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Rapport intern kontroll 2020 utbildningsnämnden
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade hösten 2019 om två huvudområden med total fem
granskningspunkter inför 2020. Kontroller har genomförts av områdena och det
kan konstateras att det fanns brister inom alla områdena.
Område ett handlade om två granskningar gällande uthyrning av lokaler till
föreningar. Dels granskades om de föreningar som får önskade tider respektive de
som inte får de tider de önskar rangordnas enligt riktlinjerna. Dels granskades i
vilken grad föreningarna har kännedom om riktlinjerna. Granskningen visar att det
på det hela fördelas tider enligt riktlinjer men det finns en viss osäkerhet hos
föreningar om resultatet av fördelningen. Förvaltningen kommer att utöka
informationen i samband med att föreningstiderna ansöks.
Område två handlade om tre granskningar gällande uppföljning och avvikelser
gällande budget. Delområden som granskades var avvikelser av övergripande
kostnader, kvalitet på prognoser och chefers budgetföljsamhet. Granskningen visar
att det finns rutiner men att arbetet enligt dem i vissa fall behöver tydliggöras och
intensifieras. Vissa rutiner behöver revideras för att skapa möjligheter att fungera
som ett effektivt verktyg. Revideringsarbetet kommer att fortsätta enligt påbörjade
planeringar gällande prognoser och budgetering. Rutiner för uppföljningar och
hantering av åtgärder efterlevs.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport av intern kontroll 2020
och de föreslagna åtgärderna.
Ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll för Lysekils kommun ska varje nämnd anta en
särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen.
Hösten 2019 fattade Utbildningsnämnden beslut om fem kontrollområden för
2020. Kontroll har nu utförts och utfallet anges i rapporten Intern kontroll –
uppföljning 2020.
Område 2.1.1)
Syftet var att kontrollera om de föreningar som ansöker om tider har kunskap om
de regler som gäller för fördelning av tider.
De åtgärder som föreslås är: Riktlinjerna för fördelning av tider i
idrottsanläggningar är inte kända av alla ansökande föreningar och behöver därför
synliggöras och förankras hos föreningslivet. I samband med att förfrågningarna till
föreningarna går ut och de ombeds att inkomma med ansökningar om tider, bör
därför riktlinjerna för fördelning av tider i idrottsanläggningar bifogas.
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Område 2.1.2)
Syftet var att kontrollera om de föreningar som får önskade tider respektive de som
inte får de tider de önskar rangordnas enligt riktlinjerna.
De åtgärder som föreslås är: Genom att synliggöra riktlinjerna för fördelning av
tider i idrottsanläggningar skapar man en öppenhet gentemot föreningarna.
Därutöver bör en genomgång göras för att säkerställa att man i handläggningen har
tillräckliga underlag för att göra bedömningar enligt de stycken som framkommer i
riktlinjerna.
Område 2.2.1)
Syftet med granskningen var att kontrollera budget och avvikelser i relation till
övergripande kostnader t ex Västtrafik.
De åtgärder som föreslås är: Fortsätta påbörjat arbete med att tydliggöra rutiner
och underlag för beställningar och fakturering gällande interna kostnader inom
kost, IT och media.
Område 2.2.2)
Syftet var att kontrollera hur träffsäkra de prognoser som görs i
uppföljningsrapporterna är i relation till utfall på helår.
Den åtgärd som föreslås är: Arbetet med påbörjade förvaltningsövergripande
åtgärder och rutiner fortsätter.
Område 2.2.3)
Syftet var att kontrollera om chefer följer lagd budget, vad avvikelser beror på och
om prognostiseringar är riktiga.
Slutsats: Det konstateras att fler åtgärder satts in under löpande budgetår. Dialogen
mellan ekonom och chef har stärkts.
Förvaltningens utredning
Se rapport Intern kontroll - uppföljning 2020.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Jonas Ingevaldsson
Handläggare

Bilaga
Intern kontroll, rapport, 2020 utbildningsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef
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Sammanfattning
Intern kontroll för utbildningsförvaltningens område för 2020 behandlade två
huvudområden.
Område ett handlade om två granskningar gällande uthyrning av lokaler till föreningar. Dels
granskades om de föreningar som får önskade tider respektive de som inte får de tider de
önskar rangordnas enligt riktlinjerna. Dels granskades i vilken grad föreningarna har
kännedom om riktlinjerna. Granskningen visar att det på det hela fördelas tider enligt
riktlinjer men det finns en viss osäkerhet hos föreningar om resultatet av fördelningen.
Förvaltningen kommer att utöka informationen i samband med att föreningstiderna ansöks.
Område två handlade om tre granskningar gällande uppföljning och avvikelser gällande
budget. Delområden som granskades var avvikelser av övergripande kostnader, kvalitet på
prognoser och chefers budgetföljsamhet. Granskningen visar att det finns rutiner som men
att arbetet enligt dem i vissa fall behöver tydliggöras och intensifieras. Vissa rutiner behöver
behöver revideras för att skapa möjligheter att fungera som ett effektivt verktyg.
Revideringsarbetet kommer att fortsätta enligt påbörjade planeringar gällande prognoser och
budgetering. Rutiner vid uppföljningar och hantering av åtgärder efterlevs.

Process eller rutin som har granskats
1.1 Fördelning av tider samt uthyrningsprinciper i kommunala
idrottsanläggningar
Kontroll av tilldelningsprocessen.
Syfte med granskning
Syftet är att kontrollera om de föreningar som får önskade tider respektive de som inte får de
tider de önskar rangordnas enligt riktlinjerna.
Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen
Granskningen har genomförts genom insamling av svar från föreningslivet samt dialog med
fritidskontoret som hanterar handläggningen. Några stickprovskontroller har inte
genomförts i denna granskning.
Av svar från föreningslivet uppger bland annat en förening att man inte upplever att
riktlinjerna följs, utan att handbollen alltid prioriteras. Man upplever även oklarheter i
riktlinjen att "verksamhet i RF-ansluten förening riktad till ungdomar 6-20 år har företräde
på tider före klockan 20.00" och ifrågasätter om tilldelning verkligen sker enligt detta stycke.
Det framkommer också frågetecken kring styckena "vid fördelning av antalet träningstimmar
tas hänsyn till antalet ungdomsmedlemmar i föreningen" samt "vid fördelning av antalet
träningstimmar tas hänsyn till serietillhörighet". Frågetecknen gäller där hur rutinen ser ut
från handläggande enhet i hur man följer upp antalet ungdomsmedlemmar samt hur
avvägningen görs kring serietillhörighet mellan olika idrotter.
Ansvarig handläggande enhet uppger att riktlinjerna följs och efterlevs, men att man ibland
behöver en dialog med vissa föreningar för att förhandla och mötas halvvägs för att nå en
överenskommelse. De oklarheter som de själva upplever är att riktlinjer för fördelning av
tider till ansökande privata intressenter och företag saknas och att det är först till kvarn som
gäller.
Slutsats
Genom att synliggöra riktlinjerna för fördelning av tider i idrottsanläggningar skapar man en
öppenhet gentemot föreningarna. Riktlinjerna bör därför enligt rutin skickas ut till
föreningslivet vid anmodan om att ansöka om tider. Därmed ges alltid en möjlighet för
föreningarna att stämma av tilldelningen mot riktlinjerna vid oklarheter.
Därutöver bör en genomgång göras för att säkerställa att man i handläggningen har
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tillräckliga underlag för att göra bedömningar enligt de stycken som framkommer i
riktlinjerna. I samband med denna genomgång kan man också göra en bedömning om
riktlinjerna är tillräckligt heltäckande.
Brister
Oklarheter gällande om riktlinjerna följs och efterlevs. Inga stickprover har däremot
genomförts som skulle kunna bekräfta brister i fördelningen.
Synliggörande av riktlinjerna skapar dock en öppenhet och möjlighet för föreningarna att
kontrollera tilldelningshandläggningen.

Kännedom om regler
Syfte med granskning
Syftet är att kontrollera om de föreningar som ansöker om tider har kunskap om de regler
som gäller för fördelning av tider.
Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen
Granskning har genomförts efter att svar inhämtats från föreningslivet under hösten 2020.
Svarsfrekvensen var relativ låg men visar ändå klara tendenser.
Det kan konstateras att riktlinjerna för fördelning av tider i idrottsanläggningar ej är kända
bland alla föreningar som ansöker om tider.
Att riktlinjerna ej är kända kan leda till en viss brist på transparens, att man upplever att
fördelningen av tider sker på ett godtyckligt sätt. Detta framkommer i svar från en specifik
förening som upplever att handbollen alltid prioriteras oavsett hur riktlinjerna ser ut.
Enligt nuvarande handläggningsrutiner fattas inte heller några formella beslut gällande
tilldelningen. Detta är i sig kanske inte en nödvändighet, men i kombination med att vissa
föreningar inte är medvetna om riktlinjerna riskerar det att uppstå frågetecken om man inte
skulle få de tider man ansökt om. I dagsläget blir det emellanåt diskussioner och mindre
förhandlingar mellan förening och fritidskontor, vilket med alla sannolikhet hade kunnat
undvikas genom en mer tydlig rutin och handläggning.
En tydlig åtgärd för att öppet visa hur handläggningen av tilldelning går till är att riktlinjerna
synliggörs. I samband med att förfrågningarna till föreningarna går ut och de ombeds att
inkomma med ansökningar om tider, bör därför riktlinjerna för fördelning av tider i
idrottsanläggningar bifogas.
Brister
Riktlinjerna för fördelning av tider i idrottsanläggningar är inte kända av alla ansökande
föreningar och behöver därför synliggöras och förankras hos föreningslivet.

1.2 Budget-och uppföljningsprocesser
Avvikelser i relation till övergripande kostnader.
Syfte med granskning
Syftet med granskningen är att kontrollera budget och avvikelser i relation till övergripande
kostnader t ex Västtrafik.
Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen
Granskningen innebär att periodiserad budget jämförts med ackumulerad avvikelse under
årets första nio månader
De övergripande kostnader som granskats är kost, IT och resor.
Utfallen till och med september är enligt tabell:
Område
Kost

Budget, mnkr

Avvikelse, mnkr

Avvikelse, %

Anmärkning

18,4

0,5

2,70 %

Lägre rörlig
kostnad på
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Område

Budget, mnkr

Avvikelse, mnkr

Avvikelse, %

IT

6,7

-0,3

-4,50 %

Resor

5,7

0,9

15,80 %

Anmärkning
gymnasiet pga
pandemin
Osäkerhet i
periodisering

Det framgår tydligt att en bättre budgetering har gjorts.
 Främsta orsakerna är att den kostnadsutveckling som sker över åren kommuniceras
bättre idag än tidigare. Det handlar om principer för beräkning av kost och IT som
tydliggjorts vilket innebär att respektive chef kan budgetera bättre.
 När det gäller resor innebar det nya avtalet med Västtrafik ett stort antal förändringar
som ledde till att budgeterade kostnader inte kunde förutses under 2019. Det
handlade främst om kompletteringstrafik, särskilda transporter och samordning av
trafik. Inför budget 2020 utgicks det från utfall 2019. Vi ser dock att de åtgärder
gällande samplanering, rutiner för beställningstrafik som vidtagits ger resultat.
Notera dock att den ackumulerade budgeten är likafördelad per månad. En viss
förändring i utfall i relation till budget för året beräknas då Västtrafik gör en
årsjustering på sista fakturan för året.
Slutsatser
En tydligt bättre budgetering har kunnat göras inför 2020
Brister
Fortsätta påbörjat arbete med att tydliggöra rutiner och underlag för beställningar och
fakturering gällande interna kostnader inom kost, IT och media.

