Kommunstyrelseförvaltningen

KALLELSE/FÖREDRAGNINSLISTA

Utbildningsnämnden
kallas till sammanträde tisdagen den 28 maj kl 14.00 i Borgmästaren Lysekils
kommun.
Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med
(sluten del) eller där ordförande så beslutar.
Ärende

Bilaga

1. Mötets öppnade och val av justerare Per Wallman
2. Fastställande av dagordningen
3. Information kring musikskolans verksamhet och organisation
/Jonas Ingevaldsson
4. Bidrag till offentligt arrangemang, Svensk handel i Lysekil, Allsång
i stadsparken

1

5. Uppföljning 2, 2019, utbildningsnämnden – omedelbar justering

2

6. Information från förvaltningschef och ordförande
7. Beslutsuppföljning

3

8. Delegationsbeslut - inga delegationsbeslut tagna
9. Anmälningsärenden
4
− Protokollsutdrag KF 2019-04-17, § 36 – Remiss, motion om att
satsa och planera för framtiden, ny skola, simhall och ishall
(UBN 2019-000157)
− Protokollsutdrag KF 2019-04-17, § 28 – Bokslutsberedning 2018
(UBN 2019-000158)
− Uppdragsavtal avseende tillköp av skoltrafik
(UBN 2019-000145)
− Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2018
(UBN 2019-000153)
Lysekil 2019-05-21
Utbildningsförvaltningen

Monica Andersson
ordförande

/

Madelene Johansson
sekreterare

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 31 08 madelene.johansson@lysekil.se | www.lysekil.se

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-09

UBN 2019-000166

Utbildningsförvaltningen/kultur
Johanna Ljung Abrahamsson 0523-61 33 75
johanna.abrahamsson@lysekil.se

Bidrag till offentligt arrangemang, Svensk handel i Lysekil,
Allsång i stadsparken
Sammanfattning
Svensk handel i Lysekil har under 17 år drivit arrangemanget ”Allsång i Lysekils
stadspark” med små och stora artister under somrarna. Datum för arrangemangen
2019 är 3/7, 10/7, 17/7, 24/7 och 31/7. Svenska handel i Lysekil söker nu ett bidrag
på 10 000 kr.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar bifalla Svensk handel i Lysekils ansökan och bevilja
ett bidrag på 10 000 kr.
Ärendet
Svensk handel i Lysekil ansvarar för flera stora arrangemang i Lysekil i samarbete
med näringsliv, föreningar och kommunen, föreningen har under 17 år drivit
arrangemanget ”Allsång i Lysekils stadspark” med små och stora artister under
somrarna. Datum för arrangemangen 2019 är 3/7, 10/7, 17/7, 24/7 och 31/7.
Svenska handel i Lysekil söker nu ett bidrag på 10 000 kr.
Förvaltningens synpunkter
Allsången har bedrivits under många år och har tidigare fått stöd av
utbildningsnämnden. Föreningen är ingen kulturförening och får inga
verksamhetsbidrag från kommunen. Föreningen beräknar kostnader på cirka 25
000 kr, inga inträdesavgifter då det är offentliga arrangemang. Lysekils köpmän är
medarrangör.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Johanna Ljung Abrahamsson
Kulturchef

Beslutet skickas till
Johanna Ljung Abrahamsson för vidare befordran till berörda

