,7 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa respektive nämnds resultat för 2019 i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. Redovisat belopp att återställa ska
hanteras inom en treårsperiod. För samhällsbyggnadsnämnden 0,9 mnkr, för
utbildningsnämnden 7,3 mnkr och socialnämnden 3,5 mnkr.
Ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Utvärdering sker utifrån tilldelad budget i
relation till prestationer för det gångna året.
Uppgår kommunens resultat till minst två procent av kommunens totala budget
kan överskjutande del av resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år.
Överskott överförs med 50 procent till respektive verksamhet som eget kapital.
Underskott ska enligt regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock
maximalt två procent av nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat underlag för bokslutsberedning och
beslut om fastställande av resultat och reglering av över- och underskott.
Bokslutsberedning hölls den 17 februari där nämndernas presidier och
kommunstyrelsens presidium hade en dialog kring redovisade resultat för 2019 och
även för utmaningar 2020, varför kommunstyrelsens presidium bedöms ha fått
information om nämndernas ekonomi och verksamhet 2019.
I tabellen nedan redovisas respektive nämnd/styrelses budget och utfall för 2019,
samt belopp som ska återställas inom en tre års period.
Kommunstyrelsen har ett mindre överskott.
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Samhällsbyggnadsnämnden är nybildad 2019 och omfattar tidigare
byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen som tillhörde
kommunstyrelsen, nämnden ska återställa 0,9 mnkr under en treårsperiod.
Utbildningsnämndens budgetram var 363,4 mnkr och belopp som ska återställas
blir 7,3 mnkr.
Socialnämndens budgetram var 368,6 mnkr och justerat underskottet blev
3,5 mnkr, eftersom kommunfullmäktige i juni godkände ett utökat ekonomiskt
utrymme om 12,6 mnkr.
Miljönämndens resultat är av ringa storlek och behandlas inte i Lysekils kommun.
Samarbetet med Sotenäs och Munkedal för löne- och IT-verksamhet hanteras
numera inom ramen för avtalssamverkan enligt kommunallagen istället för en
nämndorganisation. Kommunens kostnader för dessa verksamheter ingår som en
del i kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för
att regelverket för överskott ska uppfyllas.
Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat
på 8,7 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget.
Årets resultat per nämnd/styrelse
NÄMND mnkr
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljönämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Centralt

Utfall
netto
-82,2
-51,6
-2,2
-372,6
-402,7
924,8
13,5

Budget
netto
-82,3
-46,1
-2,1
-363,4
-386,6
889,7
9,2

Avvikelse Beslut KF
0,1
-5,4
-0,1
-9,2
-16,1
12,6
35,1
-12,6
4,3

Justerad
avvikelse
0,1
-5,4
-0,1
-9,2
-3,5
22,5

Belopp att
återställa

Förvaltningens synpunkter
Regelverket kring över- och underskott tillämpades första gången vid bokslut 2017
och då beslutades om ett avsteg från regelverket. Socialnämnden behövde inte
återställa underskottet. Motiveringen var att socialnämnden var inne i ett
omställningsarbete varför ytterligare åtagande i form av åtgärder för att hantera
underskottet inte var lämpligt. I bokslutet 2018 hade socialnämnden ett underskott
och arbetade med anpassning till budgetram och kostnad per brukare i enlighet
med budgetbeslutet för 2019. Socialnämnden behövde inte återställa underskott
från 2018.
Under 2019 godkände kommunfullmäktige ett ökat ekonomiskt utrymme om
12,6 mnkr i beslut 2019-06-12 för socialnämnden. Någon budgetjusteringen gjordes
inte utan beslutet tolkades som ett godkänt underskott. Avvikelsen blev något
större och ett justerat resultat för socialnämnden blir då 3,5 mnkr. Vilket innebär
att socialnämnden ska återställa 3,5 mnkr.
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Utbildningsnämnden har under 2018 och 2019 levererat underskott. Vid förra
bokslutsdialogen framkom att flera åtgärder var planerade och gymnasiet, vilket
hade det största underskottet, planerades att vara i balans i början av 2019.
Utbildningsnämnden behövde inte återställa underskottet. Under 2019 har flera
åtgärder genomförts men det har inte fått full effekt under 2019, utan
utbildningsnämnden gjorde ett underskott om 9,2 mnkr. Även oförutsedda
kostnader och minskade statsbidrag bidrog till underskottet. Omräknat efter
regelverket innebär det att utbildningsnämnden ska återställa 7,3 mnkr.
Samhällsbyggnadsnämnden ska återställa ett mindre underskott inom en
treårsperiod, 0,9 mnkr.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Information om rapport från Kommunkompassen 2019
Sammanfattning
Med hjälp av Kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering av kvaliteten och sättet att
leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv.
Kommunkompassen utvärderar sättet att leda och sättet att samspela i
organisationen. Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar samt ger värdefull
information om kommunens styrkor och förbättringsområden för att bättre möta
framtidens behov. Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen
gör inom åtta olika områden och redogör olika förbättringsmöjligheter.
Lysekils kommun ligger nära genomsnittet i jämförelse med andra kommuner som
genomfört Kommunkompassen.
Arbete med åtgärder till framtagna förbättringsförslag har påbörjats i kommundirektörens ledningsgrupp.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-27
Rapport Kommunkompassen
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att
kommunstyrelseförvaltningen uppdras att senast oktober 2020 redovisa för
kommunstyrelsen vilka förbättringsåtgärder som förvaltningen avser att vidta inom
området Politisk styrning och kontroll så att de brister rapporten pekar på
elimineras.
Emma Nohrén (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag,
avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera informationen om
genomförandet av Kommunkompassen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förslaget.
Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronald Rombrants förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till Ronald Rombrants förslag
Nej-röst för avslag

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Sammanträdesprotokoll
2020-04-08

Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Ronald
Rombrants tilläggsförslag.
Ledamöter

Omröstningsbilaga
Parti

Jan-Olof Johansson

Ja

Nej

S

X

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Håkan Kindstedt

L

X

Annette Calner

LP

X

Björn Martinsson

LP

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

Bengt-Olof Andersson

V

Summa

X
4

5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförandet av
Kommunkompassen.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande

Avstår

2 (3)

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-03-27

LKS 2020-000128

Kommunstyrelseförvaltningen
Ing-Marie Tjulander 0523 – 61 32 19
ing-marie.tjulander@lysekil.se

Kommunkompassen, analys av Lysekils kommun 2019
gällande ledning och styrning
Sammanfattning
Med hjälp av Kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering av kvaliteten och sättet att
leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv.
Kommunkompassen utvärderar sättet att leda och sättet att samspela i
organisationen. Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar samt ger värdefull
information om kommunens styrkor och förbättringsområden för att bättre möta
framtidens behov. Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen
gör inom åtta olika områden och redogör olika förbättringsmöjligheter.
Lysekils kommun ligger nära genomsnittet i jämförelse med andra kommuner som
genomfört Kommunkompassen.
Arbete med åtgärder till framtagna förbättringsförslag har påbörjats i
kommundirektörens ledningsgrupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförandet av
Kommunkompassen.
Ärendet
Med hjälp av Kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering av kvaliteten och sättet att
leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv.
Kommunkompassen utvärderar sättet att leda och sättet att samspela i
organisationen. Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar samt ger värdefull
information om kommunens styrkor och förbättringsområden för att bättre möta
framtidens behov.
Utvärderingen har skett genom att studera dokument, granska kommunens hemsida,
sociala medier och intranät samt genomföra intervjuer med politiker, chefer,
bolagsdirektörer och fackliga representanter.
Lysekils kommun fick 501 poäng av 800 möjliga, vilket enligt SKR är ett mycket bra
resultat för en kommun som första gången genomför Kommunkompassen. 500
poäng behövs om man vill delta i utmärkelse Sveriges KvalitetsKommun som delas
ut vartannat år.
Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen gör inom åtta olika
områden och redovisar både styrkor och förbättringsmöjligheter:
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1. Offentlighet och demokrati
Styrkor

Förbättringsmöjligheter

• Dagordningar, protokoll och
handlingar för KF, KS, nämnder
• KSO på fil efter KS-sammanträde
• KF-sammanträde sänds på webben
• Revisionsrapporter på webben
• Medborgardialog i samband med
framtagandet av visionen
• Arbete med SCB:s
medborgarundersökning
• Riktlinjer för att förebygga mutor
och jäv

• Strategi för demokratiutveckling
• Revidering av
kommunikationsstrategi
• Bättre information om resultat
• Strategi och stöd för hur
medborgardialoger kan
genomföras
• Utveckla medborgarförslag
• Förankra och följ upp riktlinjer för
att förebygga mutor och jäv
• Tydlig information om hur
misstankar om korruption ska
anmälas
2. Tillgänglighet och brukarorientering
Styrkor
Förbättringsmöjligheter
• Kommunens värdegrund och
medarbetarplattformen lyfter
brukarperspektivet
• Kvalitetsindikatorer för
tillgänglighet och bemötande
• Utbildning i värdskap
• Medarbetarplattform som grund för
lönekriterier
• Alla arbetar systematiskt med
brukarenkäter
• Systematiskt arbete med
synpunkter och klagomål

• Utbildning för nyanställda kring
värdegrund, m.m.
• Uppmärksamma
personer/arbetsgrupper som är
duktig på bemötande
• Förbättra informationen på
webben ytterligare
• Möjliggör jämförelser mellan
enheter
• Stärk och utveckla kontaktcentret
• Arbeta med flera olika verktyg för
brukarundersökningar
• Kvalitetsdeklarationer eller
liknande

3. Politisk styrning och kontroll
Styrkor
Förbättringsmöjligheter
• Tydlig vision i Lysekil 2030
• Väl beskriven och genomtänkt
styrmodell
• Tydlig värdegrund
• Kommunövergripande
utvecklingsmål uppföljningsbara
genom mätbara indikatorer
• Dialogbaserad styrning och
uppföljning
• Kommunövergripande analysgrupp

• Tydliggör uppföljningen och
analysen av de
kommunövergripande målen
• Stärk kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
• Sammanlänka planerings- och
uppföljningsprocesser avseende
ekonomi och verksamhetsresultat
• Skapa koncernstyrning som
inbegriper de kommunala bolagen
• Återkommande politikerenkäter
och stödjande utbildningar
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4. Ledarskap, ansvar och delegation
Styrkor
Förbättringsmöjligheter
• Chefsplattform
• Hög grad av delegering till
enhetschefer
• Chefsdagar 4 ggr/år
• Mer arbete idag kring analys och
utveckling på enhetsnivå
• Ledarutbildning ”Styra, Leda,
Coacha”
• Utbildning för potentiella chefer

5. Resultat och effektivitet
Styrkor

• Konkretisering och uppföljning av
innehållet i chefsplattformen
• Att arbeta mer med tvärsektoriella
processer
• Beskrivning, kontrakt, etc. på det
personliga uppdraget som chef
• Ytterligare verktyg för utvärdering
av chefer och stöd till
chefsutveckling
• Mer tid och stöd till enheternas
analys och utvecklingsarbete
• Bolagschefer i kommunens
ledarskapsprogram
• Tydliggör och lyft fram kommunens
ledningsgrupp som stöd till
helhetsperspektivet i kommunen
Förbättringsmöjligheter

• Styrmodellen sammanfattar strategin
för resultatstyrning

• Ta fram strategi för arbete med
effektivitetsutveckling

• Projektstyrningsmodell

• Arbete med att mäta, analysera och
förbättra effektivitet

• Dialog kring styrning, uppföljning
och analys på verksamhetsnivå
• Stratsys för verksamhetsstöd
• Arbete med jämförelser av kostnader
och resultat på verksamhetsnivå
• Många exempel på extern samverkan

• Utveckla dialogen mer (stöd, tid,
möjligheter) i verksamheten
• Synliggöra jämförelser på
övergripande nivå
• Förbättra koncernperspektivet
genom att samverkan med de
kommunala bolagen

6. Kommunen som arbetsgivare, personalpolitik
Styrkor
Förbättringsmöjligheter
• Chefs- och medarbetarplattform
• Kommunen marknadsför sig som
attraktiv arbetsgivare
• Mall för medarbetarsamtal
• Tydliga övergripande lönekriterier
och mall för bedömning
• Återkommande medarbetarenkäter
• Flera styrande dokument för stöd till
arbete med mångfald

• Uppföljning av chefs och
medarbetarplattform
• Mer samordnad rekrytering
• Övergripande strategisk analys för
framtida kompetensbehov
• Uppföljning av hur
medarbetarsamtal genomförs
• Uppföljning av lönekriteriernas
genomslag
• Genomförande av en utbildning i
medarbetarskap
• Mer stöd kring analys och
förbättringar av resultatet utifrån
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medarbetarenkät
• Uppföljning av effekter utifrån
mångfaldsarbetet
7. Ständiga förbättringar
Styrkor
• Tydlig koppling av
förbättringsarbete till styrmodellen
• Nystartad analysgrupp
• Många exempel på lärande nätverk
och samarbetsprojekt med andra
kommuner
• Samverkan mellan kommun,
näringar och forskning avseende
Maritima Lysekil

Förbättringsmöjligheter
• Mer stöd till analys på
verksamhetsnivå
• Stöd till verksamheter avseende
olika verktyg för
kvalitetsutveckling
• Mer samverkan med universitet
och högskolor inom
kärnverksamheterna
• Systematiskt arbete med
innovation och kreativitet

8. Kommun som samhällsbyggare
Styrkor
Förbättringsmöjligheter
• Kommunens arbete kring ny
översiktsplan har bäring på hållbart
samhällsbyggande
• Det kulturpolitiska programmet med
handlingsplan
• Nyanställd föreningsutvecklare
• Lysekil som evenemangsstad
• ”En dörr in” till kommunen för
företagen
• Samverkan med näringar kring
marina satsningar och turism
• Många exempel på samverkan och
aktiviteter för att skapa social
hållbarhet