Granskning av budget och utfall i uppföljningsrapporter.
Syfte med granskning
Syftet är att kontrollera hur träffsäkra de prognoser som görs i uppföljningsrapporterna är i
relation till utfall på helår.
Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen
Granskning har gjorts av de avvikelser som framgår av uppföljningsrapporterna under året
till och med september samt periodiseringsutfall från 2019.
Det är självfallet omöjligt att göra en klar sammanfattning av bokslutet 2020 men eftersom
utfall och budget följer varandra bättre antas en bättre träffsäkerhet.
 Interkommunala ersättningar. Inom för- och grundskolan är det relativt lätt att
budgetera då inskrivna barn/elever är relativt beständiga över åren. Inom
gymnasieskola och särskola är det svårare. Gymnasieskolan är konkurrensutsatt och
beroende av elevers val. Det innebär att elevantalet inte är klart förrän hösten på
budgetåret. Interkommunala kostnader/intäkter i särskolans resulterar i stor
variation då en kostnad per interkommunal elev innebär en stor skillnad i
kostnad/intäkt.
 Periodiseringar. I januari inkom fakturor för justering av kostnader för 2019 på totalt
1,275 mnkr. Dessa berörde IT och media. Varken ekonom eller chefer på
förvaltningen förutsåg detta. Under 2020 har därför ett centralt arbete med rutiner
för periodisering och därmed budgetuppföljning påbörjats
Brister
Arbetet med påbörjade förvaltningsövergripande åtgärder och rutiner fortsätter
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Kontroll budget och utfall
Syfte med granskning
Syftet är att kontrollera om chefer följer lagd budget, vad avvikelser beror på och om
prognostiseringar är riktiga.
Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen
Efter 2019 konstaterades att prognoserna inte var tillräckligt bra. Dels för att avvikelsen
mellan prognos och utfall avvek men också för att avvikelsen accelererade från maj och
framåt.
Vid analys av orsak konstaterades att rutinen vid uppföljningar följdes men utfördes generellt
inte på ett tillräckligt sätt. Det som konstaterades var:
 En nära dialog mellan ekonom och chef behövde stärkas. Ett generellt behov av att
delge varandra insikt, förståelse för verksamhet respektive ekonomi behövdes.
 Ett djupare ekonomiskt underlag gällande utfall i relation till budget med analys ur
ekonomiperspektiv behövdes till ansvarig chef.
 En djupare bild av verksamhetens förutsättningar och utmaningar behövdes till
ekonom
 Vid varje uppföljning behöver avvikelser analyseras och vid behov generera åtgärder.
Dessa åtgärder dokumenteras sammanställs och följs upp enligt en kontinuerlig
dokumentation
Slutsats
Det konstateras att fler åtgärder satts in under löpande budgetår. Dialogen mellan ekonom
och chef har stärkts.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-10-27

UBN 2020-000016

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

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

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Bilaga
Månadsuppföljning september 2020, utbildningsförvaltningen
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen
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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

82,5

61,9

69,4

71,0

90,7

Personalkostnader

-269,3

-203,3

-207,1

-209,9

-274,4

Övriga kostnader

-169,9

-127,5

-127,4

-127,9

-170,6

Kapitalkostnader

-3,7

-2,7

-2,5

-2,1

-3,4

Nettokostnader

-360,4

-271,6

-267,6

-268,9

-357,7

Budget nettokostnader

-360,4

-271,6

-271,6

-265,5

-360,4

0,0

0,0

4,0

-3,4

2,7

Budgetavvikelse

2.2 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr
Nämndverksamhet
Förvaltning gemensamt
Musikskolan
Resursenheten
Grundskolan
Förskolan/Pedagogisk omsorg
Enskild förskola

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-788

-591

-606

-810

-22

-25 346

-19 053

-12 092

-15 534

9 812

-2 676

-2 013

-1 977

-2 843

-167

-16 209

-12 339

-13 749

-17 551

-1 342

-148 789

-117 721

-116 760

-148 523

266

-73 271

-49 372

-47 392

-73 271

0

-4 131

-3 098

-2 915

-3 965

166

Kultur/Fritid

-26 115

-19 481

-20 096

-26 634

-519

Gymnasiet

-63 059

-47 959

-51 948

-68 553

-5 494

-360 384

-271 627

-267 535

-357 684

2 700

Summa

2.3 Ekonomisk analys
Utfall och prognos följer i stort den analys som gjordes per augusti. De avvikelser som
framgår är fortsatt att gymnasiet får ett negativt resultat. Svårigheter att ställa om efter
mindre statsbidrag är huvudorsak.
Resursenheten prognostiserar ett negativt resultat på grund av högre interkommunala
kostnader för elever som går på andra skolor i andra kommuner.
Fritidsverksamheten har ett negativt resultat beroende på covid 19. Det handlar om lägre
intäkter för bl.a uthyrning av lokaler.
I utfallet syns en central positiv avvikelse som innehåller kompensation för sjuklöner och
beräknad återbetalning av skuld. Sjuklönerna ska överföras till respektive verksamhet och
finns inte med i deras prognoser.
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2.4 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

Personalanpassning, gymnasiet hösten 2020

1 800

900

Personalanpassning, gymnasiet hösten 2021

1 000

0

Samutnyttja lokaler och undervisningsgrupper med ALF
Summa

800

0

3 600

900

Kommentar till åtgärder
Vi befinner oss i ett demografiskt minimum gällande antalet gymnasieungdomar i åldern 1619 år. (Med början 2022 kommer antalet i åldersgruppen att under en femårsperiod att öka
med ca trettio personer, enligt SCB) Nuvarande minskning har inneburit att antalet elever
per utbildning minskat i motsvarande grad. Samtidigt är antalet program, klasser och
därmed lokalbehov relativt konstant. Effekten blir att lokalkostnaden tar en större andel av
totalkostnaden. En åtgärd för att lokaleffektivisera kan vara att samnyttja
undervisningsgrupper med vuxenutbildning i viss mån samt att vuxenutbildningen förlägger
kvällskurser i gymnasiets lokaler och på så sätt samutnyttja lokalyta.
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1 Inledning
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att
ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga
organisatoriska nivåer. Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och
andra reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. Budgeten ska
innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden,
inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att
ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

2 Sammanfattning
Utbildningsnämnden har två förvaltningar i sitt ansvarsområde. Utbildningsförvaltningens
budget för 2021 beskrivs i detta dokument.
Huvudsakliga mål inför 2021 är beskrivna i nämndens utvecklingsområden.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har ett brett spektrum och innehåller därför åtta
områden.









Matematikutveckling
Främja goda lärmiljöer
Kompetensutveckling inom digitalisering
Hållbar utveckling – skolmåltider
Föreningsaktivitet
Föreningsstöd
Bibliotekens digitalisering
Bibliotekens anpassning

Nämnden har under 2019-2020 gjort stora anpassningar för att nå budgetbalans från
resultatet 2018. Förutom vidtagna åtgärder syns fortsatt minskade intäkter från statsbidrag
vilket ställer ytterligare stora krav på anpassningar. Nämnden kommer att fortsatt ha ett
återbetalningskrav under året.
Verksamheternas förutsättningar inför 2021 gällande målgruppernas volym innebär mindre
justeringar. Antalet elever i grundskolan, antalet invånare totalt minskar något.
Nämndens lokalbehov kommer fortsatt att kartläggas genom såväl behovsanalys som
statusbedömning av fastigheter.

3 Verksamhetsbeskrivning
3.1 Verksamhetsidé
Utbildningsförvaltningens ansvarsområden är verksamheterna förskola, grundskola,
grundsärskola, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkbibliotek och kultur- och
fritidsverksamhet riktad till allmänheten.
I relation till utbildning utgörs nämndens målgrupper av barn och elever inom förskola, skola
samt inom barn- och skolomsorg och också barn och elevers vårdnadshavare. I relation till
kultur- och fritidsverksamheten består målgruppen av hela Lysekils kommuns befolkning
inkluderat föreningsverksamheten.
Utbildningsverksamheten
Nämndens uppdrag i relation till utbildningsverksamheten beskrivs i skollagen.
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de
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mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare (Skollagen 1 kap 4 §).
Kultur och fritid
Kommuninnevånare ska, via demokratiska processer, erbjudas möjlighet att påverka,
utforma men också ta ansvar för sin fritid. Det innebär att utbildningsnämndens uppgift är
att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att genom organisationer och föreningar
påverka såväl samhällsutvecklingen i stort som kultur- och fritidsutbudet i kommunen.
Föreningarna ska stödjas på ett sådant sätt att de även fortsättningsvis kan utgöra grunden i
kultur- och fritidsutbudet i Lysekils kommun. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och
ungdomars fritid och kultur- och fritidsverksamheten ska samarbeta med kommunens
förskolor och skolor för att bidra till barn och elevers lärande.
Övergripande fokus
Nämndens verksamheter ska särskilt beakta, planera för och bidra till övergripande
målsättningar och fullmäktiges utvecklingsmål. Under 2021 fokuseras särskilt på
kommunens trygghetsarbete, arbete med barnkonventionen och näringslivsstrategi.

3.2 Vision och värdegrund
Lysekils kommuns vision 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 samt Lysekils värdegrund öppet, enkelt, värdigt genomsyrar
utbildningsnämndens verksamhet. Lagar och förordningar styr nämndens uppdrag.
Utbildningsförvaltningens grunduppdrag är utgångspunkten för arbetet med ekonomi,
resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten finns indikatorer,
hållbara över tid, vilka mäter verksamhetens kvalitét.

4 Kritiska kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och
ekonomiperspektiv.
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag vilken definierats
i lagstiftning och andra styrande dokument.
De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer. En indikator är ett
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte.
Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna sker vid uppföljning 3 (per
augusti) och uppföljning 5 (per december, årsredovisningen).
Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det
ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.