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se
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Uppföljning 2, 2019, utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2, 2019.
Ärendet
Rapporten omfattar årets första fyra månader och utbildningsnämndens verksamheter.
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista april (uppföljningsrapport 2).
Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning samt redovisning om hur
arbetet går kring utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer.
Förvaltningens synpunkter
Under hösten 2018 försämrades resultatet kraftigt.
Orsaker till den kraftiga avvikelsen berodde främst påökade kostnader, ökad
organisation samt minskade statsbidrag. Det är centralt att förutse kostnader internt
och externt. Dessutom ska de periodiseras i budget för att relevant följsamhet ska
uppnås och underlätta analys vid uppföljningar.
Personalbudget visade också en tydlig avvikelse under hösten och åtgärder har vidtagits
för att anpassa respektive verksamhet till balans.
Verksamheterna har arbetat fram åtgärder för balans i budget 2019 och i
utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2019 finns områdena interkommunal
ersättning, skolskjutsar och IT.
Dessa åtgärder tillsammans med genomförda och planerade organisationsförändringar
har haft en stor effekt på nämndens månatliga resultat.
Under våren har beslut tagits som innebär minskade statsbidrag. Sammantaget
prognostiseras i nuläget en avvikelse för 2019 på -900 tkr.
För att nå balans behöver ytterligare kostnader minska. Det handlar om organisation
på för- och grundskola samt effektivisering av skolskjutsar.
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Utbildningsnämnden har under 2019 fyra utvecklingsmål vilka har en rad planerade
åtgärder och arbetet pågår enligt tidsplan.
Utvecklingsområde: Skolframgång i Lysekils kommun
Arbetet med åtgärder inom utvecklingsområdet pågår enligt plan. Vid
sammanställningen av den problematiska skolfrånvaron blir det tydligt att en majoritet
av de elever som har problematisk skolfrånvaro i kommunen nu är pojkar. Då vi vet att
sambandet mellan betyg/prestationer och frånvaro är belagt kommer detta att
analyseras vidare. Ett projekt på högstadiet pågår för att minska antalet elever med
problematisk skolfrånvaro där skolkurator, lärare, hälsopedagog och skoladministratör
bildar ett närvaroteam med uppgift att kontrollera och följa upp närvaro, samt
kartlägga och utreda problematisk skolfrånvaro. Detta för att hitta rätt insatser för ökad
närvaro. Under våren har detta arbetet intensifierats och en tydlig arbetsplan och rutin,
samt nya kartläggningsmaterial är under uppbyggnad och utformning.
En samordning på huvudmannanivå kring nyanlända elever pågår i relation till
modersmålslärare. Ett matematiknätverk är med representanter från alla
grundskolenheter är startar för att arbeta och med didaktiska frågor i relation till
matematik. Arbetet med rutiner vid överlämnande (skolforms- eller stadiebyte) fortgår,
nu med fokus på övergången mellan förskola och förskoleklass.
På gymnasiet har en stor andel av eleverna på Introduktionsprogrammets individuellt
alternativ under våren klarat sina studier och blivit behöriga till nationella program i
hösten. Satsningen på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion med elever från
språkintroduktion har hittills varit lyckad, eleverna får extra stöd i yrkessvenska och
kan genomföra utbildningarna med goda resultat.
I västra förskoleområdet har, med stöd av statsbidraget mindre barngrupper, en
omorganisering skett som innebär att det är färre barn i barngrupperna. detta har
bidragit till en lugnare miljö för barnen.
Utvecklingsområde: Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun
Arbetet med att genomföra det kultur- och fritidspolitiska programmet som antogs av
utbildningsnämnden den 29 augusti 2018 pågår. Prioriterat i det arbetet är barn och
unga. Ett projekt tillsammans med är under planering, Kulturcrew- unga arrangörer
vilket innebär att 5–10 ungdomar ska utbildas och få uppdrag att arrangera evenemang
såväl i skola som på fritiden. Under maj kommer en föreningsutvecklare att anställas
vilket innebär att arbetet kan få mera fart med att möta föreningars behov samt barnoch ungas möjligheter hitta en hälsosam fritid. I maj öppnar fritidsgården i
Gullmarsborg. den officiella invigningen kommer att ske i höst.
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Utvecklingsområde: Systematiskt kvalitetsarbete
Arbetet pågår enligt plan. Under våren har ett speciellt fokus riktats mot
kvalitetssäkring av ett antal rutiner och processer kopplade till budget och ekonomi.
Utvecklingsområde: Kompetensförsörjning
En kompetensförsörjningsplan har utarbetats och ska beslutas av utbildningsnämnden
under året. Arbetet fortgår med att ta fram förslag till åtgärder som skulle kunna göra
Lysekils kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Bilaga
Uppföljningsrapport 2, 2019, utbildningsnämnden
Beslutet inklusive handlingar skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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1 Sammanfattning
Viktiga händelser.
•
•
•

Ett starkt fokus under slutet av 2018 och början på 2019 har legat på att nå
budgetbalans, arbetet fortgår.
I april flyttade särskolan tillbaka till sina ordinarie lokaler efter att ha sanerats efter
en fuktskada.
I april invigdes Lysekils nya kulturmötesplats som bedrivs som offentligt idéburet
partnerskap av ABF, med Lysekils kommun som samverkanspartner.