• Tydligare strategi kring hållbart
”samhällsbyggande”
• Strategi kring samverkan med
civilsamhället
• Stärk samverkan med
civilsamhället
• Åtgärder kring att stärka
näringslivsarbetet i förhållande till
undersökningen av Svenskt
Näringsliv
• Utveckla det internationella
utbytet
• Samordnad uppföljning av resultat
i miljöarbetet
• Stärk informationen till
allmänheten kring miljöfrågor

Arbete med åtgärder till framtagna förbättringsförslag har påbörjats i
kommundirektörens ledningsgrupp.
Förvaltningens synpunkter
Utvärderingen med hjälp av Kommunkompassen ger kommunen värdefull
information om styrkor och förbättringsområden som kommer att tas till vara.
Uppmärksammas bör att kommunen styrmodell, som är en viktig struktur för att
styra och leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv, fick positiv kritik.
Utvärderingen ger både motivation och inspiration till att åtgärda de förbättringar
som behöver göras.
Verktyget Kommunkompassen kommer att utvärderas och uppdateras nästa år. Även
om nya Kommunkompassen blir något annorlunda vore det ändå intressant att om
några år genomföra en utvärdering igen för att se om rätt åtgärder vidtagits.
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1 Vad är kommunkompassen?
Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners
sätt att arbeta. Verktyget togs ursprungligen fram i mitten av 1990-talet av Oslo
Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund
(KS) i Norge. Verktyget används idag i både Norge och Sverige. Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) använder Kommunkompassen sedan år 2002.
Kommunkompassen har återkommande reviderats för att bättre kunna fånga
upp nya viktiga utvecklingstrender som påverkar den offentliga sektorn. Den
senaste revideringen gjordes 2019. Alla revideringar har gjorts i samverkan
mellan SKR och norska KS.
Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan





det politiska systemet
kommunernas förmedling av tjänster
kommunen som arbetsplats
utvecklingen av lokalsamhället

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen
leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de
olika verksamheterna fungerar.
Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor:




Intervjuer
Kommunens styrdokument
Kommunens hemsida och sociala medier

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en
kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens
kriterier. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden.
Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett stort antal frågor
belyses. Bedömningen görs med betoning på betydelsen av mål- och
resultatstyrning, en sammanhållen organisation, decentralisering av ansvar för
tjänsteproduktion och medborgar- respektive brukarorientering.
De åtta huvudområdena är:
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Kommunen som samhällsbyggare.

En kommun som utvärderas med Kommunkompassen får som resultat värdefull
information om både styrkor och förbättringsområden. För att kunna få
inspiration till förbättringar, hänvisas i rapporten till kommuner som kan ses
som förebilder inom olika områden. Till utpekade förbättringsområden blir det
naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. Många kommuner väljer
sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad utvärdering med hjälp av
kommunkompassen för att på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade.

2. Lysekils kommun i
förhållande till
Kommunkompassen: En
sammanfattande genomgång
Utvärderingen

Utvärderingen av Lysekils kommun genomfördes i december år 2019 och var
kommunens första utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier.
Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida,
sociala medier, intranät och genomfört intervjuer med ett 40-tal personer i
organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och
fackliga representanter.
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Sammanfattning av resultat

Nedan visas Lysekils totalpoäng samt poängfördelningen per område.
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Lysekil 2019 jämfört med ett genomsnitt av alla
Kommunkompassutvärderingar sedan 2010

Jämförelser

Alla utvärderingar finns tillgängliga på Sveriges Kommuner och Regioners
hemsida www.skr.se/kommunkompassen.
Sammanfattande kommentarer

Lysekil ligger nära snittet för medelkommunen i Sverige när det gäller
Kommunkompassutvärderingar. Två områden skiljer sig lite från detta snitt. När
det gäller område 1, Offentlighet och demokrati ligger kommunen under snittet.
Kommunen behöver här utveckla sitt samspel med medborgarna utifrån
information och medborgardialog.
När det gäller område 5, Resultat och effektivitet, där kommunen ligger något
över medelvärdet, är det bland annat ett arbete med verksamhetsresultat och
analys på verksamhetsnivå som påbörjats och som ger effekt.
Det finns en viktig iakttagelse när gäller den politiska styrningen på fullmäktige
och kommunstyrelsenivå. Intrycket är att uppföljningen av mål och resultat på
denna nivå upplevs som otydlig medan rapportering av verksamhetsresultat på
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nämndnivå däremot uppfattas vara tydligare. Det finns behov att stärka
uppföljningen av de kommunövergripande målen.
Det finns många styrande dokument i Lysekil. Dessa är många gånger
utformade så att de ska ge ett stöd till verksamheten när det gäller hur olika
frågor ska hanteras. Hur det som anges i dokumenten slår igenom i praktiken
och om verksamheterna följer vad som anges är många gånger svårt verifiera.
Framförallt på övergripande nivå. Tanken är att mycket av vad som anges i
styrdokumenten ska följas i den ordinarie uppföljningen i budgetcykeln, men så
är inte alltid fallet.
Kommunen bör arbeta med att balansera det som styr med det som följs upp.
Skulle mer kraft läggas på uppföljning och analys utifrån ett helhetsperspektiv
när det gäller flera av de områden som undersöks, så skulle kommunen snabbt
höja sin totala poängsumma i en Kommunkompassutvärdering.
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3. Detaljerad genomgång per
område
Område 1 Offentlighet och demokrati
Rubriker






Poäng

Strategi för demokratiutveckling och information
Information till medborgare
Dialog och medborgarmedverkan
Etik – motverkan av korruption

49

Allmänt

En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att
ta till sig Lysekilsbornas åsikter kring vad kommunen skall göra under en
mandatperiod. Det handlar då inte bara om att förvalta det valprogram som man
har haft i anslutning till senaste kommunalval, utan det handlar i mångt och
mycket om att göra medborgarna delaktiga i de beslutsprocesser som sker i
kommunen. I detta sammanhang gäller då både att vara lyhörd och öppen för
diskussion innan beslut skall tas och om att sprida information om beslut som
fattats. Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är
grundläggande för den offentliga sektorn. Det kan göras på olika sätt.
Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete, dels kan man via
kommunorganisationen arbeta med information och öppna upp för möjligheten
att påverka de processer som sker i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnder. Det är det senare perspektivet som utvärderas i detta område.
Partiarbetet som av många politiker lyfter fram som det viktigaste demokratiska
arbetet kan av förklarliga skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, då detta
ligger utanför kommunorganisationen.
Strategi for demokratiutveckling och information

I Lysekil finns idag ingen plan eller formulerad strategi kring kommunens
arbete med demokratiutveckling. Kommunfullmäktige har lagt ett uppdrag till
tjänsteorganisationen att ta fram en policy för medborgardialog. Arbetet med
detta har startat. Utifrån Kommunkompassens bedömningskriterier är detta ett
viktigt område att hantera mer strategiskt för Lysekil.
Kommunen har en kommunikationsstrategi från 2010. Denna är inaktuell i sitt
innehåll och håller på att revideras. Det finns även riktlinjer för ”Sociala medier
i Lysekil” från 2014. Dessa riktlinjer är mycket allmänt formulerade och känns
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delvis föråldrade. Båda dessa strategiska dokument behöver förnyas och sedan
förankras i organisationen.
Kommunen bedöms av medborgarna med låga resultat i SCB:s medborgarindex
både när det gäller inflytande och information, vilket indikerar att både
demokratifrågor och information är viktiga förbättringsområden.
Information till medborgarna

Kommunen är tydlig när det gäller att informera om dagordningar och protokoll
för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder på kommunens
hemsida. Även handlingar och beslutsunderlag finns att hämta. Det senare
gäller inte på alla kommuners hemsidor.
Tillgängliga protokoll och handlingar är kan vara svåra att läsa för
medborgarna, då språket många gånger är tungt och dokumenten är omfattande.
Kommunen skulle behöva arbeta mer för att skapa intresse bland Lysekilsborna
kring det dom hanteras av politiken. Detta kan göras genom att ta fram
lightversioner av viktiga strategier, planer och andra dokument som antas av
politiken. Kommunen kan också mer aktivt gå ut via annonser dagstidningar
eller i annonsblad till invånarna för att informera om viktiga frågor och beslut.
Sociala medier som Facebook skulle kunna användas för att sprids information
utifrån ett bredare medborgarperspektiv. Idag dominerar serviceperspektivet på
kommunens Facebooksidor.
Ett gott exempel när det gäller att sprida information om vad politiken arbetar
med är den film som görs efter kommunstyrelsemöten där kommunstyrelsens
ordförande kort berättar om vad som beslutats.
Kommunfullmäktigesammanträden är nu tillgängliga via film på hemsidan
vilket också är positivt.
Information om resultat

En viktig aspekt på information till medborgarna är att tydliggöra vilka
verksamhetsresultat kommunen uppnår och hur skattemedel använd så effektivt
om möjligt. Idag finns årsredovisningen på webben och det finns länkar till t.ex.
databasen Kolada och SCB:s hemsida. Via dessa vägar är det inte så enkelt för
en lekman att hitta relevant information. Kommunen publicerar själv få resultat,
brukarundersökningar, jämförelser, m.m. Kommunen skulle behöva arbeta mer
med att utifrån ett Lysekilsperspektiv informera kring vad som åstadkoms
utifrån vad som intresserar invånarna.
Positivt är att revisionens alla granskningar finns tillgängliga på kommunens
webb.
Medborgardialog och deltagande

En grund i demokratiarbetet är att ha återkommande dialoger med medborgarna.
Dessa dialoger måste politikerna äga. Ett gott exempel på medborgardialog i
Lysekil var framtagandet av kommunens vision, där många olika dialoger
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genomfördes i framtagningsprocessen som är första steget i framtagandet av en
ny översiktsplan. Kommunen har även prövat medborgardialoger i andra
sammanhang med mer eller mindre goda resultat. Intrycket är att dessa
medborgardialoger har genomförts lite ad hoc, varför det är positivt att
kommunen nu tar fram ett stödmaterial för hur medborgardialoger ska
genomföras.
Det finns möjlighet för medborgare att lägga medborgarförslag. Det är relativt
få förslag som kommer in och ännu färre som bejakas. Vid intervjuerna
nämndes att det finns ett uppdrag från politiken till tjänsteorganisationen att se
över arbetet med medborgarförslag. Ett sätt att förnya arbetet skulle kunna vara
att införa e-petitioner som är ett mer transparent sätt för att arbeta med att fånga
upp medborgarnas idéer och förslag. Malmö och Haparanda är två kommuner
som arbetar med e-petitioner.
Kommunen genomför återkommande SCB:s medborgarundersökning.
Resultatet analyseras och kommuniceras till politikerna. En del av indikatorerna
används för uppföljning av de övergripande målen. Detta är ett bra sätt att
lyssna av medborgarnas uppfattning om kommunen.
Motverka korruption

Lysekil antog i slutet av 2018 riktlinjer för att förebygga mutor och jäv.
Riktlinjerna är omfattande men allmänt formulerade. De tar upp många olika
aspekter av mutor och jäv. Respektive förvaltning måste informera om dessa
och anpassa dem till sin verksamhet. Hur detta gjorts har utvärderarna inte
kunnat undersöka. Kommunen ska själv följa upp efterlevnaden av riktlinjerna
genom internkontrollen i år.
En aspekter som inte fångats upp av riktlinjerna är den politiska dimensionen av
jäv avseende alla medborgares rätt till inflytande och att ingen enskild eller
grupp ska kunna särbehandlas. Inte heller finns tydligt angivet hur misstankar
om mutor, jäv och korruption ska kunna anmälas så att anmälaren känner sig
trygg och inte är rädd för att utsättas för repressalier. Detta kan vara
förbättringsområden. Laholm är en kommun som tagit fram en
visselblåsarfunktion kring dessa frågor.
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Styrkor

Förbättringsmöjligheter

 Dagordningar, protokoll och handlingar
för KF, KS, nämnder

 Strategi för demokratiutveckling

 KSO på fil efter KS-sammanträde

 Revidering av
kommunikationsstrategi

 KF-sammanträde sänds på webben

 Bättre information om resultat

 Revisionsrapporter på webben

 Strategi och stöd för hur
medborgardialoger kan genomföras

 Medborgardialog i samband med
framtagandet av visionen

 Utveckla medborgarförslag

 Arbete med SCB:s
medborgarundersökning

 Förankra och följ upp riktlinjer för att
förebygga mutor och jäv

 Riktlinjer för att förebygga mutor och
jäv

 Tydlig information om hur misstankar
om korruption ska anmälas

Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering
Rubriker







Poäng

Strategi för brukarfokus
Tillgänglighet och bemötande
Information om service och tjänster
Brukarundersökningar
Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering

64

Allmänt

Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt
förhållningssätt till sina brukare. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är
viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. Att vara tydlig när det gäller
information om vad brukarna kan förvänta sig avseende servicekvalitet är
ytterligare en viktig aspekt. Många gånger beror missnöje hos brukare på att
man från verksamheten inte klargjort för brukarna vad kommunens tjänster
skall innehålla. Förväntad kvalitet motsvarar då ibland inte levererad kvalitet
vilket skapar missnöjda föräldrar, vårdtagare, klienter, m.m. Tydlig information
om tjänster och möjlighet för brukarna att tycka till om de tjänster som utförs
brukar leda till en större andel nöjda brukare.
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Strategi för brukarfokus