4.1 Kritiska kvalitetsfaktorer
4.1.1

Målgrupp

Kvalitetsfaktorer

Definition

Utbildning: Hög måluppfyllelse - kunskaper

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska
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Kvalitetsfaktorer

Definition
inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skollagen
2010:800).
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en
förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande,
nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för
utbildningen (Lpfö 18).
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar
sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och
samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt
utbildning (Lgr 11).
Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla
kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska
tillägna sig och utveckla kunskaper (Gy 11).

Utbildning: Hög måluppfyllelse - normer och värden,
trygghet

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och
studiero (Skollagen 2010:800).

Utbildning: Hög måluppfyllelse - normer och värden,
studiero

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och
studiero (Skollagen 2010:800).

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

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att
vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor
som rör dem. Informationen och formerna för barnens och
elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och
mognad. Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas
möjlighet till inflytande över utbildningen (Skollagen
2010:800).

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

Förskolan och skolan ska arbeta för att alla barn och elever
samt deras vårdnadshavare är nöjda med verksamheten.

Kultur: Ett brett utbud av barn- och ungdomskultur

Kultur ska vara en självklar del i barn och ungdomars
uppväxt och inge framtidstro. Konst och kultur hjälper barn
och unga att vidga sina vyer, förstå omvärlden och bli en del
av samhället. Lysekils kommun ska främja kultur för, med
och av barn och unga på fritiden och i skolan.
Det är av vikt att barn och unga erbjuds ett rikt och varierat
kulturutbud med professionella konst- och kulturupplevelser
och får möjligheter att uttrycka sig i eget skapande.

Kultur: Lättillgänglig kultur för alla målgrupper

Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud,
liksom att ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet,
kan vara avgörande för människors benägenhet att besöka
en plats, att flytta in eller att stanna kvar.
För att kunna erbjuda ett varierat och brett kulturutbud som
attraherar alla målgrupper krävs öppna mötesplatser som är
lättillgängliga och inbjudande samt en verksamhet som är
uppsökande och aktivitetsskapande.

Fritid: Ett brett utbud för barn och ungas fritid

Fritidsavdelningen ska genom sina verksamheter erbjuda
barn och unga ett rikt och varierat utbud inom idrott,
fritidsaktiviteter, föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet.
Fritiden ska vidare ge barn och unga tillfälle att skapa
sociala relationer, utvecklas och utveckla nya intressen och
på så sätt grundlägga goda levnadsvanor in i vuxenlivet.

Fritid: Öppna och lättillgängliga fritidsanläggningar för
alla målgrupper

Ett dynamiskt, inkluderande och engagerande idrotts- och
fritidsliv är av stor vikt för Lysekils kommun och dess
invånare. Det är därför viktigt att anläggningarna är
välskötta, tillgängliga och attraktiva.
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Utbildning
Målgruppen för utbildningsverksamheten är förvaltningens barn och elever, från förskola till
gymnasieskola. Avgörande faktorer för att vi ska nå goda resultat i relation till vår målgrupp
är hög måluppfyllelse inom områdena kunskaper samt normer och värden. De kritiska
kvalitetsfaktorerna tar sin utgångspunkt i skollagen, läroplanerna och andra styrande
dokument.
Kultur och Fritid
Kultur- och fritidsverksamheterna ska skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ett
brett utbud av fritidsaktiviteter för både invånare och besökare. Av särskild vikt är
målgruppen barn och unga. Grundläggande för goda resultat är tillgängliga anläggningar som
attraherar och som möjliggör ett brett utbud. De kritiska kvalitetsfaktorerna har sin
utgångspunkt i Lysekils kommuns kultur- och fritidspolitiska program.

4.1.2

Verksamhet

Kvalitetsfaktorer

Definition

God arbetsmiljö

Arbetsmiljön omfattar såväl fysiska som social och
organisatoriska faktorer. En god arbetsmiljö skapar
förutsättningar för utveckling av verksamheten och dess
processer.

Väl fungerande samarbete och samverkan

I en lärande organisation utvecklar vi processer tillsammans.
Samarbete och samverkan bygger en bättre verksamhet. De
bästa idéerna skapas i samarbete och samverkan.

Effektiva rutiner och processer

För att skapa struktur i verksamheten behövs trygghet,
stabilitet och kvalitet i rutiner och processer.

En god arbetsmiljö, väl fungerande samverkan och samarbete samt effektiva rutiner och
processer är några av grundstenarna för att verksamheten ska kunna hålla hög kvalitet och
utvecklas vidare.
4.1.3

Medarbetare

Kvalitetsfaktorer

Definition

Attraktiv arbetsgivare

Det är viktigt att chefer och medarbetare som har rätt
kompetens och förutsättningar med meningsfulla
arbetsuppgifter. Tydlig styrning med kända mål som ger
möjlighet att påverka, förbättra och utvecklas i sina uppdrag
och ge känsla av engagemang, lust och motivation i arbetet.
Lätt att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och med bra
avslut.

God arbetsmiljö

En arbetsmiljö som varken akut eller på lång sikt påverkar
hälsan negativt, utan den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön upplevs god för alla medarbetare.

Kompetenta medarbetare

Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs. Att
medarbetare har rätt kompetens och ges möjlighet att
utvecklas är en förutsättning för att verksamheten ska nå
goda resultat.

Kvalitetsfaktorn "God arbetsmiljö" är nedtankad från kommunfullmäktigenivån. På utbildningsnämndens nivå avser denna
faktor "Friska medarbetare". Även definitionen gällande "Attraktiv arbetsgivare" kommer från kommunfullmäktigenivån.

Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs. Kvalitetsfaktorerna handlar om hur
medarbetarna mår, deras kompetens och utveckling samt om att vara en attraktiv
arbetsgivare.
4.1.4

Ekonomi

Kvalitetsfaktorer

Definition

Budget i balans

Avdelningens samlade budgetavvikelse ska på helårsbasis
vara i linje med kommunövergripande mål inom detta
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Kvalitetsfaktorer

Definition
område.

Effektivt resursutnyttjande

Lennarts text
Exempel på utbildningsnämndens kritiska kvalitetsindikatorer:
Målgruppsperspektivet:






elevers betyg
gymnasieexamen inom tre år
vårdnadshavares och elevers upplevelse av trygghet, studiero, ansvar och samt
nöjdhet (trivsel)
antal aktiviteter i kommunala bibliotek för barn och unga
antal sammankomster för barn och ungdomar med aktivitetsstöd

Verksamhetsperspektivet:




chefers upplevelse av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete
genomförande av medarbetarsamtal och APT enligt kommunens rutiner
upplevelsen av verksamhetssystemens funktionalitet

Medarbetarperspektivet:



valda frågor från HME-enkäten (Hållbart medarbetarengagemang)
behörighet inom legitimationsyrken

Ekonomiperspektivet:



budgetavvikelse
kostnad för kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola

5 Utvecklingsområden och utvecklingsmål
5.1 Utvecklingsområde
5.1.1

Utbildning: Matematikutveckling i åk F-6

Definition och motivering
I de senaste årens mätningar visas vikande resultat i matematik på nationella prov i åk 3
samt i betyg i åk 6. Fortsatta insatser behövs för att utveckla undervisningen och höja
elevernas resultat.
5.1.1.1

Utvecklingsmål: Utbildning: Högre måluppfyllelse i matematik i åk F-6.

Strategier
Strategin under år 2021 är fortsatt utvecklingsarbete med inriktning mot åk F-3, med avsikt
att bygga vidare till åk 4-6.
5.1.2

Utbildning: Främja goda lärandemiljöer

Definition och motivering
I Lysekils kommun pågår ett trygghetsarbete för barn och unga. Utifrån detta finns ett
behov av att fokusera på att främja goda lärandemiljöer i förskola och skola. Goda
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lärandemiljöer handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för barns och elevers
utveckling.
5.1.2.1

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

Strategier
Strategin under år 2021 är att starta ett utvecklingsarbete inom området. Arbete kommer att
ta sin utgångspunkt i högstadiets redan pågående arbete om pluggkultur.
5.1.3

Utbildning: Kompetensutveckling inom digitalisering

Definition och motivering
För att följa samhällsutvecklingen finns ett behov av att utveckla kunskapen inom
digitalisering i förskola och skola.
5.1.3.1

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

Strategier
Strategin under år 2021 är att samtliga rektorer genomgår Skolverkets utbildning "Leda
digitalisering".
5.1.4

Utbildning: Hållbar utveckling - skolmåltider

Definition och motivering
Ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, som antagits av FN,
handlar om att säkerställa hållbar konsumtion och produktion. Utbildningsnämnden i
Lysekils kommun vill med detta utvecklingsmål bidra till att målet nås i Sverige till 2030.
5.1.4.1

Utvecklingsmål: Utbildning: Matsvinnet i Lysekils kommuns förskolor och
skolor ska minska.

Strategier
Strategin under år 2021 är att tillsammans med avdelningen för service arbeta för ett minskat
matsvinn.
5.1.5

Kultur och Fritid: Föreningsaktivitet

Definition och motivering
Behov finns av att fortsatt stötta och synliggöra föreningarna för att bland annat bryta en
trend av färre idrottsföreningar med barn och ungdomsverksamhet.
5.1.5.1

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

Strategier
Strategin under år 2021 är att skapa kvalitetssäkrade underlag för föreningsaktivitet samt att
på olika sätt arbeta för ett vidare synliggörande av föreningslivet.
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5.1.6

Kultur och Fritid: Föreningsstöd

Definition och motivering
Det finns ett behov av att fördelningen av föreningsstöd följer och stämmer överens med
kommunens övergripande mål. Samt att bidragsmöjligheterna är relevanta i relation till
övergripande trender inom föreningsaktivitet.
5.1.6.1

Utvecklingsmål: Kultur och Fritid: Stödet för föreningarna ska vara relevant
och likvärdigt.

Strategier
Strategin under år 2021 är att med grund i kommunstyrelsens utredning om föreningsstöd
skapa förutsättningar för en uppdaterad och jämlik fördelning.
5.1.7

Kultur: Bibliotekens digitalisering

Definition och motivering
För att följa samhällsutvecklingen finns ett behov av kompetensutveckling inom
digitalisering samt att genom digitala tjänster fortsatt arbeta för att vara en attraktiv
mötesplats.
5.1.7.1

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

Strategier
Strategin under år 2021 är att med fler digitala tjänster arbeta för kompetensutveckling och
utbildning för både personal och besökare.
5.1.8

Kultur: Bibliotekens anpassning

Definition och motivering
Det finns ett behov av lokalutveckling i de kommunala biblioteken. Både för att vara en
attraktiv mötesplats för barn och unga och vara en tillgänglig mötesplats för övriga
målgrupper.
5.1.8.1

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

Strategier
Strategin under år 2021 är att genom lokalutveckling och tillgänglighetsanpassning skapa
attraktiva mötesplatser samt att arbeta uppsökande för att nå ut bredare till alla målgrupper.

5.2 Uppdrag
5.2.1

Kommunfullmäktige

Uppdrag
Avsätt resurser till heltidsresan.
Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till de som omfattas av avtalet om
den s.k. heltidsresan.
Etablera en kulturskola
Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att utvidga musikskolan till en kulturskola. Statsbidraget till denna
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Uppdrag
verksamhet har återinförts. Det som krävs är ytterligare en eller flera grenar förutom musik och dans som finns idag, det kan
till exempel vara drama eller konst.

5.2.2

Förvaltningschef

Uppdrag
Återrapportera åtgärder för barn/elever i behov av särskilt stöd 2018
Under 2018, i och med det nya resurstilldelningssystemet, har det gamla 5310-kontot som hanterades centralt av
förvaltningschef lagt ut direkt till förskolechefer och rektorer utifrån ett socioekonomiskt index (SCB).
Återrapportera åtgärder för barn/elever i behov av särskilt stöd 2019
I och med resurstilldelningssystemet, har det gamla 5310-kontot som hanterades centralt av förvaltningschef lagt ut direkt till
förskolechefer och rektorer utifrån ett socioekonomiskt index (SCB). Hur dessa medel använts under 2019 ska
återrapporteras av rektorer i förskolan och grundskolan.

6 Förutsättningar
6.1 Omvärldsanalys









Digitaliseringen påverkar alla verksamheter på ett påtagligt sätt. Utvecklingen inom
såväl teknik, program och användning går i snabbare takt än någonsin. Det ställer
stora krav på att anpassa oss till detta samtidigt som barn och unga ska förberedas för
framtidens än snabbare utveckling.
Samhällsutveckling med polarisering i olika dimensioner påverkar verksamheterna.
Arbetet med att skapa meningsfullhet för alla alltid är ett gemensamt ansvar.
Nämndens verksamheter arbetar med detta i sin dagliga verksamhet och mer behöver
göras inom området tillsammans med andra förvaltningar och civilsamhället.
Minskade statsbidrag på en rad områden. Lysekils kommun ansöker årligen om
närmare 40 olika statsbidrag. De flesta är relativt beständiga medan några är osäkra,
detta kräver noggrann bevakning.
Revidering av förskolans läroplan har gjorts. Läroplanen tar upp barnens utveckling
och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den
tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet.
Det råder fortsatt brist på pedagoger i landet. Lysekils kommun samverkar med
Karlstads universitet och Högskolan Väst kring utbildningar av förskollärare och
grundskollärare på distans. Detta sker i enlighet med nämndens riktlinjer för
kompetensförsörjning

6.2 Befolkningsförändringar
Noteringar
Prognos för antalet barn i kommunal barnomsorg bygger på aktuell nyttjandegrad och val
till andra huvudmän.
Prognos till gymnasiet bygger på aktuellt in- och utflöde till andra huvudmän.
Lokalutnyttjandet i verksamheterna är effektivt och i vissa fall ansträngt. Förskolorna har en
tillräcklig kapacitet totalt sett men viss obalans i efterfrågan i olika områden. Brastad och
Brodalens förskolor och Bergs förskola har högt söktryck. I samband med etablering av nya
bostadsområden vid Tronebacken bör en ny förskola byggas. På Skaftö finns överkapacitet.
Grundskolan har behov av lokaler i centrala Lysekil. Gullmarsskolan står inför ett planerat
underhåll samt om och tillbyggnad. Idag bedrivs delar av undervisningen i moduler och en
fastighet ska avvecklas på grund av dåligt skick.

Utbildningsnämnd-Utbildningsförvaltningen, Budget nämnd 2021 plan 2022 och 2023

10(15)

Gullmarsgymnasiet har idag hög nyttjandegrad av lokalerna och behov finns därför att utöka
ramtiden för schemaläggning.

6.3 Lokaler och reinvesteringar
Fördelning av reinvesteringsram
Reinvesteringsram tkr

Prognos 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

2 000

2 000

2 000

1 900

1 900

Summa

2 000

2 000

1 900

1 900

Not

Utbildningsförvaltningen reinvesteringsram används företrädesvis till reinvestering av
inventarier i enlighet med förvaltningens femårsplanering.
Lokalbehovet för utbildningsförvaltningens verksamheter sammanställs årligen. De
lokalbehov som framkommer hanteras i enlighet med Lysekils kommuns
lokalförsörjningsplan. Utbildningsnämnden beslutar om att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag gällande lokalbehovet. För närvarande har
statusbedömning av Gullmarsborg samt förstudie gällande Skaftös för- och grundskola
beslutats. Under 2020 beräknas en förstudie gällande för- och grundskola i Brodalen
beslutats. Under 2021 behöver förstudie för Gullmarsskolan 7-9 samt en översyn av
förutsättningar för grundskolorna i centrala Lysekil att genomföras.

6.4 Medarbetare

Utbildningsnämnden har en hög andel heltidsanställda. Att alltid erbjuda heltid är ett led i
att vara en attraktiv arbetsgivare. Heltidsresan har inneburit att sysselsättningsgraden
ytterligare har ökat något.
Det råder generellt brist på utbildade pedagoger i Sverige. Ett av nämndens
utvecklingsområden har de senaste åren varit att ta fram riktlinjer för kompetensförsörjning.
Riktlinjerna beslutades 2019-06-19 och utgör nu en grund till hur vi hanterar
kompetensförsörjning, utbildning, rekrytering och organisering.
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2020 har präglats av den pandemi som råder. Folkhälsomyndighetens rekommendationer
har följts i mycket hög grad. Det har inneburit att bekräftade fall av covid-19 är få. Däremot
innebär rekommendationerna om att stanna hemma vid tecken på sjukdom eller uppvisande
av symptom att sjuktalen generellt varit ca två procentenheter än tidigare år. Sjukfrånvaron
kulminerade i mars-april. Denna sjukfrånvaro har haft ungefär samma påverkan i alla
yrkesgrupper och åldrar med undantag för gymnasielärare som hade markant lägre
sjukfrånvaro under april-maj då distansundervisning ägde rum. Sammantaget uppvisar
utbildningsförvaltningen goda värden gällande sjukfrånvaro. Sjuktalen är lägre än
kommunens snitt 7,1% jämfört med 8,8%.

6.5 Ekonomi
Utbildningsförvaltningens prognos per sista augusti 2020 är +0,6 mnkr.
I prognosen ingår återbetalning av negativ avvikelse för 2019 och beräknad
sjuklönekompensation. Förvaltningen har haft ökade kostnader på grund av Covid, exklusive
sjuklöner på 0,4 mnkr.
Det ackumulerade resultatet för perioden är +5 mnkr jämfört med motsvarande period 2019
och +2,6 mnkr jämfört med det ackumulerade resultatet per sista april. Det innebär att det
har gjorts betydande åtgärder för att nå budgetbalans. Vidtagna åtgärder handlar främst om
att personalorganisationen förändrats till gällande ramar. Minskningen ligger till
övervägande delen på tim- och visstidsanställda.
De verksamheter som prognostiserar avvikelser gentemot budget är följande.
Gymnasieskolan prognostiserar ett negativt resultat på 4,9 mnkr. Orsakerna är främst
negativa effekter i interkommunala ersättningar. Elevkullen som i år sökt till gymnasiet har
varit historiskt liten. Effekten blir att lokalkostnaden tar en större andel av kostnadssidan. I
höst har 13 färre interkommunala elever antagits till årskurs ett jämfört med hur många som
tog studenten i juni. Gymnasiet har fortsatt en stor andel elever som saknar flera ämnen från
grundskolan vilket leder till att dessa ämnen behöver läsas inom ramen för gymnasiet.
Resursenheten har en negativ avvikelse där det till stor del beror på en organisation som
under våren inneburit höga lönekostnader samt placeringar av elever.
Fritidsenheten har haft betydande intäktsbortfall för lägerverksamhet på grund av Covid-19.
Övriga verksamheter redovisar prognoser i enlighet med lagd budget.

7 Effektiv resursanvändning
7.1 Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning
När det gäller kostnader för nämndens verksamheter i ett nationellt perspektiv kan
konstateras att fritidsområdet är det område som ligger betydligt högre än rikssnittet.
Grundorsaken är ett brett utbud av anläggningar i relation till antalet kommuninnevånare.
Kulturområdets kostnader är däremot låg i relation till riket.
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Kostnadsutvecklingen för utbildningsverksamheterna framgår av följande diagram:
Förskola, kostnad per barn:

Grundskola, kostnad per elev:
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Gymnasieskola Gullmarsgymnasiet, kostnad per elev:

Förskolans kostnader ligger i paritet med rikets medelkostnad (157 tkr), grundskolans något
över (123 tkr, riket 119 tkr) och gymnasieskolans lite över (162 tkr, riket 161 tkr). Om dessa
kostnader sätts i relation till uppnådda resultat kan konstateras att förskolans verksamhet
upplevs bra av vårdnadshavare, att grundskolans resultat ligger i enlighet med förväntan och
gymnasieresultaten ligger bra till i ett nationellt perspektiv.
På intäktssidan kan det antas att det även fortsättningsvis finns en osäkerhet på de riktade
statsbidragen.
Noteras bör att gymnasieskolans kostnader följer rikets snitt totalt sett. Lokalkostnaderna på
gymnasiet är däremot markant högre än rikets snitt, ca 7-8 tkr dyrare per elev de senaste
åren. Detta leder till konsekvensen att när statsbidragen minskat till framförallt
introduktionsprogrammen så har det inneburit en negativ ekonomisk avvikelse.

7.2 Ekonomisk plan för kommande budgetår
Budgetram 2021
Budget 2021 tkr
Ram utgångsläge 2020
Utökning för 2021 (hittills)

Ram 2021
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Kommentar till tabellen budget 2021
Ekonomisk ram per verksamhetsområde
Verksamhet tkr

Ram 2020

Prognos 2020

-788

-810

Förvaltning
gemensamt

-25 346

-15 534

Musikskolor

-2 676

-2 843

Nämndverksamhet

Resursenheten

-16 209

-17 551

-148 789

-148 523

-73 271

-73 271

-4 131

-3 965

Kultur/Fritid

-26 115

-26 634

Gymnasiet

-63 059

-68 553

-360 384

-357 684

Grundskolan
Förskolan/Ped.omsorg
Enskild förskola

Nettokostnad

Förslag till ram 2021

Utfall 2019

-361 708

-361 708

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde
Ovanstående tabell visar i dagsläget ramen för 2020 och där ramen för 2021 enligt KF-beslut
2020-10-21 uppgår till 361 157 tkr.
Till denna ram kommer ett antal justeringar att göras för löner, måltider, el, vatten, IT mm.
Det innebär inte några nettoförändringar då det rör sig om kompensationer för förändrade
kostnader.
Från budgetförutsättningarna, avsnitt 6, ovan noteras följande gällande kostnad och
tilldelning per verksamhet i relation till riket:
Kultur har en låg budget per invånare.
Fritid har en hög budget per invånare då ett brett utbud av anläggningar finns
Förskolans kostnader ligger i paritet med rikets medelkostnad (157 tkr), grundskolans något
över (123 tkr, riket 119 tkr) och gymnasieskolans lite över (162 tkr, riket 161 tkr). Om dessa
kostnader sätts i relation till uppnådda resultat kan konstateras att förskolans verksamhet
upplevs bra av vårdnadshavare, att grundskolans resultat ligger i enlighet med förväntan och
gymnasieresultaten ligger bra till i ett nationellt perspektiv. Dessutom konstaterar vi att
lokalerna för gymnasiet ligger över rikets kostnad per elev.
Förvaltningen ser att det utrymme som volymomfördelning kan frigöra bör prioriteras till
gymnasiet.