Kommunens övergripande strategi kring brukarfokus belyses till viss del i
kommunens styrmodell via ”Målgrupp” även om det är medborgarperspektivet
som är det tydligaste där. Som del i den övergripande styrningen under rubriken
” Kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer” finns tre
kvalitetsindikatorer som mäter tillgänglighet- och bemötande vilket är positivt.
I kommunens värdegrund, öppet, enkelt och värdigt, är brukarperspektivet
tydligt. Värdegrunden upplevs av utvärderarna vara förankrad i organisationen.
Även i medarbetarplattformen finns brukarperspektivet med genom att där
pekas det på att de anställd i Lysekil ska ”utgå från kundens behov” och ” utöva
ett gott värdskap och ett gott bemötande”.
Tillgänglighet och bemötande

Olika verksamheter utbildar sina anställda kring service och bemötande utifrån
sitt verksamhetsperspektiv. Kommunen erbjuder även på övergripande nivå
värdskaps- och bemötandeutbildningar. Tanken är att alla ska gå dessa på sikt,
men prioriterat är för tillfället de som är berörs av besöksnäringen.
Kommunen har ingen utbildning för alla nyanställda, endast för chefer.
Tillgänglighet och bemötande lyfts genom att värdegrunden finns med i den
checklista som ska gås igenom för den nyanställde. Kommunen har inte
utvärderat om och hur denna värdegrund ta upp vid dessa genomgångar. En
fundering är om en genomförd utbildning för alla nyanställda skulle kunna få ett
bättre genomslag för betydelsen av kommunens värdegrund.
Medarbetarplattformen ligger som grund för den individuella lönesättningen
och här finns kundens behov, kvalitet, ett gott värdskap och ett gott bemötande
med. Detta är ett bra sätt för att få genomslag för dessa olika brukarperspektiv.
En god tillgänglighet och ett gott bemötande mäts i verksamheterna på olika sätt
i brukarenkäter. Tillgänglighet och bemötande mäts också genom
undersökningar kopplade till ”Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)”. Dessa
mått finns med som kvalitetsindikatorer för området ”verksamhet” i budget och
årsredovisning.
Ett förbättringsförslag kan vara att mer tydligt uppmärksamma personer och
arbetsgrupper som kännetecknas av ett gott brukarbemötande. Det kulle vara
utmärkelser, nyhetsinslag, synliggörande på olika sätt, etc.
Information om service och tjänster

Kommunen har en webbsida som innehåller mycket information. Tidigare fanns
ett informationsindex i projektet KKiK som värderade kommunala hemsidor.
Denna undersökning görs inte längre och utvärderarna har inte kunnat se hur
kommunen efter 2017 systematiskt följer upp informationen på sin hemsida
samt analyserar och förbättrar densamma. Kommunens informationsindex låg
2017 en bit under snittet för svenska kommuner.
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Ett förbättringsområde för webben är att anpassa innehållet mer för olika
målgrupper. Det kan handla om lättläst, redigerad text med olika språk,
teckenspråk, etc. Idag finns stöd på webben för uppläsning och översättning.
På webben presenteras olika förskolor och grundskolor mycket kort avseende
elever och inriktning. Här finns oftast inga kontaktuppgifter. I inga fall
presenteras jämförbara verksamhetsresultat. För olika äldreboenden eller
hemtjänstgrupper finns inga presentationer. Presentation av olika enheter och
möjlighet till att jämföra dessa med varandra skulle kunna förbättras.
Kommunen har sedan halvårsskiftet 2019 startat ett kontaktcenter istället för
den traditionella växelfunktionen. De som ringer eller skickar e-post till
kommunen ska kunna få hjälp med svar på frågor direkt. Det är för utvärderarna
lite oklart vilka frågor kontaktcentrat kan svara på och vilka som hänvisas
vidare. Det finns fortfarande handläggare i verksamhet som på hemsidan anges
med telefonnummer och entimmes telefontid per dag. Kontaktcentrat ska
utvidgas med en besöksfunktion där det går att få personlig hjälp direkt.
Kontaktcentret bör utvecklas vidare.
Kommunen har ett stort antal pdf-blanketter på sin hemsida. Dessa kan fyllas i
på nätet, men måste skrivas ut och skickas in. Kommunen arbetar med att
utveckla sin e-service att bli mer interaktiv och hanterbar direkt på nätet. Här
finns fortfarande en stor förbättringspotential för ökad digitalisering av service.
Brukarundersökningar

Alla verksamheter arbetar med brukarenkäter på olika sätt. Intrycket är att de
flesta använder resultatet på dessa för jämförelser internt och externt samt för
analys och förbättringsarbete.
Ett förbättringsområde avseende brukarundersökningar är att arbeta mer med
andra metoder än enkäter. Det kan handla om fokusgruppssamtal,
snabbmätningar via elektronisk ”tyck till”, lärande observationer, dialogmöten,
m.m. Detta görs på olika sätt i vissa verksamheter, men kan prövas av fler och
göras mer systematiskt.
System för service-/kvalitetsdeklarationer och synpunkts/klagomålshantering

Kommunen arbetar inte med någon form av service- eller kvalitetsdeklarationer.
Det finns ett undantag genom det medborgarlöfte som har tagits fram i
samverkan med polisen. Denna typ av deklarationer har till syfte att belysa
vilken tjänst eller service en brukare kan förvänta sig. En sådan information kan
ske på olika sätt och måste inte ha formen av just en service- eller
kvalitetsdeklarationer. Utvärderarna hittar inte någon motsvarande information i
Lysekil. Laholm är en kommun som arbetar med kvalitetsdeklarationer för att
utveckla verksamheten.
Kommunen har ett gemensamt synpunkts- och klagomålshanteringssystem. Det
finns webbingångar på förstasidan för utbildning och barnomsorg samt omsorg
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och stöd. Det finns även en ingång ett antal ”klick” ned på ”kommun och
politik”. De stora verksamheterna skola och omsorg anger att de arbetar
systematiskt med att lära från inkommande synpunkter och klagomål.

Styrkor

Förbättringsmöjligheter

 Kommunens värdegrund och
medarbetarplattformen lyfter
brukarperspektivet

 Utbildning för nyanställda kring
värdegrund, m.m.

 Kvalitetsindikatorer för tillgänglighet
och bemötande
 Utbildning i värdskap
 Medarbetarplattform som grund för
lönekriterier
 Alla arbetar systematiskt med
brukarenkäter

 Uppmärksamma
personer/arbetsgrupper som är duktig
på bemötande
 Förbättra informationen på webben
ytterligare
 Möjliggör jämförelser mellan enheter
 Stärk och utveckla kontaktcentret

 Systematiskt arbete med synpunkter
och klagomål

 Arbeta med flera olika verktyg för
brukarundersökningar
 Kvalitetsdeklarationer eller liknande

Område 3 Politisk styrning och kontroll
Rubriker







Poäng

System för styrning och uppföljning
Politiska mål
Uppföljning och rapportering
Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän
Samspel politiker/tjänstemän

71

Allmänt

I en kommun beställer politiken genomförandet av ett uppdrag av en
utförarorganisation. Det kan vara de egna förvaltningarna eller en/flera externa
utförare. Detta uppdrag ska spegla den politiska majoritetens vilja när det gäller
att utveckla och fördela service till kommuninvånarna. Den modell som de
flesta använder för att förtydliga detta uppdrag är någon form av målstyrning.
Hur denna modell är utformad i svenska kommuner varierar däremot i stor
omfattning. För att samspelet mellan den politiska ledningen och
tjänstemannaorganisationen i kommunen skall fungera, krävs att roller och
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ansvar för de olika funktionerna har klargjorts. Uppföljningen av målen måste
vara tydlig. Vid upphandling av tjänster från externa utförare bör denna spegla
kommunens övergripande mål.
System för styrning/uppföljning

Lysekil har i en bred process tagit fram en vision, Lysekil 2030, som beslutades
2017 av fullmäktige. Den sammanfattas i följande meningar: ”Lysekil är en
hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och
framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima
näringar”, Denna vision är riktpunkten för kommunens styrning. Intrycket är att
visionen är känd i organisationen.
Kommunen har sedan 2016 arbetat med den styrmodell som gäller idag.
Styrmodell är väl beskriven och genomtänkt. Ett signum för modellen är att
minska antalet politiska mål och göra dessa mer strategiska för hela
organisationen. Verksamheterna har fått ett större mandat att själva utveckla och
förbättra utifrån sitt grunduppdrag.
Ett viktigt fundament för att kommunen styrning ska fungera är kommunens
värdegrund som sammanfattas i orden ”öppet, enkelt och värdigt”. Denna
värdegrund finns med i chefs- och medarbetarplattform och används för
medarbetarsamtal och individuell lönesättning.
Vision, styrmodell och värdegrund samspelar och på ett övergripande plan är
dessa tre delar väl genomtänkta och beskrivna. Dock finns fortfarande
förbättringssteg att ta för att styrningen ska få full genomslag i hela
organisationen. Vad detta är framgår i nedanstående avsnitt.
Tydliga politiska mål

Kommunfullmäktige har beslutat om fem övergripande utvecklingsområden.
Till vart och ett av dessa utvecklingsområden finns ett utvecklingsmål. Dessa
mål följs upp genom totalt 20 mätbara indikatorer som anges i
budgethandlingarna. Utöver dessa mål finns de övergripande kvalitetskriterierna
målgrupp, medarbetare, verksamhet och ekonomi som också följs med 26 olika
indikatorer. Indikatorerna är inte målsatta.
På nämndnivå finns också utvecklingsmål som riktar sig mer specifikt till varje
verksamhet. Dessutom finns även så kallade kritiska kvalitetsfaktorer i
nämndbudgeten.
Alla de som intervjuats, både politiker och tjänstepersoner, är positiva till den
begränsning av mål som gjorts. På nämnds- och förvaltningsnivå utrycker de
intervjuade att styrningen fungerar bättre genom återkommande dialoger mellan
nämndpolitiker och förvaltningsledning.
Ett förbättringsområde som kvarstår är att få ut styrningen på enhetsnivå med
bland annat dialoger som engagerar bland både chefer och medarbetare.
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Ett annat förbättringsområde är att försöka sammanlänka den ekonomiska
planeringen och uppföljningen med den som rör verksamhetsresultat. Även om
många vittnar om att styrning och uppföljning av verksamhet har utvecklats
under åren, så sägs också att styrning av ekonomi och av verksamhetsresultat
många gånger är två separerade processer. För att möte framtida utmaningar
kring ökade krav på effektivitet och prioriteringar bör kommunen arbeta för att
bättre koppla ekonomi med verksamhetsresultat både i planerings- och
uppföljningsprocessen.
Ett tredje förbättringsområde när det gäller styrning, är att de övergripande
målen som fullmäktige antagit får genomslag även i de kommunala bolagen.
Idag är det svårt att via ägardirektiv och årsberättelser se hur dessa fångar upp
och bidrar till de övergripande utvecklingsmålen. Den övergripande styrningen
bör gälla hela kommunkoncernen.
Uppföljning och rapportering
Vid intervjuerna fångade utvärderarna upp att det fanns ett visst missnöje kring
uppföljning av de övergripande målen bland politikerna i kommunstyrelsen.
Målen upplevdes i vissa fall otydliga och uppföljningen av hur kommunen
uppfyller målen upplevdes ibland oklar. Det är viktigt att de som arbetar med att
utveckla styrningen fångar upp dessa invändningar och försöker stärka
uppföljningen för kommunstyrelsen så att de kan fullfölja sin uppsiktsplikt av
kommunkoncernens verksamheter. Det har bildats en analysgrupp på
kommunövergripande nivå. Denna grupp bör kunna ha en viktig roll i att
tydliggöra den koncernövergripande uppföljningen.
På nämndnivå verkar uppföljningen av mål och kritiska kvalitetsfaktorer
fungera relativt väl. Nyckelord för att uppföljningen upplevs fungera bättre än
tidigare är dialog och analys. Verksamheterna har blivit bättre på att analysera
orsakssamband och förstå vad som behöver åtgärdas. Dialogen har blivit ett
stöd till att förstå vad olika mått och indikatorer betyder i praktiken.
Ett förbättringsområde när det gäller uppföljning är att tydliggöra de
kommunala bolagens bidrag till de kommunövergripande utvecklingsmålen.
Ansvarsfördelning och roller mellan politiker/tjänstemän

Intrycket är att det nya sättet att styra i kommunen har tydliggjort rollerna
mellan politiker och tjänstepersoner. Ansvarsfördelningen mellan vad- och hurfrågor har blivit bättre. Det finns dock en utmaning som måste hanteras. Det är
som tidigare nämnts kommunstyrelsens upplevelse av att i vissa fall i liten
möjlighet att följa upp och agera på de kommunövergripande målen. Det
handlar här om att stärka och stödja kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt av
kommunkoncernens verksamhet.
Samspel mellan politiker och tjänstemän

Dialogen mellan politiker och tjänstemän blivit bättre på nämndnivå. Den sker
oftast mellan presidier och förvaltningsledning. Även på övergripande nivå
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finns i budgetprocessen återkommande tillfällen då tjänstepersoner och politiker
har dialoger kring mål och uppföljning av dessa. Detta är ett positivt sätt att
arbeta.
Att vara politiker idag är ett krävande arbete och det är många gånger svårt för
fritidspolitiker att kunna leva upp till de krav som ställs. För att förbättra och
stärka politikernas arbetssituation i kommunen skulle ett sätt kunna vara att
genomföra återkommande politikerenkäter för att hitta förbättringsområden.
Ett annat sätt är att återkommande utbilda politikerna kring frågor som är
kopplade till styrning, uppföljning och till aktuella frågor som rör kommunens
prioriterade utvecklingsområden. Politikerna skulle kunna utbildas på ett
likande sätt som kommunens chefer idag görs när det gäller styra/leda/coacha.