7.3 Behov av nyinvesteringar
Nyinvesteringsprojekt

Total
investering

2021

2022

2023

2024

2025

Summa mnkr

Kommentar till tabellen nyinvesteringar
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Beslutsuppföljning UBN
Ärende

Datum

Gullmarsborgs utveckling

170222

Gullmarsborgs utveckling

170530

Underhåll och upprustning av
Gullmarsborgs ishall

180327

Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse
nr 1 för utbildning
Uppföljning 4
IKT-strategin
Lokalbehov gällande för- och grundskola i Brodalens
skolområde
Lokalbehov gällande grundskola F-9 i Centrala Lysekils
skolområde
Remiss av motion avseende ungdomsjobb
Remiss av motion avseende busskort

Beslut i
nämnd

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.

Beslut 201216
Beslut 201216
Beslut sommaren -21

Förv. fick i uppdrag 191002 att föreslå nämnden justeringar som behöver göras i IKT-området

Beslut 2020-11-03

Utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet vid Utbildningsnämnden 2020-06-03

Beslut 2021-03-XX
Beslut 2020-12-16
Beslut 2020-12-16

Utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet vid Utbildningsnämnden 2020-06-03
Svar till KS senast 2021-01-20
Svar till KS senast 2021-01-20

Uppföljnining
i nämnd
2018-11-14

2018-11-14

Anmälningsärende
Dnr 2020-000012
Utskriftsdatum:

2020-10-27

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden 2020-11-03
LKF 2020-09-16 - § 120 - Svar på medborgarförslag - Inför generellt mobilförbud i skolan
Kommunfullmäktige
LKF 2020-09-16 - § 118 - Svar på motion från krister Samuelsson, M, om frukost i skolan
Kommunfullmäktige
Beslut statsbidrag högskolestudier specialpedagogik HT 2020
Skolverket
Beslut statsbidrag fritidshemssatsningen för 2019
Skolverket
Beslut om behörighetsgivande utbildning yrkeslärare HT 2020
Skolverket
Beslut om statsbidrag till försöksverksamhet med branschskola 2020
Skolverket
Beslut för stärkt likvärdighet och kunskapsutvecking för 2019
Skolverket
Beslut för fortbildning av lärare när det gäller sva och sfi
Skolverket
Beslut för fortbildning av lärare för 2020, lärarlyfet
Skolverket
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 120

2020-09-16

Dnr 2019-000394

Svar på medborgarförslag - Inför generellt mobilförbud i skolan
Sammanfattning
I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att besluta att
mobilförbud under hela skoldagen (även raster) införs i kommunens alla
grundskolor. Dock menar förslagsställaren att eleverna ska ha möjlighet att ta med
sig mobil till och från skolan.
I Lysekils kommun har samtliga rektorer i grundskolan kommit till samma
ståndpunkt och tagit beslut om mobilförbud under hela skoldagen. Möjlighet finns
också att lämna in mobilen för förvaring för de som har med sig mobilen till skolan.
Konstateras kan således att man i kommunens grundskolor redan infört de
önskemål som förslagsställaren anger i medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 59
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-20
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat i enlighet
med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-02-20

LKS 2019-000394

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

Svar på medborgarförslag om att införa generellt
mobilförbud i skolan
Sammanfattning
I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att besluta att
mobilförbud under hela skoldagen (även raster) införs i kommunens alla
grundskolor. Dock menar förslagsställaren att eleverna ska ha möjlighet att ta med
sig mobil till och från skolan.
I Lysekils kommun har samtliga rektorer i grundskolan kommit till samma
ståndpunkt och tagit beslut om mobilförbud under hela skoldagen. Möjlighet finns
också att lämna in mobilen för förvaring för de som har med sig mobilen till skolan.
Konstateras kan således att man i kommunens grundskolor redan infört de
önskemål som förslagsställaren anger i medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I medborgarförslag som inkom 2019-10-24 har förslagsställaren föreslagit
kommunen att besluta om att mobilförbud under hela skoldagen (även raster)
införs i kommunens alla grundskolor. Eleverna ska dock ha möjlighet att ta med sig
mobil till och från skolan.
Förvaltningens synpunkter
Vid kontakt med utbildningsförvaltningen framkommer att varje rektor beslutar
om sin egen organisation utifrån skolornas olika förutsättningar. Alla disciplinära
beslut fattas av rektor. Det innebär att rektorn vid behov kan besluta om
mobilförbud. Det kan således se olika ut på skolorna.
I Lysekils kommun har samtliga rektorer i grundskolan kommit till samma
ståndpunkt och tagit beslut om mobilförbud under hela skoldagen. Möjlighet finns
också att lämna in mobilen för förvaring för de som har med sig mobilen till skolan.
Således konstateras att man i kommunens grundskolor redan infört de önskemål
som förslagsställaren anger i medborgarförslaget.
Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

Kommunfullmäktige

§ 118

Dnr 2019-000171

Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i skolan
Sammanfattning
Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens intention men som
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sina svar så ryms inte
kostnaden inom nämndernas budgetramar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 84
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-20
Protokoll från utbildningsnämnden 2019-10-02, § 79, med bilagor
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 38, med bilagor
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Samuelsson (M): Att återremittera ärendet med motivering att förvaltningen
inte har redovisat förslag enligt punkt 2 i motionen och att förvaltningen får ett
förnyat uppdrag enligt ovanstående för budgetår 2021.
Jan-Olof Johansson (S) och Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat
Med 14 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera
ärendet. (Bilaga 4)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motivering att
förvaltningen inte har redovisat förslag enligt punkt 2 i motionen och att
förvaltningen får ett förnyat uppdrag enligt ovanstående för budgetår 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2020-09-16

Beslutet skickas till
Motionären
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
Bilaga 4
S
S
S
S
S
S
S
L
L
C
C
M
M
M
MP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
SD
SD
SD
SD
S

Justerare

2020-09-16

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Siv Linnér
Margareta Carlsson Stefan Jansson
Anders C Nilsson
Charlotte Wendel Lendin
Roger Siverbrant
Håkan Kindstedt
Ann-Charlotte Strömwall
Monica Andersson
Siw Lycke
Ulf Hanstål
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
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LKS 2019-000171

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert,
mari-louise.dunert@lysekil.se

Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i
skolan
Sammanfattning
Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens intention men som
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sina svar så ryms
inte kostnaden inom nämndernas budgetramar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden,
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Förvaltningens synpunkter
I utbildningsnämndens utredning har man beräknat kostnaden till ca 3,5 – 3,7 mnkr/år
för frukost i skolan. Därutöver tillkommer kostnader för ökad tid eftersom personalen
behöver vara på plats i skolan för att säkerställa tillsynsansvaret för eleverna.
I utredningen från samhällsbyggnadsnämnden konstateras att även de får ökade
personalkostnader på ca 500 tkr/år för personalen vid serviceavdelningen.
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens intention men som
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sina svar så ryms
inte kostnaden inom nämndernas budgetramar.
Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Protokoll från utbildningsnämnden 2019-10-02, § 79, med bilagor
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 38, med bilagor
Beslutet skickas till
Motionären
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 8.1.2-2020:0031071

Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för
2020
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av förordning (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning
när det gäller sådana insatser.
Ni beviljas 165 200 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 165200 kronor.
Bidraget avser HT 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:400) inte överklagas.

Information om statsbidraget
Bidraget är till för att stimulera deltagandet och syftar till att
lärarna och förskollärarna ska avlägga en speciallärarexamen eller
specialpedagogexamen.
Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren
motsvarande minst 80 procent av lärarens lön för den tid som läraren deltar i
utbildningen. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent
av den kostnaden. Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare
eller specialpedagog om 590 000 kronor vilket baseras på en medellön om 34
000 kronor/månad exklusive sociala avgifter.
Beslut och motivering för respektive lärare hittar ni i lärarlistan i e-tjänsten
för statsbidrag. Förkortningarna under rubriken status är:
GOD - Godkänd
AVS - Avslag
AVK- Avslag i konkurrens
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Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i ansökan har
ändrats väsentligt.
Urval
Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för fortbildning
när det gäller specialpedagogiska insatser än det finns medel för,
beslutar Statens skolverk om urval enligt 18 § förordning 2016:400
(statsbidragsförordningen). Vid urvalet ska Skolverket, i den ordning som
anges nedan, prioritera:
1.

förskoleklassen, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan
och sameskolan samt årskurserna 1-4 i specialskolan, eller

2.

övriga årskurser i de nämnda skolformerna.

Skolverket ska också vid urvalet prioritera ansökningar från huvudmän som
har särskilt svåra förutsättningar.
Redovisning och uppföljning
Statens skolverk ska enligt 20 och 21 §§ följa upp hur statsbidraget har
använts. Redovisning för budgetåret 2020 kommer ske under 2021 i etjänsten för statsbidrag. Då redovisas både vår- och höstterminen 2020. Vi
återkommer med datum.
Återbetalning av statsbidrag
I 22 § statsbidragsförordningen finns bestämmelser om återbetalning:
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig,
om
1.

bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,

2.

bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts
för det ändamål det har lämnats för,
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3.

sådan redovisning som avses i 21 § inte har lämnats, eller

4.

mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om
bidrag.

Mottagaren av statsbidrag är dock inte återbetalningsskyldig enligt första
stycket punkt 2 om bidrag, som har lämnats för ett visst ändamål enligt
denna förordning, har använts för ett annat ändamål enligt förordningen.
Skolverkets beslut får enligt förordningen inte överklagas.
Beslut har fattats av tiina heino efter föredragning av Åsa Olsson.
Handläggare var Alexander Sandberg.

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

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-10-21
1(1)
Dnr 8.1.2-2020:0021328

Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2019
Beslut om redovisning
Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har
kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts
292 232 kronor. Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning
(2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och
motsvarande skolformer samt viss annan utbildning.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2015:215) inte överklagas.
Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av David
Westerholm. Handläggare var David Westerholm.

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

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

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-10-15
1(3)
Dnr 8.1.2-2020:0028290

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för
lärare i yrkesämnen för 2020
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av Förordning (2013:60) om statsbidrag för
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen.
Ni beviljas 79 588 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 158 108 kronor.
Bidraget avser HT 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2013:60) inte överklagas.
Skälen för beslutet
Avslag i konkurrens
Det har kommit in fler ansökningar än det finns medel att fördela. Med
anledning av att det är konkurrens om kvarvarande medel för statsbidraget
har vi använt en fördelningsmodell för att bedöma vilka huvudmän och
lärare som kan ta del av bidraget utifrån 5 § förordning (2013:60). Även
lärare som uppfyller förordningens villkor har därför fått avslag. Information
om fördelningsmodellen presenteras längre ner i beslutet.
Vänligen logga in i e-tjänsten för information om vilka lärare ni har beviljats
bidrag för.

Viktig information om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning
för lärare i yrkesämnen
Beräkning av bidragsbeloppet
Statsbidraget lämnas under högst 4 terminer för en lärare med ett belopp
som motsvarar 25 procent av lärarens lön. Bidrag kan även lämnas för
kostnader för lärarens resor.
Fördelningsmodell hösten 2020
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I ansökan för hösten 2020 har huvudmän ansökt om sammanlagt 46
miljoner kronor i statsbidrag. Av anslaget återstår 17 miljoner och det
räcker inte till att bevilja bidrag för samtliga lärare som uppfyller kraven i
förordning (2013:60). Vi måste därför göra ett urval för att få fram vilka
huvudmän och lärare som ska beviljas ytterligare lärare baserat på behovet
i ansökan. Fördelningsmodellen utgår från ett urval utifrån kriterierna
geografisk spridning och huvudmannens behov av lärare med behörighet för
den undervisning de bedriver. Vi tar hänsyn till den geografiska spridningen
genom att bevilja en lärare till samtliga huvudmän som ansökt om bidraget.
Därefter bedömer vi huvudmannens behov utifrån hur många lärare som
huvudmannen ansöker om medel för.
Efter tilldelning utifrån geografisk spridning uppstod stora skillnader mellan
huvudmän som ansökt om flest respektive minst antal lärare. Skolverket
fyllde på med lärare för de huvudmän som fick en låg procentandel av
sin ansökan beviljad. Syftet med detta var att minska skillnaderna mellan
olika huvudmän gällande hur stor andel av deras ansökan som beviljas.
Ett slumpmässigt urval användes i de fall där medlen inte räckte till att
tillgodose samtliga huvudmän med ett lika stort behov. Även valet av
lärare togs fram genom ett slumpmässigt urval. Vi kom gradvis fram till en
genomsnittlig procentuell fördelning av bidraget som hamnar mellan 31 - 39
procent. Undantag från detta är de huvudmän som ansökte om en respektive
två lärare, eftersom dessa fick 100 respektive 50 procent av sin ansökan
beviljad efter den geografiska spridningen. Vi beviljade inte dessa huvudmän
ytterligare lärare för att vi bedömde att de fått en högre procentuell andel av
sin ansökan beviljad i förhållande till resterande huvudmän.
Utbetalningsplan
Bidraget betalas ut cirka en vecka efter beslutsdatum. Utbetalningen har
meddelandetexten Behorighetsgivande.2020.u2.
Redovisning och uppföljning
Sökande som tagit emot statsbidrag under 2020 ska under 2021 redovisa hur
statsbidraget använts.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2013:60). Ni är bland annat skyldiga att lämna
de uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.
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Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Le Wa Van.
Handläggare var Le Wa Van.

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

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-10-16
1(4)
Dnr 8.1.2-2020:0030404

Försöksverksamhet med branschskolor och
statsbidrag till vissa huvudmän för 2020/2021
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor
och statsbidrag till vissa huvudmän.
Ni beviljas 50 000 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 50000 kronor. Bidraget
avser Läsåret 2020/21. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2017:623) inte överklagas.
Viktiga villkor för statsbidraget
Syftet med försöksverksamheten och statsbidraget är att möjliggöra så
att huvudmän för yrkesutbildningar kan skicka sina elever till en av de
10 utvalda branschskolorna. Branschskolan erbjuder yrkesutbildning på
gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.
Ni behöver särskilt känna till att Statsbidraget ska användas till kostnader
kopplade till den elev som går sin del av utbildning på en branschskola under
peri-oden 1 augusti 2020 till 31 juni 2021.
Villkoren för statsbidraget framgår av förordning (2017:623) om
försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän.
Beslut om stats-bidrag enligt 6 § förordningen får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Ni som huvudman ansvarar för att bidraget används i enlighet med
bestämmelserna i förordningen och att de villkor som finns i detta beslut
följs. Vid en kon-troll ska ni kunna redovisa vilka insatser bidraget har
använts till och hur de upp-fyller bidragets syfte. Eventuell återbetalning av
medel sker efter beslut från Skolverket.
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Beräkning av bidragsbeloppet
Bidraget lämnas med högst 50 000 kronor per elev som deltagit i minst sex
veckors utbildning under läsåret 2020/21. Bidraget lämnas för högst fem
elever per yrkesområde, under maximalt två läsår för en och samma elev.
Fördelning av statsbidrag
Inget urval har skett i årets ansökningsomgång då det totala
ansökningsbeloppet inte överstigit anslaget.
Utbetalning av statsbidraget
Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen. Hälften av det beviljade beloppet
betalas ut under hösten 2020, inom en vecka efter att beslut har fattats. Den
andra halvan av beloppet betalas ut under våren 2021. Utbetalningarna har
meddelandetexten ”Branschskola HT 2020” respektive ”Branschskola VT
2021”.
Ni ska informera Skolverket vid förändringar
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. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till statsbidrag.administration@skolverket.se.
Ni ska redovisa hur ni har använt statsbidraget
Ni ska redovisa hur ni har använt statsbidraget. Redovisningen sker under
hösten 2021 och görs i det webbformulär som Skolverket tillhandahåller via
e-tjänsten för statsbidrag. I formuläret ska ni ange:
• vilka elever som deltagit i utbildning på branschskola
• vilken branschskola eleverna gått på
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• vilket yrkesområde eleverna gått
• antal veckor som respektive elev gått på branschskola under läsåret
• vilka kostnader som bidraget använts till
Skolverket kan också komma att genomföra stickprovskontroller, för att
säker-ställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet
grundats på.
Ni är också skyldiga att medverka i uppföljning och utvärderingav
statsbidragets användning som genomförs av Skolverket eller någon annan
myndighet som får detta uppdrag av regeringen.
Ni kan bli återbetalningsskyldiga vid oriktigheter
Ni kan bli återbetalningsskyldiga av det statsbidrag som ni fått om ni:
1. Lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt gjort så att ni fått
statsbidraget på felaktiga grunder eller med ett för stort belopp.
2. Ni av någon annan anledning har fått statsbidraget på fel grunder eller
med för högt belopp.
3. Ni har använt statsbidraget på fel sätt, till fel insatser eller liknande
4. Ni inte lämnar in den redovisning som Skolverket begär.
Om det finns särskilda skäl får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå
från ett krav på återbetalning.

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Indira Limakeshi.
Handläggare var Sandra Olsson.
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Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.branschskola@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
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Statsbidrag för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling för 2019
Beslut om redovisning
Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling.
Beslutet får inte överklagas enligt förordning (2018:49).
Motivering
LYSEKILS KOMMUN har tidigare beviljats 6091083 kronor i bidrag
för Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Skolverket
har begärt att ni ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ni har redovisat
6091083 kronor. Vi har godkänt 6 091 083 kronor.

Viktig information om statsbidrag för Likvärdig skola
Bakgrund
Skolverket beslutade den 28 mars 2019 om statsbidrag i likvärdig skola
för bidragsåret 2019. Redovisningen avser beslutat belopp för den
ansökningsomgången.
Beslut om återkrav fattas med stöd av 10 § i förordningen (2018:49) om
statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.
Återbetalning
Faktura skickas inom en vecka efter att beslut har fattats om återkrav.
Fakturan har meddelandetexten Återkrav av statsbidrag för likvärdig skola.
Uppföljning
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Skolverket kan komma att genomföra kontroller, för att säkerställa att det
finns underlag som styrker de uppgifter som vi har grundat beslutet på. Vid
kontroll ska huvudmannen kunna redovisa vilka insatser bidraget använts till
och vilka underlag som styrker kostnaderna.

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Sandra Olsson.
Handläggare var Indira Limakeshi.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
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Statsbidrag för fortbildning av lärare när det
gäller svenska som andraspråk och kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2020
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när
det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare.
Ni beviljas 91 560 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 91 560 kronor. Bidraget
avser HT 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:709) inte överklagas.
Information om statsbidraget
Bidraget syftar till att stimulera lärarnas deltagande i studier som ger
behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller
ger dem kunskaper inom ämnet svenska som andraspråk.
Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren
motsvarande minst 80 procent av lärarens lön. Huvudmannen kan söka
statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till
läraren eller förskolläraren. Statsbidraget beräknas på en årslön för en lärare
och förskollärare om 545 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir
272500 kronor per termin. Det motsvarar en medellön om 31 500 kronor/
månad exklusive sociala avgifter. Bidraget behöver sökas av huvudmannen
inför varje termin som läraren studerar.
Beslut och motivering för respektive lärare hittar ni i lärarlistan i e-tjänsten
för statsbidrag. Förkortningarna under rubriken Status är:
GOD - Godkänd
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AVS - Avslag
AVK - Avslag i konkurrens
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Statens skolverk kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det kommer
fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i ansökan har
ändrats väsentligt.
Redovisning och uppföljning
Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.Redovisning
för budgetåret 2020 kommer ske under 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi
återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2020.
Återbetalning av statsbidrag
I 19 § statsbidragsförordningen finns bestämmelser om återbetalning.
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig
om:

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag
om någon är återbetalningsskyldig enligt 19 §.
Skolverkets beslut får enligt förordningen inte överklagas.

Beslut har fattats av tiina heino efter föredragning av Angelica Johansson.
Handläggare var Kamal Ronaghi.

Beslut

2020-10-22
3(3)
Dnr 8.1.2-2020:0030588

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

Beslut
LYSEKILS KOMMUN
45380 LYSEKIL

2020-10-22
1(2)
Dnr 8.1.2-2020:0030591

Statsbidrag för fortbildning av lärare för 2020
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.
Ni beviljas 7 500 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 7500 kronor. Bidraget
avser HT 2020. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 116220-5.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2007:222) inte överklagas.