Styrkor

Förbättringsmöjligheter

 Tydlig vision i Lysekil 2030

 Tydliggör uppföljningen och analysen
av de kommunövergripande målen

 Väl beskriven och genomtänkt
styrmodell

 Stärk kommunstyrelsens uppsiktsplikt

 Tydlig värdegrund
 Kommunövergripande utvecklingsmål
uppföljningsbara genom mätbara
indikatorer
 Dialogbaserad styrning och uppföljning
 Kommunövergripande analysgrupp
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 Sammanlänka planerings- och
uppföljningsprocesser avseende
ekonomi och verksamhetsresultat
 Skapa koncernstyrning som
inbegriper de kommunal bolagen
 Återkommande politikerenkäter och
stödjande utbildningar

Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation
Rubriker








Poäng

Strategi för ledarskap, ansvar och delegation
Enheternas ansvar
Tvärsektoriellt samarbete
Personligt ansvar och uppdrag för chefer
Kommunledningens kommunikation
Ledarutveckling

63

Allmänt

I svenska kommuner uppstår ibland en kraftmätning mellan på ena sidan de
centrala funktionerna med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och på
andra sidan facknämnderna.
Detta återspeglas ofta även inom förvaltningsorganisationen där
förvaltningsövergripande anslag kring ekonomi-, personal- och
utvecklingssystem ställs mot förvaltningsspecifika system. Samma mönster
återfinns inom respektive förvaltning när det gäller fördelning av frihet och
ansvar mellan förvaltningsledning och de olika resultatenheterna. Det optimala
är att hitta en fruktbar balans mellan central ledning och lokal frihet under
ansvar.
Strategi för ledarskap, ansvar och delegation

Cheferna i organisationen är en av de viktigaste nycklarna till att få genomslag
av mål och nå goda resultat. Därför är chefs- och ledarutveckling samt stöd till
chefer bland det viktigaste en kommun kan lägg resurser på.
Strategi kring ledarskapet är i Lysekil kopplat till chefernas kunskaper och
engagemang i kommunens styrning. Kraft läggs under 2019 0ch 2020 på den
ledarskapsutbildning, Styra, Leda Coacha, som alla chefer ska gå. Effekterna
av utbildningen kan först ses under 2020, varför det är svårt att kommentera vad
utbildningen kommer att förändra.
Kommunens bild av ledarskapet är även formulerat i chefsplattformen och till
viss del i medarbetarplattformen. Dessa två ”riktlinjer” är mycket allmänt
formulerade och behöver konkretiseras i handling. Kommunen har inte följt upp
dessa två plattformar vilket gör det svårt för utvärderarna att avgöra
genomslaget.
Resultatenheternas ansvar

Chefer på enhetsnivå i kommunen har ett stort delegerat ansvar kring budget,
personal och organisation. Det fulla ansvaret finns inte när en enhets budget går
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med över- eller underskott. Enhetschefens budget nollställs vid årsbokslutet och
eventuellt över och underskott skjuts upp på nämndnivå för att regleras. Ett
system där budgeten alltid nollställs kan ha en kostnadsdrivande effekt. Dock är
systemet med att nollställa budgeten den vanligaste modellen i svenska
kommuner.
Tvärsektoriellt samarbete

Lysekil har valt att i sin övergripande budget och verksamhetsplan fokusera på
ett antal övergripande utvecklingsområden. Dessa är i sin beskrivning
tvärsektoriella och det finns en ansvarig person för varje område. När det gäller
ett tvärsektoriellt arbetssätt bör det finnas behov av att tydliggöra tvärsektoriella
processer som har bäring på området och dess mål. Att beskriva och tydliggör
sådana processer kan vara ett förbättringsområde för kommunen. Eskilstuna och
Botkyrka är två kommuner som har arbetat med att beskriva tvärsektoriella
processer på övergripande nivå.
Personligt ansvar och uppdrag för chefer

Det generella uppdraget för chefer i Lysekil beskrivs i den chefsplattform som
tagits fram. Kommunen arbetar inte på något enhetligt sätt utöver
medarbetarsamtalet för att dokumentera och befästa det personliga uppdraget
för olika chefer. Ett förbättringsområde skulle kunna vara att formalisera det
personliga uppdraget anpassat till tid och aktuell verksamhet utifrån punkterna i
chefsplattformen. Det finns kommuner som arbetar med signerade chefkontrakt
med tydliga resultatförväntningar. Nacka och Vänersborg är exempel på sådana
kommun.
Utvärdering av kommunens chefer fångas upp dels i den återkommande
medarbetarenkäten, dels i samband med medarbetarsamtalet med överordnad
chef. Kommunen skulle kunna införa fler utvärderingar av cheferna för att ge ett
tydligare stöd för att utveckla ledarskapet i denna grupp. Helsingborg är en
kommun som arbetar brett med både utvärdering och utbildning av chefer i
organisationen.
Kommunledningens kommunikation

På övergripande nivå genomförs Chefsdagar fyra gånger per år. Detta är ett
utmärkt tillfälle för att arbeta på tvären och lyfta frågor som berör alla chefer.
I Lysekils styrmodell finns ett ökat fokus på verksamheternas eget ansvar för att
analysera och utveckla sitt arbete. Vid intervjuerna berättas att mer tid än
tidigare läggs idag för att på enhetsnivå arbeta med mål, analys och
förbättringar. Samtidigt sägs att mycket mer tid skulle behöva läggas på detta
för att styrningen och verksamhetsutveckling på denna nivå ska fungera väl.
Stöd till enhetschefer kring de svåra uppgifterna med analys och möjlighet för
chefen att samla alla sina medarbetare vid fler tillfällen än idag för att arbeta
med verksamhetsutveckling är önskemål.
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För att hitta en gemensam riktning i kommunen och samlas kring de
gemensamma utvecklingsmålen, så är det viktigt att kommunens
tjänstepersonsledning agerar som en samlad grupp som företräder hela
kommunens inriktning och inte endast agerar som företrädare för en specifik
verksamhet. Det finns en osäkerhet i ledningsgruppen hur de själva uppfattas av
chefer och medarbetare i organisationen utifrån sin kommungemensamma roll.
Ledningsgruppen och deras gemensamma roll uppfattas otydlig även i andra
intervjugrupper. Här finns ett förbättringsområde. Det gemensamma ansvaret
för helheten är viktigt när förvaltningscheferna ska leda kommunens olika
övergripande utvecklingsområden.
Ledarutveckling

Kommunen genomför idag en ledarutbildning för alla chefer med temat ”Styra,
Leda, Coacha”. Fokus på denna utbildning är att utveckla och stärka cheferna
för att de ska kunna arbeta enligt kommunen styrmodell. Utbildningen startade
2019 och ska vara genomförd för alla chefer under 2020. Denna utbildning är
ett gott exempel på hur ledarskapet kan kopplas till kommunens styrsystem och
till att skapa resultat för Lysekilsborna. En invändning kan nämnas.
Bolagscheferna kommer inte att gå i det nya ledarskapsprogrammet. Det är ett
tecken på att kommunen inte tänker koncernövergripande när det gäller sin
styrning och sin utveckling av chefer.
Kommunen har även utbildning för potentiella chefer. Dels sker detta i
samarbete med andra kommuner i Bohuslän, dels genomförs en egen
seminarieserie för medarbetare som kan tänka sig att kliva upp som chef. Det är
ett gott exempel.
Styrkor

Förbättringsmöjligheter

 Chefsplattform

 Konkretisering och uppföljning av
innehållet i chefsplattformen

 Hög grad av delegering till enhetschefer
 Chefsdagar 4 ggr/år
 Mer arbete idag kring analys och
utveckling på enhetsnivå

 Att arbeta mer med tvärsektoriella
processer
 Beskrivning, kontrakt, etc. på det
personliga uppdraget som chef

 Ledarutbildning ”Styra, Leda, Coacha”
 Utbildning för potentiella chefer

 Ytterligare verktyg för utvärdering av
chefer och stöd till chefsutveckling
 Mer tid och stöd till enheternas analys
och utvecklingsarbete
 Bolagschefer i kommunens
ledarskapsprogram
 Tydliggör och lyft fram kommunens
ledningsgrupp som stöd till
helhetsperspektivet i kommunen
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Område 5 Resultat och effektivitet
Rubriker








Poäng

Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling
Kostnader och resultat i budgetprocessen
Projekt, uppföljning och kontroll
Kommunikation kring resurser och resultat
Jämförelser
Extern samverkan

69

Allmänt

Området resultat och effektivitet avser framförallt det arbete som sker inom
förvaltningsorganisationen avseende uppföljning av verksamhet. Det gäller då
inte bara den ekonomiska uppföljningen, utan även verksamhetsuppföljning
kring volym, kvalitet, m.m. Man kan våga sig på att säga att just uppgiften att
koppla ihop ekonomistyrning med resultatstyrning och därmed också
uppföljning av ekonomi och resultat, är den stora utmaning som svenska
kommuner står inför. Det handlar i grunden om att kunna mäta effektivitet. Vad
levererar vi för service och vilken kvalitet innehåller denna service i relation till
vad den kostar?
Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling

Strategin i Lysekil kring resultatstyrning framgår av kommunens styrmodell.
Där har ett fokus lagts på verksamhetsnivån och på kvalitetsutveckling i
produktionen av tjänster. Det stärker inriktningen på resultatförbättringar.
När det gäller strategin för att arbeta med effektivitet, så är denna otydligare.
Det finns mål och riktlinjer för att arbeta med god ekonomisk hushållning. I
riktlinjerna talas även om ekonomisk hållbarhet parallellt med både social och
ekologisk hållbarhet. Dock hittas lite om vad detta innebär och hur kommunen
förhåller sig till effektivitet som begrepp. Det som behöver tydliggöras är hur
kommunen utifrån en långsiktigt hållbar ekonomi kan leverera tjänster och
service som tillgodoser förväntan hos brukarna och täcker upp för de
demografiska förändringar som kan förväntas. Detta är en utmaning som alla
kommuner måste hantera framgent.
Kostnader och resultat i budgetprocessen

Det finns verksamheter som försöker kostnadsberäkna delar av sina tjänster.
Kostnad per brukare, nettokostnadsavvikelser och lokalkostnader är några mått
som används. Intrycket vid intervjuerna var att det finns en hel del kvar för att
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kunna säga att kommunen arbetar systematiskt för att hitta olika sätt att arbeta
med ökad effektivitet i organisationen. För detta behövs mer
kommunövergripande kunskapsstöd till förvaltningar och enheter.
Det pågår för närvarande ett projekt i samarbete mellan SKR och RKA där ett
antal nyckeltal för effektivitet i kommuner ska tas fram. Detta ska vara klart
hösten 2020 och här kan finnas inspiration för det fortsatta arbetet.
Effektivisering av projektarbeten

Det är viktigt att driva projekt effektivt. Ett sätt är att tydligt beskriva vad som
ska göras, vem som har ansvar, hur effekter ska verifieras, m.m. Lysekil har en
mall med en omfattande beskrivning av hur projekt ska beskrivas. Utvärderarna
har inte kunnat se i vilken omfattning dessa mallar används. Mallen bör kunna
vara vara ett stöd till större projekt som ska genomföras. För mindre projekt
verkar beskrivningen lite överarbetad.
Kommunikation kring resurser och resultat

Som tidigare beskrivits arbetar verksamheterna mer med uppföljning och analys
av än tidigare vilket är mycket positivt. Dialog har blivit ett nyckelord i
kommunen styrning. Det finns en handbok som beskriver olika metoder för hur
denna dialog ska kunna föras. Dialogen sker på olika nivåer i organisationen.
Det är på enhetsnivå som kommunen behöver lägga mer resurser och
kompetensstöd för att stärka dialog för uppföljning och analys.
Som stöd för styrning, uppföljning och analys och för att dialog ska kunna
genomföras, finns verksamhetsledningssystemet Stratsys. De flesta anger vid
intervjuerna att systemet är ett bra stöd även på enhetsnivå. Det är ett tecken på
att systemet används på ett riktigt sätt.
Jämförelser

Alla verksamheter arbetar med jämförelser utifrån ekonomi och kvalitet på sin
service. Jämförelser görs dels med andra kommuner, dels mellan egna enheter
på de stora verksamheterna. Det är svårt för utvärderarna att verifiera, men
intrycket är att jämförelserna används för att analysera och förbättra resultatet i
verksamheten.
Det är svårare att hitta jämförelser på övergripande nivå. Lysekil deltar i
projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), men det är oklart hur dessa
mått används utifrån jämförelser på övergripande nivå. Vissa av måtten finns
med som indikatorer i budget och årsbokslut.
I kommunövergripande budget och årsberättelse publiceras inte några
jämförelser med andra kommuner. Det finns förbättringsmöjligheter när det
gäller att synliggöra strategiska jämförelser med andra kommuner utifrån olika
aspekter. Detta kan göras genom att faktiskt jämföra de indikatorer som
kommunen använder för måluppfyllelse, men även utifrån andra perspektiv som
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påverkar utvecklingen för Lysekil. Jämförelser ger kunskap kring värdet av
olika resultat.
Extern samverkan

Det finns många exempel på att Lysekil samverkar med grannkommuner, med
kommuner inom kommunalförbundet Fyrbodal och även i andra konstellationer.
Samverkan sker i formaliserad form genom avtal men också i projektform och i
form av erfarenhetsutbyte i nätverk. Det finns även flera exempel på att
kommunen samverkar med aktörer inom frivilligsektorn. Lysekil är ett gott
exempel på en kommun som genom samverkan breddar kommunens service
utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Styrkor