Information om statsbidraget
Bidraget är till för att stimulera deltagandet och ska användas till att
underlätta för lärare att komplettera sin legitimation med ytterligare
behörighet. Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet
högskolepoäng. I Lärarlyftet läggs särskild tonvikt vid att fler lärare
blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska
för invandrare (sfi) och matematik. Det gäller även deltagande i
speciallärarutbildningen. Därför får huvudmännen:
–

1500 kronor per högskolepoäng för kurser i sva och sfi.

–

1000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och
speciallärarutbildning.

–

500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.

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

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

Beslut

2020-10-22
2(2)
Dnr 8.1.2-2020:0030591

AVK - Avslag i konkurrens

Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i ansökan har
ändrats väsentligt.
Redovisning och uppföljning
Skolverket kommer att följa upp hur huvudmannen använt statsbidraget
samt de deltagande lärarnas studieresultat. Skolverket kan vid behov begära
in studieresultat från lärosäten. Vid icke godkänt resultat eller studieavbrott
kan Skolverket komma att återkräva statsbidraget helt eller delvis, såvida
särskilda skäl inte föreligger.
Återbetalning av statsbidrag
Sökande som har tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
11 § i förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.
Skolverkets beslut enligt denna förordning får ej överklagas.
Beslut har fattats av tiina heino efter föredragning av Alexander Sandberg.
Handläggare var Susanna Lorentz .

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

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-10-23

UBN 2019-000356

Enheten för arbetsliv
Börje Hedlund
borje.hedlund@lysekil.se

Införande av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet
– lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Sammanfattning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela medel till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. För Lysekils del uppgår bidraget till ca
620tkr för 2o2o. Lysekils kommun utbildningsnämnden har beslutat införa
habiliteringsersättning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-09-16,
§ 117.
Förvaltningen föreslår härmed principer för habiliteringsersättning avseende;
personer som kan ta del av ersättningen, ersättningsnivåer, hantering av ersättning
samt rutiner för redovisning.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att införa habiliteringsersättning från och med
december månad 2020.
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna de av förvaltningen föreslagna
principerna för att ta del av habiliteringsersättning.
Ärendet
Utbildningsnämnden har beslutat införa habiliteringsersättning i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2020-09-16, § 117.
Förvaltningen föreslår principer för habiliteringsersättning.
Förvaltningens utredning
Under 2018 – 2020 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela medel till
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). Statsbidrag fördelas även för 2020 för i syfte att införa,
höja eller bibehålla en ersättning. För Lysekils del uppgår bidraget till ca 620tkr.
Utbildningsnämnden har beslutat införa habiliteringsersättning i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2020-09-16, § 117.
Förvaltningen föreslår följande principer för habiliteringsersättning, så länge det
statliga stödet finns kvar att söka.
Personer som kan ta del av habiliteringsersättning


Personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS.



Personer som har LSS beslut om daglig verksamhet.
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Deltagare som, i en av kommunens anvisad verksamhet, är närvarande efter
överenskommet arbetsschema.

Ersättning


Halvdagsarvode om 25 kr utgår om deltagaren är närvarande från 1 timme
upp till 3 timmar.



Heldagsarvode om 35 kr utgår om deltagaren är närvarande över 3 timmar.



Ersättningen betalas en gång i månaden och betalas ut efterföljande månad.



Beloppet sätts in på ett angivet konto enligt överenskommelse med
deltagare och/eller god man.



Om verksamheten stänger mot bakgrund av egen planering utfaller
betalning under förutsättning att deltagaren har daglig verksamhet i sitt
arbetsschema vid detta tillfälle.



När verksamheten stänger (1 månad) under sommaren samt under
klämdagar utgår ingen ersättning.

Registrering


Varje verksamhet utser en i personalgruppen och en reserv som ansvarar för
närvarorapporteringen i en för verksamheten angiven excelfil. Vid utflyttad
daglig verksamhet ansvarar arbetsplatsens handledare för
närvarorapporteringen.



Efter månadsskifte skickas rapporten till mottagande personal på
ekonomikontoret för utbetalning till varje deltagares konto.

Införandet av habiliteringsersättning sker från och med december månad 2020.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef

Börje Hedlund
Tf. enhetschef, enheten för arbetsliv

Beslutet skickas till
Arbetslivsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

Kommunfullmäktige

§ 117

Dnr 2019-000443

Svar på motion från Siw Lycke (C) om att införa ersättning i daglig
verksamhet
Sammanfattning
I motion inlämnad av Siw Lycke (C) föreslås att införa någon form av ersättning
(habiliteringsersättning) till samtliga (både LSS och SoL) inom daglig verksamhet.
Alternativt att kommunen erbjuder annan form av ersättning som till exempel fri
mat till dem som arbetar.
Utbildningsnämnden har 2020-03-31, § 45, beslutat föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen och att arbetslivsförvaltningen ska söka det statliga stödet så länge
det finns kvar och betala ut det till deltagare i daglig verksamhet med LSS-beslut.
LSS. Vidare föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att utreda kostnaden
för ersättning även för deltagare med SoL-beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-09-02, § 153
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-10
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-03-31, § 45, med tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 229
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Siw Lycke (C): Ändringsförslag, att lägga till 2020-03-31 i beslutet, motionen anses
besvarad i enlighet med utbildningsnämndens yttrande 2020-03-31.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Siw Lyckes förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Siw Lyckes förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad i enlighet med
utbildningsnämndens yttrande 2020-03-31.
Beslutet skickas till
Motionären
Utbildningsnämnden
Arbetslivsförvaltningen
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 20.45-20.55.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 25 ordinarie 5 ersättare och 1 frånvarande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-08-10

LKS 2019-000443

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
Leif.schondell@lysekil.se

Svar på motion från Siw Lycke (C) om att införa ersättning i
daglig verksamhet
Sammanfattning
I motion inlämnad av Siw Lycke (C) föreslås att införa någon form av ersättning
(habiliteringsersättning) till samtliga (både LSS och SoL) inom daglig verksamhet.
Alternativt att kommunen erbjuder annan form av ersättning som till exempel fri
mat till dem som arbetar.
Utbildningsnämnden har 2020-03-31, § 45, beslutat föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen och att arbetslivsförvaltningen ska söka det statliga stödet så länge
det finns kvar och betala ut det till deltagare i daglig verksamhet med LSS-beslut.
LSS. Vidare föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att utreda kostnaden
för ersättning även för deltagare med SoL-beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det krävs en långsiktigt hållbar ekonomisk
lösning om habiliteringsersättning ska återinföras. Något utrymme för detta finns
inte i kommunens budget. Motionen bör därför avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om införande av
habiliteringsersättning till samtliga inom daglig verksamhet.
Ärendet
I motion inlämnad av Siw Lycke (C) föreslås att införa någon form av ersättning
(habiliteringsersättning) till samtliga (både LSS och SoL) inom daglig verksamhet.
Alternativt att kommunen erbjuder annan form av ersättning som till exempel fri
mat till dem som arbetar.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-20, § 229 att remittera motionen till
kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden. Socialförvaltningen
har meddelat att motionen inte berör deras verksamhet.
Utbildningsnämnden har 2020-03-31, § 45, beslutat föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen att så länge det statliga stödet finns kvar för
habiliteringsersättningen ska arbetslivsförvaltningen söka det och betala ut till LSS.
Vidare föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige besluta att utreda
kostnaden för ersättning även för SoL-individer.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen delar de synpunkter som framförts i
arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse (se bilaga). Lysekils kommun har sedan ett
flertal år tillbaka inte betalat habiliteringsersättning. Kommunfullmäktige har
tidigare avslagit förslag om återinförande av ersättning 2016-09-29, § 132, samt
även 2019-04-17, § 35. I sak har ingenting nytt tillkommit i ärendet. I korthet lyfter
arbetslivsförvaltningen fram följande:
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Stimulansbidraget som Socialstyrelsen har att fördela (ca 620 tkr för
Lysekils del) beslutas årsvis, det finns ingen garanti för varaktigheten.



Stimulansbidraget avser enbart dem som deltar i daglig verksamhet utifrån
LSS-beslut (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). Det avser
enbart dagpenning, inga andra förmåner.



Inom Arbetslivsförvaltningens verksamheter arbetar deltagare med flera
olika typer av beslut (LSS, SoL eller olika arbetsmarknadsåtgärder). Att
införa en ersättning för enbart deltagare med LSS-beslut skulle uppfattas
som orättvist.



Ett införande av ersättning för samtliga deltagare har tidigare uppskattats
till 650 – 1 000 tkr exklusive administration.

Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att det inte finns någon långsiktighet
i statsbidraget som utges i form av ett stimulansbidrag för att införa eller höja
dagpenningen för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Det är därför
inte hållbart att införa en ersättning där hela kostnaden senare kanske måste
finansieras av kommunen. All erfarenhet visar att det är svårt att dra in en förmån
som en gång införts, inte minst är det här ärendet ett exempel på detta.
Ett införande av ersättning även för de deltagare i Arbetslivsförvaltningens
verksamhet som inte omfattas av LSS-beslut skulle innebära ett rent kommunalt
åtagande. En eventuell utredning av kostnaderna för detta är inte en fråga för
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, utan för utbildningsnämnden som
ansvarar för verksamheten.
Sammanfattningsvis anser kommunstyrelseförvaltningen att det krävs en
långsiktigt hållbar ekonomisk lösning om habiliteringsersättning ska återinföras.
Något utrymme för detta finns inte i kommunens budget. Motionen bör därför
avslås.