Förbättringsmöjligheter

 Styrmodellen sammanfattar strategin för
resultatstyrning

 Ta fram strategi för arbete med
effektivitetsutveckling

 Projektstyrningsmodell

 Arbete med att mäta, analysera och
förbättra effektivitet

 Dialog kring styrning, uppföljning och
analys på verksamhetsnivå
 Stratsys för verksamhetsstöd
 Arbete med jämförelser av kostnader och
resultat på verksamhetsnivå
 Många exempel på extern samverkan

 Utveckla dialogen mer (stöd, tid,
möjligheter) i verksamheten
 Synliggöra jämförelser på övergripande
nivå
 Förbättra koncernperspektivet genom
att samverkan med de kommunala
bolagen

Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik
Rubriker
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Personalstrategi
Rekrytering – attraktiv arbetsgivare
Kompetens- och medarbetarutveckling
Individuell lönesättning
Arbetsmiljöarbete
Mångfald
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63

Allmänt

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram
och stärker de olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Svenska
kommuner står inför stora nyrekryteringsbehov på grund av bl.a. omfattande
pensionsavgångar. Eftersom den offentliga sektorn har problem med att
konkurrera om attraktiva yrkesgrupper med löner, måste man skapa
arbetsplatser som dels attraherar ny personal, dels stimulerar befintlig personal
att stanna och utvecklas.
Personalstrategi

Den övergripande personalstrategin i Lysekil beskrivs i dels chefsplattformen,
dels medarbetarplattformen. Innehållet i dessa dokument har bland annat fått
genomslag i styrmodellen, i medarbetarundersökningen, i lönekriterier, etc.
Plattformarna har tagits fram 2017 respektive 2018 och har ännu inte följts upp
och utvärderats, varför det är lite svårt att följa upp effekten av dessa dokument.
Rekrytering och attraktiv arbetsgivare

Det finns en centralt framtagen handbok för rekrytering. Den är endast
stödjande och det är oklart i vilken omfattning de rutiner som finns beskrivna
där används. Att samordna rekrytering i kommunen bör vara ett sätt att få
genomslag för det som uttrycks i chefs- och medarbetarplattform. Kommunen
har själv identifierat detta som ett förbättringsområde.
Det finns flera olika aktiviteter där kommunen marknadsför sig som en attraktiv
arbetsgivare och försöker locka till sig viktig kompetens. Några exempel är
deltagande på mässor, att erbjuda medflyttarrekrytering, marknadsföring av
platsen Lysekil, deltagande i Kommunakademin Väst och samarbetsavtal med
Högskolan Väst kring studentpraktikplatser. Detta är ett gott exempel på
satsningar för att locka ny arbetskraft.
Kommunen har även ett antal olika förmåner utöver lön som kan skapa
attraktivitet. Dessa motsvarar i mångt och mycket vad många andra kommuner
erbjuder.
Kompetens- och medarbetarutveckling

Kommunen erbjuder ibland annat centrala utbildningsinsatser kring ledarskap
och arbetsmiljö. Mycket av kompetensutvecklingsbehovet kartläggs annars på
verksamhetsnivå och hur satsningar genomförs där varierar. En utmaning
framgent för Sveriges kommuner kommer att vara att kunna behålla och
rekryter kompetent personal. Konkurrensen om attraktiv arbetskraft kommer att
öka. Det är viktigt att Lysekil gör en övergripande strategisk analys för
kommande behov och agerar utifrån denna analys för att framgent kunna
bemanna verksamheterna med kompetenta medarbetare.
Kommunen har tagit fram en tydlig mall för hur medarbetarsamtalen ska gå till.
Mallen följer inte helt tydligt strukturen i chefs- och medarbetarplattform vilket
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borde vara en del i att implementera innehållet i dessa plattformar. Kommunen
följer inte upp i vilken omfattning denna mall följs. För att nå fullt genomslag
enligt den önskade systematiken behöver uppföljning och utvärdering av hur
samtalen genomförs göras. Detta är ett förbättringsområde.
I Lysekil bedrivs som tidigare nämnts ett ledarskapsprogram med tydlig
koppling till kommunens styrsystem. Ett förbättringsområde är att även
genomföra en utbildning i medarbetarskap som når alla anställda med ett
liknande innehåll, även för dem som inte är chefer.
Individuell lönesättning

Det finns en ny mall för lönesamtal som är mycket tydlig och som innehåller
gemensamma lönekriterier. Denna mall följer strukturen och innehåll i chefsoch medarbetarplattform, vilket bör kunna ge en drivkraft för genomslag av
dessa plattformar. Det är viktigt att kommunen framgent följer upp hur denna
slår igenom och vilka effekterna blir.
Kommunen genomför årliga lönekartläggningar vars resultat ligger till grund
för justeringar och prioriteringar av vissa grupper vilket är viktigt och positivt.
Arbetsmiljöarbete

En större medarbetarenkät genomförs vartannat år i kommunen. En del i denna
enkät utgörs av SKL:s Hållbart medarbetarengagemang (HME). Dessa HMEfrågor ställs i en mindre omfattande medarbetarenkät de år som den stora
enkäten inte görs. Meningen är att förvaltningar och arbetsplatser ska analysera
resultatet och arbeta med förbättringsåtgärder. Vid intervjuerna framkom att det
i många fall saknades tid för att genomföra nödvändiga analyser och för att
kunna genomföra reella förbättringsåtgärder. Flera efterlyste förutom mer tid
även ett bättre stöd för att kunna arbeta med enkätens resultat.
Mångfald

Lysekil har ett antal styrdokument som anger hur kommunen ska stärka
mångfald och minska diskriminering i organisationen. Det finns riktlinjer för
integrationsarbete och riktlinjer för likabehandling. Det finns även en plan för
jämställdhet. Utvärderarna har inte kunnat se hur dessa faktiskt får genomslag i
organisationen och hur mångfaldsarbete ger effekter. En uppföljning av
förväntade resultat utifrån både riktlinjer och plan bör göras.
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Styrkor

Förbättringsmöjligheter

 Chefs- och medarbetarplattform

 Uppföljning av chefs och
medarbetarplattform

 Kommunen marknadsför sig som
attraktiv arbetsgivare

 Mer samordnad rekrytering

 Mall för medarbetarsamtal
 Tydliga övergripande lönekriterier och
mall för bedömning
 Återkommande medarbetarenkäter
 Flera styrande dokument för stöd till
arbete med mångfald

 Övergripande strategisk analys för
framtida kompetensbehov
 Uppföljning av hur medarbetarsamtal
genomförs
 Uppföljning av lönekriteriernas
genomslag
 Genomförande av en utbildning i
medarbetarskap
 Mer stöd kring analys och förbättringar
av resultatet utifrån medarbetarenkät
 Uppföljning av effekter utifrån
mångfaldsarbetet

Område 7 Ständiga förbättringar
Rubriker







Poäng

Strategi för ständiga förbättringar
Analys av avvikelser, brister och problem
Verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling
Lärande genom omvärldsspaning och samverkan
Metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna
Kreativitet och förbättringar

55

Allmänt

Inom näringslivet har det sedan mitten av 1900-talet funnits ett otal olika
system för att bedriva kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete är i de flesta fall
synonymt med att på ett strukturerat sätt arbeta för att skapa kontinuerliga
förbättringar i en verksamhet. TQM, EFQM, ISO, SIQ, BS, LEAN är alla
standards eller system för detta kontinuerliga förbättringsarbete. I den
kommunala världen har oftast kvalitetsarbete förekommit som enskilda öar
knutna till vissa verksamheter. Ett identifierbart mönster under senare år är att
flera kommuner börjar ta fram övergripande system för att effektivisera och
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förbättra sin verksamhet. Dessa system är då oftast egenutvecklade modeller för
förbättringsarbete som ibland innehåller delar av de system som nämns ovan.
En framgångsfaktor för ett fungerande kvalitetsarbete är att det system som
används, tydligt länkar till kommunens styr- och uppföljningssystem.
Strategi för ständiga förbättringar

Att arbeta med ständiga förbättringar är en tydlig del i kommunens styrmodell.
Detta arbete faller in under ”Kvalitetssäkring av grunduppdraget” och klargörs
av ”Riktlinjer för ständiga förbättringar”. Strukturen för detta arbete är tydligt
beskrivet i teorin. Vid intervjuerna ges intrycket av att det skett ett ökat fokus på
av det lokala förbättringsarbetet genom en tydligare delegering av detta till
verksamheten.
Samordningen av förbättringsarbetet på övergripande nivå sker till viss del
genom organiseringen av de olika utvecklingsområden som är kopplade till
fullmäktiges budget- och plandokument. En nystartad analysgrupp med
representanter från olika verksamheter är en del i denna samordning. Denna
analysgrupp bör förutom att arbeta med analys av måluppfyllelse på
övergripande utvecklingsområden, även vara ett stöd för analysarbetet på
verksamhetsnivå.
Karlskrona är en kommun som har en kommunövergripande kvalitetsgrupp
direkt knuten till kommundirektören. Ulricehamn är en kommun som arbetar
med analysverkstäder och de har tagit fram en egen analyshandbok. Här kan
finnas inspiration för det fortsatta arbetet.
Analys av avvikelser, brister och problem

I den nya styrmodellens finns ett ökat fokus på att arbeta med ständiga
förbättringar i verksamheten. Analys är en viktig komponent i detta arbete. Vid
intervjuerna fick utvärderarna bilden av att analysarbetet av avvikelser är en del
i förbättringsarbetet som pågår på verksamhetsnivå. Detta arbete kan stärkas
och utvecklas ytterligare genom att mer stöd ges till enheter från övergripande
och från förvaltningsnivå.
Lärande och utveckling genom omvärldsspaning och samverkan

Det finns i Lysekil ett stort antal olika nätverk och samarbetsforum med andra
kommuner för omvärldsspaning, lärande och gemensam utveckling. Detta är en
styrka och ger extra kraft till förbättringsarbetet för service och tjänster.
Ska något förbättringsområde nämnas här, så är det att kommunen borde kunna
samarbeta mer med universitet och högskolor för att tillföra
forskningsperspektivet till utvecklingsarbetet inom de egna
kärnverksamheterna. En stor samverkan sker idag mellan olika aktörer när det
gäller maritim forskning, vilket är ett gott exempel.
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Metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna

Det finns en stor mängd olika metoder och verktyg för att bedriva
förbättringsarbete. Många av dessa verktyg är generella och kan användas av
olika verksamheter. Kommunen ger idag visst stöd kring att använda vissa
gemensamma verktyg t.ex. inom HR-arbetet kopplat till medarbetarenkäten,
APT, arbetsmiljö m.m. Ett förbättringsområde är att ge samordnat stöd till
verksamheterna när det gäller olika verktyg som kan användas i
förbättringsarbetet.
Kreativitet och innovation

Innovation, kreativitet och nytänkande är förmågor som måste stärkas i Lysekil.
Det går att systematiskt arbeta med att stimulera enskilda och arbetsplatser med
att hitta och pröva nya arbetssätt. Detta görs förenklat att dels uppmuntra de
anställda att hitta förbättringsförslag, dels att avsätta tid och resurser för att
pröva och genomföra förbättringar i hela organisationen. Helsingborg och
Västerås är två kommuner som arbetar på olika sätt med att stödja innovationer
och kreativitet.

Styrkor

Förbättringsmöjligheter

 Tydlig koppling av förbättringsarbete
till styrmodellen

 Mer stöd till analys på
verksamhetsnivå

 Nystartad analysgrupp

 Stöd till verksamheter avseende olika
verktyg för kvalitetsutveckling

 Många exempel på lärande nätverk och
samarbetsprojekt med andra kommuner
 Samverkan mellan kommun, näringar
och forskning avseende Maritima
Lysekil
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 Mer samverkan med universitet och
högskolor inom kärnverksamheterna
 Systematiskt arbete med innovation
och kreativitet

Område 8 Kommunen som samhällsbyggare
Rubriker








Poäng

Planer/strategier för samhällsbyggande
Samarbete med civilsamhället
Samarbete med kulturlivet
Stöd till näringslivet
Internationella kontakter
Miljöfrågor
Social hållbarhet

67

Allmänt

I kommunens roll som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i
form av förenings-, kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att
upprätthålla samverkan på regional, nationell och internationell nivå.
Kommunen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika
verksamheter i den geografiska kommunen skall fungera tillsammans för att
skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.
Planer/strategier för samhällsbyggande

Lysekil har ett utvecklingsområde som benämns ”Upplev Lysekil och vår unika
livsmiljö”. Där lyfts utvecklingsmålet ”I Lysekils kommun ska både bofasta och
besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.”
Här kan sägas att Lysekils målsättning inom samhällsbyggande beskrivs på ett
mycket allmänt plan.
Ett mer samlat grepp kring strategin för byggandet av det goda samhället syns i
den process som kommunen startat för att ta fram en ny översiktsplan. Här finns
flera intressanta inslag som belyser vision, omvärldsfaktorer, delaktighet av
olika aktörer, m.m.
När det gäller Lysekils olika strategier för delar av samhällsbyggandet utifrån
de dimensioner som kommunkompassen lyfter, så varierar detta. Det finns idag
inga tydliga styrdokument som rör kommunens samverkan med civilsamhällets
aktörer. Däremot är samverkan och stöd kring utveckling av kulturlivet
tydligare genom det kulturpolitiska programmet och därtill hörande
handlingsplan. Det finns även en näringslivstrategi som för närvarande håller på
att omarbetas och det finns ett tydligt fokus på hållbarhet i kommunens budget
och även i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Ett förbättringsområde är
att tydligare beskriva strategin i Lysekil kring det internationella arbetet.
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Samverkan med civilsamhället

Kommunens system för stöd till föreningar genom bidrag ser ut som det gör i
merparten av Sveriges kommuner. Lysekil gör för närvarande en översyn av
riktlinjerna för detta bidrag.
Det finns en potential i att utveckla kommunens samspel med föreningslivet.
Det handlar då om att i samverkan på ett tydligare sätt använda sig av den kraft
som finns inom den ideella sektorn. Det kan vara att skapa forum där
kommunen återkommande träffar föreningar och enskilda medborgare för att
lyfta och fokusera på gemensamma utmaningar. Att tillsammans agera för
gemensamma mål där det finns win-winmöjligheter är också en
utvecklingsmöjlighet med stor potential. Agenda 2030-arbetet skulle kunna vara
en samlade punkt i en sådan samverkan. Enskilda medborgare och föreningsliv
är då viktiga parter, men även samverkan med näringslivet kan utvecklas genom
att företag ger stöd och genomför insatser som gynnar lokalsamhället i stort.
Kommunen har flyttat fram positionerna kring samverkan med föreningslivet
genom att en föreningsutvecklare har anställts.
Lysekil är ett gott exempel när det gäller att tillsammans med andra aktörer i
kommunen arrangera olika evenemang som sätter kommunen på kartan.
Lysekils kulturvecka, nordisk skutträff och seglarveckan med Lysekil Womens
Match är några aktiviteter som är kända utanför kommunens gränser.
Stöd till näringslivet

Kommunen har höga värden i den insiktsmätning som görs av SKR. Insikten
mäter kommunens service till företagen. Det visar att arbetet med modellen
företagslots och ”en dörr in” ger resultat. Kommunen arbetar även med
direktkontakter och har som mål att besöka 100 företag i kommunen på 100
dagar. Samverkan kring de maritima näringarna, att utveckla infrastruktur, göra
mark tillgänglig för etablering är exempel på satsningar som kommunen
försöker prioritera. Även en tydlig satsning på turism är en viktig aspekt av det
näringslivsstärkande arbetet.
Ett förbättringsområde som kommunen själv identifierat och jobbar på att
förbättra är den låga placering som Lysekil får i rankingen som Svenskt
näringsliv genomför varje år.
Internationella kontakter

Det sker ett internationellt samarbete kring att utveckla Lysekil som plats.
Projektet ”Urban Platsinnovation” tillsammans med flera svenska kommuner
och Fredrikstad i Norge och ”Ren Kustlinje” där flera olika parter i Norge,
Danmark och Sverige samverkar är exempel på samarbeten där kommunen är
inblandad. Kommunen har däremot inga vänorter.
Det internationella samarbetet borde gå att stärka. Det finns möjligheter att
genom ett bredare internationellt samarbete dels utveckla lärandet, dels hitta
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finansiering till nya projekt som kan ge den egna kärnverksamheten,
näringslivet och andra aktörer stöd till utveckling.
Miljöfrågor

Det finns framtagna riktlinjer för kommunens miljöarbete inom de egna
verksamheterna. Det finns även en grön strategi som belyser hur byggande och
planering ska genomföras i förhållande till naturvärden.
Intrycket att det sker en hel del arbete inom olika verksamheter när det gäller att
minimera användning av kemikalier, göra en omställning avseende
energiförbrukning, bevara biologisk mångfald, etc. Däremot är det vårt att få en
helhetsbild av effekterna utifrån det som görs. Det finns ingen enhetlig
uppföljning av hur långt kommunen kommit inom olika områden och inte heller
någon samlad analys av aktiviteter och resultat. Detta borde vara ett
förbättringsarbete för kommunen.
När det gäller information till enskilda Lysekilsbor och till näringslivet
avseende energianvändning, återvinning, minimering av klimatpåverkan, m.m.
så återfinns inte denna på Lysekils egna webbsidor. Återvinningsinformation
finns på återvinningsbolaget RAMBO AB:s hemsida. Information kring
energirådgivning finns på Uddevalla kommun hemsida där hemvisten för den
gemensamma energirådgivaren finns. Allmän miljöinformation finns på Sotenäs
kommuns hemsida. Sotenäs, Munkedal och Lysekils samverkar kring en
gemensam nämnd, miljönämnden i mellersta Bohuslän och Sotenäs kommun är
värdkommun för denna nämnd. Intrycket är att viktig miljöinformation kan vara
lite svår att ta till sig då att den ligger på olika hemsidor och är utformad på
olika sätt.
Social hållbarhet

Det finns olika samverkansformer och det pågår många aktiviteter som har
bäring på social hållbarhet i Lysekil. Ett exempel på samverkan är den
styrgrupp för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som
kommunstyrelsens ordförande leder. Inom ”Effektiv samordning för trygghet”
(EST), samverkar kommunala förvaltningar, bostadsbolaget och polisen kring
trygghetsfrågor.
Ett gott exempel på aktivitet inom social hållbarhet är att kommunen engagerar
trygghetsvandrare på ideell basis. Ett annat exempel är det kommunala bolaget
Lysekilsbostäder som arbetar mycket med sociala insatser i bostadsområden.
Det kan vara grannsamverkan, bovärdar, sociala aktiviteter, m.m. Sammantaget
finns många olika exempel på att kommunen arbetar med social hållbarhet.
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Styrkor

Förbättringsmöjligheter

 Kommunens arbete kring ny
översiktsplan har bäring på hållbart
samhällsbyggande
 Det kulturpolitiska programmet med
handlingsplan
 Nyanställd föreningsutvecklare
 Lysekil som evenemangsstad
 ”En dörr in” till kommunen för företagen
 Samverkan med näringar kring marina
satsningar och turism
 Många exempel på samverkan och
aktiviteter för att skapa social hållbarhet
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 Tydligare strategi kring hållbart
”samhällsbyggande”
 Strategi kring samverkan med
civilsamhället
 Stärk samverkan med civilsamhället
 Åtgärder kring att stärka
näringslivsarbetet i förhållande till
undersökningen av Svenskt
Näringsliv
 Utveckla det internationella utbytet
 Samordnad uppföljning av resultat i
miljöarbetet
 Stärk informationen till allmänheten
kring miljöfrågor

4. Översikt av poängfördelning
Nedanstående tabeller visar Lysekil kommuns resultat fördelat på delfrågor
inom respektive område
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Uppnått Max

Procent

1.

Offentlighet och demokrati

1.1

Finns en plan/strategi for demokratiutveckling och
information?

5

15

33%

1.2

Hur informeras invånarna om aktuella frågor i politiken?

11

20

55%

1.3

Hur informeras invånare om resultat?

13

25

52%

1.4

Hur främjas invånardialog och deltagande?

16

30

53%

1.5

Etik - Hur skapas tillit genom god etik?

4

10

40%

49

100

49%

Uppnått Max

Procent

2.

Tillgänglighet och brukarorientering

2.1

Finns det en kommunövergripande strategi för
brukarfokus?

14

15

93%

2.2

Hur arbetar kommunen med tillgänglighet och
bemötande?

15

25

60%

2.3

Hur informerar kommunen om service och tjänster?

11

20

55%

2.4

Hur arbetar kommunen med brukarundersökningar?

13

20

65%

2.5

Hur arbetar kommunen med att förtydliga tjänsternas
innehåll samt synpunkts- och klagomålshantering för
invånare/brukare?

11

20

55%

64

100

64%
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Uppnått Max

Procent

3.

Politisk styrning och kontroll

3.1

Genomsyras hela organisationen av ett helhetstänk
avseende styrning/uppföljning?

14

15

93%

3.2

Styrs kommunen av tydliga politiska mål?

16

25

64%

3.3

Rapporterar förvaltningen till den politiska nivån och har
politikerna möjlighet att utöva tillsyn över
förvaltningen?

15

25

60%

3.4

Finns det tydlig delegation och ansvarsfördelning mellan
politisk och tjänstemannanivå?

17

20

85%

3.5

Finns en ömsesidiga förståelse av uppgifter, roller och
spelregler mellan politiker och tjänstemän?

9

15

60%

71

100

71%

Uppnått Max

Procent

4.

Ledarskap, ansvar och delegation

4.1

Finns kommunövergripande strategi för ledarskap,
ansvar och delegation?

11

15

73%

4.2

Vilket ansvar har enheterna för budget, personal och
organisation?

6

10

60%

4.3

Beskrivs rutiner och ansvar för tvärsektoriella
samarbeten?

12

20

60%

4.4

Tydliggörs det personliga uppdraget för alla chefer i
organisationen?

7

15

47%

4.5

Sker centrala ledning över underställda
avdelningar/enheter?

12

20

60%

4.6

Bedriver kommunen ledarutveckling?

15

20

75%

63

100

63%
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Uppnått Max

Procent

5.

Resultat och effektivitet

5.1

Finns en strategi för resultatstyrning och
effektivitetsutveckling?

10

15

67%

5.2

Tydliggör kommunen sambandet mellan kostnader och
resultat i budgetprocessen?

16

25

64%

5.3

Arbetar kommunen med en effektivisering av arbete i
projekt?

11

15

73%

5.4

Kommuniceras och förs strategiska diskussioner kring
resurser och resultat?

11

15

73%

5.5

Används jämförelser aktivt som ett led i
serviceutveckling och effektivisering?

12

20

60%

5.6

Sker extern samverkan för att stärka serviceutbudet och
öka effektivitet?

9

10

90%

69

100

69%

Uppnått Max

Procent

6.

Kommunen som arbetsgivare personalpolitik

6.1

Finns en kommunövergripande personalstrategi?

9

15

60%

6.2

Tillvaratas befintliga och hur rekryteras nya
medarbetare? Kommunen som ”attraktiv arbetsgivare”.

15

20

75%

6.3

Läggs stor vikt vid kompetens- och
medarbetarutveckling?

13

25

52%

6.4

Hur bedrivs kommunens arbete med lokal lönebildning
och individuell lönesättning?

10

15

67%

6.5

Hur arbetar kommunen med medarbetarundersökningar?

10

15

67%

6.6

Arbetar kommunen med mångfald, (etnicitet, kulturellt
och kön)?

6

10

60%

63

100

63%
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Uppnått Max

Procent

7.

Ständiga förbättringar

7.1

Finns en strategi för ständiga förbättringar?

12

15

80%

7.2

Arbetar verksamheterna med analys av avvikelser,
brister och problem?

16

25

64%

7.3

Sker extern omvärldsspaning och samverkan för att
förbättra kvaliteten på tjänsterna?

16

20

80%

7.4

Finns metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna?

11

20

55%

7.5

Arbetar kommunen med kreativitet och förbättringar?

0

20

0%

55

100

55%

Uppnått Max

Procent

8.

Kommunen som samhällsbyggare

8.1

Finns övergripande planer/strategier för
samhällsbyggande?

10

15

67%

8.2

Samverkar kommunen med aktörer inom civilsamhället
kring utvecklingen av lokalsamhället?

9

15

60%

8.3

Samverkar kommunen med kulturlivet?

12

15

80%

8.4

Vilken är kommunens roll i utveckling av näringslivet?

12

15

80%

8.5

Arbetar kommunen med internationella kontakter?

5

10

50%

8.6

Arbetar kommunen med miljöfrågor?

9

15

60%

8.7

Hur främjas social hållbarhet?

10

15

67%

67

100

67%
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 35

2020-03-18

Dnr 2020-000074

Regler för uppvaktning och avtackning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 49 om regler för uppvaktningar i
Lysekils kommun. Reglerna skulle reviderats under 2019.
Förvaltningen har gått igenom reglerna för uppvaktningar och har gjort några
mindre förändringar som är avstämt med HR-chefen. En revidering som är gjord är
under rubriken ”avslut av anställning” där förvaltningen föreslår tre olika nivåer på
anställningstid, 1-5 år, ett prisbasbelopp, 6-10 år, två prisbasbelopp och 11 år och
uppåt, tre prisbasbelopp. Det motsvarar 473 kronor, 946 kronor och 1 419 kronor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 51
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om reviderade regler för uppvaktningar i Lysekils
kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen
HR-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
>> Regler

Regler för uppvaktning och avtackning
av medarbetare i Lysekils kommun

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2020-03-18, § 35

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2023-12-31

Dokumentansvarig:

HR-chef

Dnr:

LKS 2020-000074
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Regler för uppvaktning och avtackning av medarbetare
Nedanstående gäller endast medarbetare som innehar en tillsvidareanställning X

Gåva efter 25 års anställning
De medarbetare som varit anställda i kommunen i sammanlagt 25 år med en
sysselsättningsgrad av minst 40 procent av en heltidsanställning erhåller minnesgåva
till ett värde av 10 procent av prisbasbeloppet.
Uppvaktningen sker med någon av nedanstående gåvor:
- Konstglas, glas
- Dam- eller herrur
- Guld- eller silverföremål
- Konstverk
- Resecheck
Överlämnandet av minnesgåvor sker en gång per år i samband med en av kommunen
anordnad middag. Kommunen representeras av kommunfullmäktiges eller
kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, berörda förvaltningschefer och
personalchef.
Efter initiativ från personalenheten väljer den som ska uppvaktas vilken gåva som
önskas. Kostnaden för gåvan belastar respektive verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen svarar för kostnaden för middagen.

50-års dag
I samband med medarbetares 50-års dag uppvaktar kommunen med en gåva
motsvarande 2 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid över
10 år och med gåva motsvarande 1 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd
anställning under 10 år. Kostnaden belastar respektive verksamhet.

Avslut av anställning
När en medarbetare avslutar sin anställning, avtackar kommunen med en gåva
motsvarande:
1 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid, 1-5 år
2 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid, 6-10 år
3 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid, 11-< år
Ovanstående gäller även vid avtackning av pensionsavgång.
Kostnaden belastar respektive verksamhet.