Leif Schöndell
Kommundirektör
Bilagor
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-03-31, § 45, med tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 229
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-04-17, § 35
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 132
Motion
Beslutet skickas till
Motionären
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-10-27

UBN 2020-000296

Enhet för vägledning och stöd
Ingrid Arnholm, 0523 – 61 34 01
ingrid.arnholm@lysekil.se

Remissvar av motion om integrationsplikt i Lysekil
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-27, § 81, att skicka motion från Christoffer
Zakariasson, Daniel Arwidsson, Tommy Westman och Magnus Elisson
Sverigedemokraterna på remiss till utbildningsnämnden. I motionen föreslog man att
nyanlända och flyktingar som kommit till Lysekils från 2015 och framgent ska
acceptera en integrationsplan för att uppnå anställbarhet.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-27, § 81, att skicka motion från Christoffer
Zakariasson, Daniel Arwidsson, Tommy Westman och Magnus Elisson
Sverigedemokraterna på remiss till utbildningsnämnden.
Förvaltningens synpunkter
Det som föreslås i motionen gäller i huvudsak redan idag som lag och
praxis nationellt - vilket det även hänvisas till i motionen. Staten som
lagstiftare, utformare av förordningar och praxis avgör förutsättningar och villkor för
nyanländas etablering.
Ett exempel på nationellt initiativ är det planerade införandet av intensivår.
Ett intensivår ska bestå av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser och ska
förstärka möjligheterna för nyanlända att påskynda sitt inträde på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen ska samverka med kommunerna och Delegationen för unga och
nyanlända till arbete (Dua), samt föra en nära dialog med andra relevanta aktörer som
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens skolverk, Folkbildningsrådet och
arbetsmarknadens parter.
Lysekil har inte möjlighet att upprätta parallella villkor och avtal med de individer som
avses alltså de som redan ingår i etableringen (24 månader efter kommunplacering)
och som uppbär villkorad ersättning från staten.
För personer med uppehållstillstånd som har invandrat efter 2015 och
avslutat sin etableringsperiod gäller samma lagar som för övriga medborgare i
Sverige. Den utvidgade grupp som hänvisas till i motionen, pensionärer och
föräldralediga, får sin ersättning via staten i form av pension och föräldrapenning. Inte
heller detta kan kommunen påverka och därmed inte heller ställa krav på deltagande i
någon insats. Förutsättningarna för dem som ansöker om försörjningsstöd är att
följa individuell plan, aktivt söka arbete samt delta i anvisade aktiviteter för att ha rätt
till bistånd. Uppfyller man inte villkoren för bistånd får man avslag på sin ansökan.
Arbetsförmedlingen och kommunen samverkar redan idag kring både
nyanlända liksom övriga arbetslösa invånare. Integrationsplikt som efterfrågas i
motionen existerar därmed i princip redan idag genom lagen om deltagande i
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etablering. Vilka specifika krav och villkor som ska gälla för etablering avgörs
nationellt av staten. Förslaget om att dra in barnomsorg torde vara kontraproduktivt
för integrationen.
Arbetslivsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att avslå motionen om att införa
integrationsplikt och integrationsplan i Lysekils kommun med hänvisning till att
motsvarande insatser redan till stor del existerar samt att kommunen inte ansvarar för
krav och villkor för nyanländas etablering.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef

Ingrid Arnholm
Enhetschef för vägledning och stöd

Bilagor
LKF 2020-05-27, § 81 – motion integrationsplikt i Lysekil
Motion – integrationsplikt i Lysekil
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 81

2020-05-27

Dnr 2020-000198

Motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD) m.fl. Integrationsplikt i Lysekil
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson, Daniel Arvidsson, Tommy Westman och Magnus Elisson,
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att nyanlända och flyktingar som
kommit till Lysekil från 2015 och framgent ska acceptera en integrationsplan för att
uppnå anställbarhet.
Beslutsunderlag
Motion 2020-04-16
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (25)

20200416
Motion Sverigedemokraterna Lysekil
Integrationsplikt i Lysekil
Då Lysekils kommun tagit emot ett stort antal nyanlända sedan 2015. Vill Sverigedemokraterna Lysekil
integrera dem i vårt samhälle och kommun. Vi vill att de ska känna samhörighet och trygghet i vår
kommun.
Sedan 1/1-2018 gäller nya regler inom Arbetsförmedlingens etableringsbidrag. Nu finns det en
utbildningsplikt för nyanlända som har kort utbildning och som står långt från arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen kan anvisa de som tar del av deras etableringsinsatser och som behöver
utbildning för att få ett arbete att söka och delta i reguljär vuxenutbildning. Syftet är att de ska höja
sin kompetens. Nyanlända som omfattas av vuxenutbildningsplikten kan studera på heltid under sin
etableringsperiod på 24 månader. De som inte följer arbetsförmedlingens anvisning kan förlora sin
ersättning.
Utbildningsplikten kan göra att efterfrågan på kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
ökar. Det kan också leda till att fler elever behöver kombinera studier i SFI eller svenska som
andraspråk med andra ämnen på grundläggande nivå och i viss mån på gymnasial nivå.
Skolverket bedömer att de nyanlända som arbetsförmedlingen anvisar till utbildning på heltid inom
ramen för utbildningsplikten framförallt påbörjar sina studier i SFI på studieväg 1 och 2. Men även i
kombinationer med studieväg 3 eller svenska som andra språk på grundläggande nivå kan bli aktuella.
Eleverna kan kombinera bland annat nationella kurser och delkurser med orienteringskurser på heltid
under 24 månader utifrån sina behov.
(Källa: Lag 2017:584 om ansvar för
etableringsinsatser för vissa nyanlända)

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil
Att: Nyanlända och flyktingar som kommit till Lysekil från 2015 och framgent ska acceptera en
integrationsplan för att uppnå anställbarhet. Detta ska innefatta alla vuxna, även pensionärer och
föräldralediga.
Planen ska föreskriva att individen ska nå uppställda mål i SFI. Detta ska då innefatta ett godkänt
resultat i svenska språket i tal och skrift, samhällsorientering, lagar och regler samt svenska
traditioner. Det ska läggas stor vikt vid att belysa att svensk lag står över alla andra lagsystem.
Integrationsavtalet ska efter avslutade studier avslutas med ett slutprov inom alla delar av avtalet.

Detta bör då begränsas till en period på 24 månader efter att de tillhandahållit sin kommunplacering.
Det ska ej heller kunna utnyttjas mer än en gång. Ex. om man lämnar kommunen och sedan
återkommer. I samband med detta ska individen knytas till krav, så som närvaroplikt på alla område
rörande avtalet. Efterföljs inte detta ska individens bidrag dras tillbaka detta även då kopplas till
försörjningsstöd. Kan inte närvaro uppvisas bör även försörjningsstödet minskas per frånvarande dag.
Även barnomsorg bör innefattas i indragna förmåner.
Denna omfattande insats bör utföras i samarbete mellan arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och
socialtjänsten.

Med detta förslag till integrationsplikt vill vi skapa förutsättningar för nyanlända som vill få en
möjlighet att prioritera rätt väg in i det svenska samhället. De individer som då inte vill bidra till
samhället ska ej vara en belastning på övriga skattebetalare.

Christoffer Zakariasson Sverigedemokraterna Lysekil
Daniel Arwidsson Sverigedemokraterna Lysekil
Tommy Westman Sverigedemokraterna Lysekil
Magnus Elisson Sverigedemokraterna Lysekil

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-10-21

UBN 2020-000453

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

Utbildningsnämndens sammanträdeskalender 2021
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen har utarbetat förslag till
sammanträdeskalender för utbildningsnämnden 2021 enligt nedan.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för
utbildningsnämnden 2021.
Datum

Kl 09.00 - 17.00

20 januari

Kommunfullmäktigesalen

24 februari

Kommunfullmäktigesalen, årsrapport

6 april

Kommunfullmäktigesalen, U1

28 april

Kommunfullmäktigesalen

3 maj

Kommunfullmäktigesalen, dialogdag

7 juni

Kommunfullmäktigesalen, U2

25 augusti

Kommunfullmäktigesalen

6 september

Kommunfullmäktigesalen, dialogdag

4 oktober

Kommunfullmäktigesalen, U3

1 november

Kommunfullmäktigesalen, nämndsbudget

13 december

Kommunfullmäktigesalen

Ärendet
Varje höst tar kommunstyrelseförvaltningen fram förslag till
sammanträdeskalender så att nämnderna kan fatta beslut gällande
sammanträdeskalender för nästkommande år. I förslaget har hänsyn tagit till
ekonomienhetens planering för ekonomiska uppföljningar samt för budgetarbetet i
övrigt.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare
Utbildningsförvaltningen för vidare befordran till berörda
Arbetslivsförvaltningen för vidare befordran till berörda
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Nödrop från Norra Bohuslän
Hej!
Vi skriver till er med anledning av att vår nod där Tanum, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Lysekil
ingår, har fått sämst tilldelning av stadsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning i Sverige.
Vi fick bara 27 % av de sökta medlen för yrkesvux, motsvarande siffra för lärling är 17,4 %. För 2020
var endast Sotenäs, Lysekil och Munkedal sökande kommuner. För 2021 är det ytterligare två
kommuner som är medsökande, Tanum och Strömstad. Tanum och Strömstad ingick tidigare i nod
med Uddevalla, Orust och Färgelanda.
Sammantaget har SMLTS kommunerna fått obetydligt mer medel för 2021 (ca 15%) trots att vi
befolkningsmässigt fördubblats jämförelsevis med 2020, då endast SML- kommunerna (Sotenäs,
Munkedal och Lysekil) var sökande.
Det innebär i realiteten att vi i princip inte kan starta en enda ny yrkes- eller lärlingsutbildning under
2021 utan bara fortsätta att bedriva de som vi redan påbörjat under 2020. Att vi i ett läge av varsel
och permitteringar inte kan erbjuda kommunernas invånare utbildning kommer att ha stora negativa
effekter för samhället. Vi ber er att se över hur fördelningen har genomförts. Nod Norra Bohuslän är i
ett oerhört prekärt läge och vi har svårt att se hur tilldelningen har kunnat bli så låg. Har ni
exempelvis tagit hänsyn till att 30 % av den arbetsföra befolkningen i Strömstad kommun är
permitterade och förväntas varslas inom kort? Nedan går att läsa om kommunernas andel
arbetslösa.
Arbetslösa augusti 2020
Andel inskrivna av
registerbaserad arbetskraft

Riket
Västra Götaland
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Strömstad
Lysekil

9,2%
8,8%
5,4%
7,1%
6,2%
9,1%
8,5%

Förändring jämfört med
motsvarande period
föregående år
(procentenheter)
2,1
2,4
2,1
1,5
1,7
4,1
2,1

Tilldelning från stadsbidraget för den regionala yrkesutbildningen kommer oavkortat gå till ett
fullfölja redan påbörjade utbildningsplatser - inga nya utbildningsplatser kan startas med dessa
medel 2021. Det står därför klart att ytterligare statligt, riktat stöd krävs.

Datum
Sida

2020-10-13
2 (2)

Med vänliga hälsningar
Henrik Oleskog, rektor Munkedal Vuxenutbildning
Karin Blomstrand, BUN:s ordförande Munkedals kommun
Per-Henrik Larsson, TF rektor och förvaltningschef Lysekil Vuxenutbildning
Monica Andersson, BUN:s ordförande Lysekil kommun
Ann-Brit Oseland-Karlsson, rektor Tanums Vuxenutbildning
Ida Östholm, BUN:s ordförande Tanums kommun
Daniel Nordström, rektor Sotenäs Vuxenutbildning
Roland Mattson, BUN:s ordförande Sotenäs kommun
Sara Arvenberg, rektor Strömstads Vuxenutbildning
Lena Martinsson, BUN:s ordförande Strömstads kommun

Postadress: 452 80 Strömstad
Org nr: 212000-1405

E-post: kommun@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10