Dödsfall
Om dödsfall inträffar under pågående anställning eller pågående
förtroendemannauppdrag hedrar kommunen minnet av den avlidne med ett
blomsterarrangemang eller efter anhörigas önskan annat, till ett värde
motsvarande 2 procent av prisbasbeloppet. Kostnaden belastar respektive
verksamhet eller nämnd
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Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-03-31
1(5)
Dnr 8.1.2-2020:0005486

Statsbidrag specialpedagogik för lärande för
2020/2021
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i
specialpedagogik.
Ni beviljas 68 000 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 68000 kronor. Bidraget
avser 2020/21. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2015:938) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

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

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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Dnr 8.1.2-2020:0005486

I denna bilaga finns information för dig som är skolhuvudman
och har blivit beviljad statsbidrag för Specialpedagogik för
lärande för läsåret 2020/21.

Beräkning av bidragsbeloppet
För varje handledare lämnas ersättning för lön med ett schablonbelopp
motsvarande 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en
lärare. För läsåret 2020/21 har beloppet fastställts till 68 000 kronor
för en handledare med en nedsättning i tid motsvarande 10 procent av
en heltidstjänst, respektive 136 000 kronor för en handledare med en
nedsättning motsvarande 20 procent av en heltidstjänst.

Urval i årets ansökningsomgång
Om det kommer in ansökningar om mer statsbidrag än det finns medel
för beslutar Skolverket om urval. Under ansökningsomgången för läsåret
2020/21 har inget urval behövt göras. Vi prövar sena ansökningar om det
finns medel över, i enlighet med 2 § förordningen 2015:938 (nedan kallad
förordningen) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik.

Utbetalningsplan
Utbetalningen sker vid två tillfällen. Hälften av bidraget betalas ut
senast den 30 juni 2020 och den resterande delen senast den 31 januari
2020. I juni anges texten Specialpedagogik_komp_ht2020 och i januari
Specialpedagogik_komp_vt2021.

Information om bidraget
För att huvudmannen ska kunna få statsbidrag för en handledare ska
handledaren uppfylla kriterierna enligt 5 § förordningen. Handledaren ska:
• vara legitimerad lärare.
• ha examen som speciallärare eller specialpedagog.
• ha minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller
specialpedagog.
Om det finns särskilda skäl får huvudmannen utse en annan legitimerad
lärare som bedöms lämplig för uppgiften.

Beslut
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I 7 § förordningen framgår också att handledaren ska:
• vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller för begränsad tid.
• tjänstgöra som handledare för lärare som deltar i kompetensutvecklingen
på 10 eller 20 procent av en heltidstjänst.
Utöver villkoren i förordningen ska handledaren enligt Skolverkets riktlinjer
genomföra följande arbetsuppgifter:
• Informera deltagande lärare om syftet med kompetensutvecklingen och om
hur insatsen är upplagd.
• Leda det kollegiala lärandet för de deltagande lärarna och handleda lärarna
som genomför två av insatsens moduler i Lärportalen under arbetstid, under
läsåret 2020/21.
• En handledare som har 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4 till 10
deltagare. En handledare som har 20 procent nedsättning i tid ska handleda
11 till 20 deltagare.

Besked om konferenser och handledarutbildning
Handledarna kommer att få information via e-post om de inledande
konferenserna. De handledare som ni angett vill gå handledarutbildning
kommer få besked om placering hos anordnare inom kort.

Anmälan om handledarbyte
Om ni vill göra ett handledarbyte, som inte påverkar er totala nedsättning
i tjänst, behöver ni anmäla det till Skolverket. Det gör ni genom att fylla
i en enkät på denna sida:https://response.questback.com/isa/qbv.dll/
ShowQuest?QuestID=5178319&sid=AlU8aZqlfh
Innan ni gör handledarbyten behöver ni försäkra er om att den nya
handledaren uppfyller de villkor som finns. Om det i redovisningen
framkommer att ni har tillsatt en handledare som inte uppfyller kraven
kommer ni att bli återbetalningsskyldiga. För att ni ska få behålla er
utbildningsplats måste handledarbyte ha inkommit innan det andra
utbildningstillfället. Det äger rum i slutet av september.
Om ni har frågor om handledarutbildningen, handledarbyten eller om
konferenser, kontakta oss på specialpedagogik@skolverket.se
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Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan enligt 15 § förordningen hålla inne en utbetalning av
statsbidrag eller besluta om återkrav, om det kommer fram att ärendets
förutsättningar eller uppgifterna som lämnats har ändrats väsentligt.
Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel röra sig om
förändringar som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan
huvudman eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som
innebär att huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan
huvudman ska meddelas Skolverket. Det görs genom att skicka ett
meddelande till skolverket.statsbidrag@skolverket.se.

Redovisning och uppföljning
Skolverket kommer att följa upp och utvärdera hur bidraget har använts.
Enligt 14 § i förordningen är ni skyldiga att medverka i uppföljning och
redovisning av statsbidraget. Senast den 15 september 2021 ska huvudmän
som beviljats statsbidrag inom Specialpedagogik för lärande för läsåret
2020/21 lämna in sin redovisning till Skolverket. I redovisningen ska ni
redogöra för hur statsbidraget har använts med följande uppgifter:
• Hur stor del av handledarbidraget som använts.
• Vilka handledare och deltagare som har genomfört insatsen.
• Antalet lärare och handledare som inte har fullföljt insatsen och skälen till
det.
Vi kan komma att samla in ytterligare uppgifter utöver ovanstående.
Information om vilka uppgifter Skolverket samlar in i samband med
redovisningen kommer att publiceras på statsbidragets webbsida under våren
2021.

Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i 15 § i förordning 2015:938. Ni är bland annat skyldiga att
lämna de uppgifter som Skolverket begär. Försäkra er om att alla som deltar
är legitimerade lärare enligt 6 §. Skolverket kommer att följa upp vilka som
genomfört Specialpedagogik för lärande.
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Ändring av beslutet
Om ni vill begära en ändring av beslutet behöver ni uppge ärendets
diarienummer och vad för ändring ni vill göra, i ett mejl till
statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se.

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-04-03
1(3)
Dnr 8.1.2-2020:0013909

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för
lärare i yrkesämnen för 2020
Ändring av beslut för ansökan
Skolverket beslutar att ändra beviljat belopp för LYSEKILS KOMMUN
till 111 400 kronor. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 116220-5. Detta beslut ersätter tidigare beslut, i övrigt gäller samma
villkor.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2013:60) inte överklagas
Skälen för beslutet
Lysekils kommun har inkommit med kompletterande uppgifter som gör att
Skolverket omprövar det tidigare beslutet gällande ansökan om Statsbidrag
för behörighetsgivande utbildning av yrkeslärare för vårterminen 2020.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.fortbildning.Yrkeslarare@skolverket.se eller ring: 08-527
33 200 (Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Clara Bolin.
Handläggare var Clara Bolin.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
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skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Beslut

2020-04-03
2(3)
Dnr 8.1.2-2020:0013909

Villkor och viktig information
Syftet med statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare är
att ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete för att avlägga
en yrkeslärarexamen inom två år. Statsbidraget avser perioden 1 januari – 1
juni 2020.
Villkor
Statsbidraget lämnas till kommunala och fristående huvudmän för
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildningen och
särskild utbildning för vuxna i enlighet med förordning (2013:60) om
statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen.
Statsbidraget lämnas under högst 4 terminer för en lärare med ett belopp
som motsvarar 25 procent av lärarens lön, även om lärarens anställning
omfattar mindre än heltid, och kan även lämnas för kostnader för lärarens
resor enligt 2§ och 3§ i förordningen. Läraren ska vara anställd hos
huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal med huvudmannen
utför uppgifter inom någon av nämnda skolformer.
Utbetalningsplan
Statsbidraget betalas ut under mars 2020, senaste sex veckor efter att beslut
om ansökan fattats.
Fördelning av medel
Om bidraget är översökt tillämpas fördelning av statsbidrag, enligt § 5
förordningen, i den ordning som anges nedan:
1. huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning de
bedriver, och
2. behovet av geografisk spridning.
Redovisning och uppföljning
Enligt 7 § förordningen ska sökande som mottagit statsbidrag redovisa till
Skolverket hur bidragets har använts. Ni som tagit emot statsbidrag för
vårterminen 2020 ska mellan den 15 maj – 15 juni 2020 redovisa hur det har
använts.
Återbetalning av statsbidrag
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Enligt 9 § förordningen kan den som tagit emot statsbidrag för bli
återbetalningsskyldig om:
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det
ändamål det har lämnats för,
4. redovisning inte har lämnats eller mottagaren inte har följt villkor i
beslutet om bidrag.

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-04-07
1(2)
Dnr 8.1.2-2020:0007922

Statsbidrag för digitalisering av nationella prov för
2020
Beslut om rekvisition
Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med
datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning.
Ni beviljas 140 000 kronor i statsbidrag. Ni har rekvirerat 140000 kronor.
Bidraget avser VT 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2017:1106) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.nationellaprov@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Peter Eide-Jensen efter föredragning av Harun
Mujakovic. Handläggare var Harun Mujakovic.
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Viktig information om beslutet
Enligt 10 § i förordningen är huvudmännen för de skolenheter som
deltar i försöksverksamheten skyldiga att medverka i uppföljning
och utvärdering av försöksverksamheten. Redovisningsfas för detta
statsbidrag kommer att finnas i e-tjänsten 15 september - 15 oktober
2020.

Beslutsuppföljning UBN
Ärende

Datum

Gullmarsborgs utveckling

170222

Gullmarsborgs utveckling

170530

Underhåll och upprustning av
Gullmarsborgs ishall

180327

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

Beslut i
nämnd

Beslut 200826
Beslut 200429

Beslut 200429
Beslut 200603
Beslut 201006
Beslut 200429
Beslut 200429
Beslut 200429
Beslut 200429
Beslut 201216
Beslut 201216

Beslut 2020-04-29
2020-08-27

Beslut

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

Svar till KS 2020-03-18

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

Uppföljnining
i nämnd
2018-11-14

2018-11-14

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-04-09

UBN 2019-000351

Arbetslivsförvaltningen
Lena J Carlstedt
lena.carlstedt@lysekil.se

Remissvar på motion förbättra utbildningen i svenska för
invandrare
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit
arbetslivsförvaltningen att skyndsamt förbättra verksamheten kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandare (sfi) genom att erbjuda undervisning på
kvällstid. Arbetslivförvaltningen erbjuder sfi på dagtid samt på distans för
förvärvsarbetande elever i syfte att möjliggöra studier på tider anpassade efter
elevers behov. För att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt kommer
arbetslivsförvaltningen att utreda behov av sfi på kvällstid.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda
behovet av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare på kvällstid.
Ärendet
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit arbetslivsförvaltningen att skyndsamt förbättra verksamheten sfi genom att erbjuda
undervisning på kvällstid.
Förvaltningens synpunkter
Arbetslivsförvaltningen bedriver kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare (sfi) på dagtid och på distans för förvärvsarbetande elever. Utbildningen
ska omfatta minst 15 timmar undervisning per vecka och huvudmannen ska verka
för att utbildningen ges på tider som är anpassade efter elevens behov.
Organisering av distansutbildning syftar till att möjliggöra studier för elever med
varierande arbetstider. Förvaltningen har inte uppfattat att det föreligger stort
behov av kvällsundervisning och ser att resurserna används på ett effektivt sätt
genom att erbjuda utbildning på dagtid och på distans. Förvaltningen kommer
därför att utreda behov av kvällsundervisning för att säkerställa effektiv resursanvändning.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef

Lena J Carlstedt
Rektor, enheten för vuxenutbildningen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Lena Carlstedt, rektor enheten för vuxenutbildningen
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Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Kommunfullmäktige

§ 224

Dnr 2019-000415

Motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) - Förbättra
utbildningen i SFI
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att Lysekils
kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid.
Beslutsunderlag
Motion 2019-11-06
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

20191106

Motion till kommunfullmäktige i Lysekil

FÖRBÄTTRA UTBILDNINGEN I SFI

Många av Lysekils företagare får idag gå utanför landets gränser för att hitta den kompetens som
behövs för att kunna driva sin verksamhet vidare.
Gemensamt för många av de som kommer till vår kommun och går direkt in i arbete är att de önskar
få tillgång till undervisning i svenska.
I dag, så vitt motionärerna vet saknas SFI utbildning på kvällstid vilket gör att många av de som
kommer hit och arbetar saknar möjlighet att delta då de primärt har kommit hit för att arbeta.

Med hänsyn till ovanstående yrkas
Att Lysekils kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid.

Lysekil dag som ovan

Ulf Hanstål
Moderaterna i Lysekil

Ronald Rombrant
Lysekilspartiet

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-04-21

UBN 2020-000172

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

Kvalitetshöjande insatser inom ekonomiskt bistånd,
försörjningsstöd
Sammanfattning
Arbetslöshetsstatistiken har visat en ökande trend för Lysekils kommun liksom för
större delar av landet i övrigt. Under 2019 har också hushåll med försörjningsstöd
ökat i Lysekils kommun i jämförelse med 2018. Fler personer kan tvingas söka
ekonomiskt bistånd om de saknar rätten till annan ersättning
(arbetslöshetsersättning). Utöver den generella samhällsutvecklingen och dess
inverkan på försörjningsstöd finns det idag fler personer med långvarigt
biståndsberoende. Specifikt finns i denna grupp av sökande med omfattande behov
vars arbetsförmåga är oklar och eventuella medicinska hinder kan aktualisera
frågan om sjuk- eller aktivitetsersättning är rätt alternativ. Den generella
utvecklingen och en tidigare minskning av antalet socialsekreterare aktualiserar
behovet av att åter utöka handläggningen av ekonomiskt bistånd för att förbättra
förutsättningar för arbetet och kvalitén.
Genom den extra satsningen får förvaltningen möjlighet att särskilt fokusera på
personer i behov av stöd för utredning av förutsättningar för arbete och studier
alternativt förutsättningar för att hamna rätt i försörjningssystemen.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge arbetslivsförvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med genomförandet av kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödet.
Ärendet
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-03-31, § 47, att ge förvaltningen i
uppdrag att göra en fördjupad utredning om kvalitetshöjande insatser inom
handläggningen av ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd.
Förvaltningens utredning
Arbetslöshetsstatistiken har visat en ökande trend för Lysekils kommun liksom för
större delar av landet i övrigt. Vid en jämförelse av totala arbetslösheten december
2019 med december 2018 visar det en ökning med 1,3% från 6,1 – 7,4%.
Motsvarande siffra för riket är 7,4% och för Västra Götalandsregionen 6,6%.
Ungdomsarbetslösheten visar en än större ökning med 4,1% från 6,3 – 10,4%.
Motsvarande siffra för riket är 9,2% och för Västra Götalandsregionen 7,8%.
Under 2019 har också hushåll med försörjningsstöd ökat i Lysekils kommun i
jämförelse med året innan, från 187 hushåll i januari 2019 till 210 hushåll i
december 2019. Antalet hushåll med försörjningsstöd har fortsatt öka under
inledningen av 2020 och uppgick till 236 hushåll under februari månad.
Samtidigt påverkar den tillkommande Coronakrisen samhällsutvecklingen negativt.
Arbetslösheten ökar ytterligare och förväntas fortsätta öka. De som inte kommit in
på arbetsmarknaden sedan tidigare får svårare att hitta jobb. Samtidigt kan
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personer med begränsade ekonomiska förutsättningar som funnit en anställning,
tidsbegränsad eller på timmar, riskera bli utan arbete när arbetstillfällena minskar.
Fler personer kan därmed tvingas söka försörjningsstöd om de saknar rätten till
annan ersättning (arbetslöshetsersättning).
Utöver den generella samhällsutvecklingen och dess inverkan på försörjningsstödet
finns det idag flera personer med långvarigt biståndsberoende. Specifikt finns i
denna grupp av sökande med omfattande behov vars arbetsförmåga är oklar och
eventuella medicinska hinder kan aktualisera frågan om sjuk- eller
aktivitetsersättning är rätt alternativ.
Under perioden 2018 – 2019 har handläggningen av försörjningsstödet minskats
från ca sju till fem medarbetare. En neddragning har gjorts med en tjänst som
socialsekreterare till följd av kommande digitalisering samt en tjänst som 1:e
socialsekreterare med arbetsledande funktion av socialnämnden vilken tidigare
ansvarade för verksamheten. Det finns därmed i dagsläget ett behov av att stärka
arbetet generellt. Samtidigt finns behov av att utveckla arbetet i själva
handläggningen, ge stöd i socialsekreterarnas dagliga arbete och mer specifikt
utveckla arbetet i samverkan. Samverkan med andra verksamheter för att stödja
personer med omfattande behov till arbete, utbildning och egen försörjning,
alternativt att hamna rätt försörjningssystemet (socialförsäkringen).
Ovanstående generella utveckling, tidigare minskning av antalet socialsekreterare
samt specifika behov aktualiserar behovet av att åter förstärka handläggningen av
ekonomiskt bistånd för att förbättra förutsättningar för arbetet och kvalitén.
Motivet till satsning är att:


på ett ändamålsenligt sätt kunna fortsätta utreda rätten till ekonomiskt
bistånd och säkerställa korrekta beslut om utbetalningar



få bättre kännedom om sökande för att bättre kunna möta upp till deras
behov av socialt stöd och hjälp att antingen komma ut på
arbetsmarknaden/studier eller rätt kontakter i t.ex. vården



ge utrymme för samtal med inskrivna/sökanden/deltagare för
framåtsyftande vägledning för att nå för individen uppsatta mål



utveckla strukturerad samverkan med övriga aktörer (vården,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan) genom teamarbete, SIP-möten
(samordnade individuella planer) och genom försäkringsmedicinska
utredningar (FMS) för att klargöra deltagares förutsättningar att komma i
ökad aktivitet alternativt hamna rätt i försörjningssystemet

Målsättningar
Vi avser genom satsningen få möjlighet att särskilt kunna fokusera personer i behov
av stöd för utredning av förutsättningar för arbete och studier alternativt
förutsättningar för att hamna rätt i försörjningssystemen.
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Målet är att



Fem personer per år under tre års tid uppnår (varaktig) sjukersättning
Fem personer per år uppnår anpassad subventionerad anställning

Generellt förväntas satsningen bidra till bättre inkludering/integration, hälsa och
förbättrad livssituation för den enskilde och dess eventuella familj. Vidare förväntas
det bidra till lägre/färre utbetalningar av ekonomiskt bistånd och förbättrad
skattekraft.
Insatser


Anställning av en socialsekreterare som inriktas mot att arbeta i specifika
ärenden med omfattande behov och behov av utredning



Anställning av en samordnande och arbetsledande socialsekreterare som;
ger metodstöd till hela arbetsgruppen av socialsekreterare, utvecklar
strukturerad samverkan med övriga aktörer, inför FMU, inför kommande
digitalisering samt är backupp och extra handläggare efter behov för att
underlätta i vissa ärenden och toppar



Anlitande av försäkringsmedicinsk expertis (läkare). Till verksamheten förs
resurser för att konsultativt kunna anlita försäkringsmedicinsk kompetens i
utredningsarbetet



Utveckling av samverkan kring försäkringsmedicinsk utredning (FMU) med
en sammanhållen utredningsprocess strukturerad utredningsmetodik där
diagnos, funktion och aktivitetsförmåga (DFA-kedja) klargörs

Samverkan
En viktig förutsättning för arbetet är en väl utvecklad samverkan med övriga
aktörer så som vårdcentral, öppenvårdspsykiatri, Försäkringskassa och
Arbetsförmedling. Det handlar om ett väl utvecklat teambaserat arbete med
gemensam process i den försäkringsmedicinska utredningen enligt strukturerad
metod. Arbetslivsförvaltningen har tagit initiativ till att utveckla en sådan
samverkan genom Samordningsförbundet och planerar för gemensamt möte med
lokalt (Lysekil) ansvariga ledningsfunktioner kring frågan. Förväntan är bilda en
styrgrupp kring utvecklingsarbete samt en arbetsgrupp som kan genomföra
utredning och insatser i samverkan.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef

Ingrid Arnholm
Enhetschef, enheten för vägledning
och stöd

Bilaga
Projektets ekonomi
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen
Enheten för vägledning och stöd
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Projektets ekonomi beräknas enligt följande

Beräkningarna är delvis gjorda utifrån erfarenheter i Tranås kommun. En kommun med
knappt 19 000 invånare vilka utvecklat och bedrivit motsvarande verksamhet under 3 års tid
med motsvarande resultat som vi förväntar oss.
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Madelene Johansson,
madelene.johansson@lysekil.se

Månadsuppföljning mars 2020, arbetslivsförvaltningen
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2020 för
arbetslivsförvaltningen.
Ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Information lämnas här för utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning om utfall
efter mars månad
Förvaltningens synpunkter
Utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning visar en negativ avvikelse med
2,5 mnkr efter mars månad. Avvikelse är i huvudsak inom utbetalt ekonomiskt
bistånd. Förvaltningen har justerat prognosen för föregående månad avseende
utbetalt försörjningsstöd där prognosen är ytterligare -2,87 mnkr, sammanlagt -8,6
mnkr för utbetalt ekonomiskt bistånd för 2020, se bilaga.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
Bilaga
Månadsuppföljning mars 2020, arbetslivsförvaltningen
Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli).

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i mnkr

Budget helår

Intäkter

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

19,7

4,9

3,9

18,5

Personalkostnader

-39,6

-9,7

-9,7

-38,3

Övriga kostnader

-24,3

-6,1

-7,6

-33,0

Kapitalkostnader

0

0

0

0

Nettokostnader

-44,2

-10,9

-13,4

-52,8

Budget nettokostnader

-44,2

-10,9

-10,9

-44,2

0,0

0,0

-2,5

-8,6

Budgetavvikelse

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

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-2 758

-680

-914

-2 458

300

-11 312

-2 793

-2 738

-11 275

37

-6 094

-1 494

-1 322

-6 094

0

Enheten för vuxenutbildning

-11 060

-2 719

-3 309

-11 373

-313

Utbetalt ekon. bistånd

-13 021

-3 256

-5 194

-21 645

-8 624

Summa

-44 245

-10 942

-13 477

-52 845

-8 600

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

2.3 Ekonomisk analys
Förvaltningen har i stort sett samma utveckling avseende verksamheternas kostnader för
mars 2020 som föregående månad. Prognosen är fortsatt den samma än så länge. Tilläggas
bör att i prognosen har förvaltningen inte prognostiserat några extra satsningar för utökad
handläggning inom försörjningsstödet och utvecklingstjänster.
Förvaltningen har dock justerat prognosen för föregående månad avseende utbetalt
försörjningsstöd där prognosen är ytterligare -2,87 miljoner kronor sammanlagt -8,6
miljoner kronor för utbetalt ekonomiskt bistånd. Prognosen om ökade kostnader är till följd
av konjunkturläget och rådande samhällsutveckling inte minst med anledning av Covid 19.
Läget gör att arbetslösheten ökar. De som inte kommit in på arbetsmarknaden sedan tidigare
får svårare att hitta jobb. Samtidigt kan personer med begränsade ekonomiska
förutsättningar som funnit en anställning, tidsbegränsade eller på timmar, riskera bli utan
arbete när jobbtillfällen minskar och därmed tvingas söka försörjningsstöd om de saknar
rätten till annan ersättning (arbetslöshetsersättning). Prognosen tar viss höjd när det gäller
utvecklingen av ekonomiskt bistånd men samtidigt är det ett mycket svårprognostiserad läge
då vi inte vet hur samhällsutvecklingen kring arbete och arbetslöshet kommer se ut på sikt.
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2.4 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

Summa
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UBN 2020-000199

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

Tillförordnad förvaltningschef arbetslivsförvaltningen
Beslut
Förvaltningschef arbetslivsförvaltningen beslutar att vid dennes frånvaro tjänstgör:
1:a hand, Lena Carlstedt, skolchef, enheten för vuxenutbildning
2:a hand, Ingrid Arnholm, enhetschef, enheten för vägledning och stöd
Ärendet
Vid frånvaro av förvaltningschef arbetslivsförvaltningen tjänstgör i första hand
Lena Carlstedt, skolchef enheten för vuxenutbildning och i andra hand Ingrid
Arnholm, enhetschef enheten för vägledning och stöd som tillförordnad
förvaltningschef arbetslivsförvaltningen.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef
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Anmälningsärende
Dnr 2020-000142
Utskriftsdatum:

2020-04-22
Ärendemening:

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden 2020-04-29

Namn:
Beskrivning:

Beslut 2020-04-08 - Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till försäkringskassans felaktiga
utbetalning av bostadsbidrag - dnr 7502-19-4.3.2
Beskrivning:

Dom 2020-01-24 - mål nr 13321-19 - överklagat socialnämndens beslut 2019-09-27 - Saken bistånd enl.
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (ekonomiskt bistånd) - Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet
och visar handlingarna i målet åter till socialnämnden i Lysekils kommun för fortsatt handläggning Sekretessprövning enl. OSL
Beskrivning:

Dom 2020-01-16 - mål nr 15056-19 - överklagat socialnämndens beslut 2019-10-23 - Saken bistånd enl.
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (ekonomiskt bistånd) - Förvaltningsrätten avslår överklagandet Sekretessprövning enl. OSL
Beskrivning:

Dom 2020-01-23 - mål nr 8311-19 - överklagat socialnämndens beslut 2019-06-17 - Saken bistånd enl.
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (ekonomiskt bistånd) - Förvaltningsrätten avslår överklagandet Sekretessprövning enl. OSL
Beskrivning:

Beslut 2020-02-12 - mål nr 15989-19 - överklagat socialnämndens beslut 2019-11-28 - Saken bistånd enl.
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (ekonomiskt bistånd) - Förvaltningsrätten skriver av målet från fortsatt
handläggning - Sekretessprövning enl. OSL
Beskrivning:

Dom 2020-02-14 - mål nr 13537-19 - överklagat socialnämndens beslut 2019-09-06 och 2019-09-19 - Saken
bistånd enl. socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (ekonomiskt bistånd) - Förvaltningsrätten avslår överklagandet Sekretessprövning enl. OSL
Beskrivning:

Dom 2020-02-28 - mål nr 13527-19 - överklagat socialnämndens beslut 2019-10-09, Saken bistånd enl.
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (ekonomiskt bistånd) - Förvaltningsrätten avslår överklagandet Sekretessprövning enl. OSL
Beskrivning:

Dom 2020-03-09 - mål nr 2278-20 - överklagat socialnämndens beslut 2020-01-08, Saken bistånd enl.
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd) - Förvaltningsrätten avslår
överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL
Beskrivning:

Dom 2020-03-25 - mål nr 15888-19 - överklagat socialnämndens beslut 2019-11-29, Saken bistånd enl.
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (ekonomiskt bistånd) - Förvaltningsrätten avslår överklagandet Sekretessprövning enl. OSL
Beskrivning:

Dom 2020-03-31 - mål nr 15378-19 - överklagat socialnämndens beslut 2019-11-12, Saken bistånd enl.
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (ekonomiskt bistånd) - Förvaltningsrätten avslår överklagandet Sekretessprövning enl. OSL