Ekonomi
Under hösten 2018 försämrades resultatet kraftigt.
Inför budget 2019 vidtogs ett antal åtgärder för att dels minska kostnader i organisation för
såväl förskola, skola och gymnasium. Organisationsförändringar är svåra att verkställa under
pågående läsår vilket innebär att större åtgärder verkställs under hösten
De ekonomiska förutsättningarna 2019 har försämrats under årets första månader då
statsbidrag minskat. Beslut från Skolverket under januari och april innebär en minskad
intäkt på 1,9 mnkr jämfört med grundskolans budgeterade intäkt. Totalt ser vi en förändrad
intäktsram på ca 4 mnkr. Att prognostisera flera av statsbidragen är svårt då beslut om
tilldelning fattas under pågående budgetår, beslutsgrunderna ligger också helt utanför
nämndens möjligheter att påverka.
Ett antal områden där kostnader ökade utöver budget 2018 har särskilt beaktats inför 2019.
Det gäller IT-kostnader, skolskjutsar och interkommunala ersättningar (IKE). Dessa åtgärder
tillsammans med genomförda och planerade organisationsförändringar har haft en stor
effekt på nämndens månatliga resultat. Trots detta prognostiseras i nuläget en negativ
avvikelse för 2019 på -0,9 mnkr. Främst syns avvikelse i för stor organisation på för- och
grundskola. Ökade kostnader för IT, skolskjutsar och IKE medför förändrad organisation på
grundskolan.
Övriga verksamheters prognostiserade avvikelser innebär att budget hålls.
Utvecklingsområden
Nämnden arbetar med fyra utvecklingsområden i relation till områdena kan nedanstående
sammanfattning göras:
Skolframgång i Lysekils kommun: Arbetet med åtgärder inom utvecklingsområdet pågår
enligt plan. Vid sammanställningen av den problematiska skolfrånvaron blir det tydligt att en
majoritet av de elever som har problematisk skolfrånvaro nu är pojkar. Då vi vet att
sambandet mellan betyg/prestationer och frånvaro är belagt kommer detta att analyseras
vidare. Ett projekt på högstadiet pågår för att minska antalet elever med problematisk
skolfrånvaro. En samordning på huvudmannanivå kring nyanlända elever pågår i relation till
modersmålslärare. Ett matematiknätverk är med representanter från alla grundskolenheter
är startar för att arbeta och med didaktiska frågor i relation till matematik. Arbetet med
rutiner vid överlämnande (skolforms- eller stadiebyte) fortgår, nu med fokus på övergången
mellan förskola och förskoleklass.
På gymnasiet har en stor andel av eleverna på Introduktionsprogrammets individuellt
alternativ under våren klarat sina studier och blivit behöriga till nationella program i hösten.
Satsningen på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion med elever från
språkintroduktion har hittills varit lyckad, eleverna får extra stöd i yrkessvenska och kan
genomföra utbildningarna med goda resultat.
Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun: Arbetet med att genomföra det kultur- och
fritidspolitiska programmet som antogs av utbildningsnämnden den 29 augusti 2018 pågår.
Under maj kommer en föreningsutvecklare att anställas vilket innebär att arbetet kan få mera
fart med att möta föreningars behov samt barn- och ungas möjligheter hitta en hälsosam
fritid.
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Systematiskt kvalitetsarbete: Arbetet pågår enligt plan. Under våren har ett speciellt fokus
riktats mot kvalitetssäkring av ett antal rutiner och processer kopplade till budget och
ekonomi.
Kompetensförsörjning: En kompetensförsörjningsplan har utarbetats och ska beslutas av
utbildningsnämnden under året. Arbetet fortgår med att ta fram förslag till åtgärder som
skulle kunna göra Lysekils kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare.

2 Verksamhet
Utbildningsnämnden är huvudman för förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna. Nämnden
ansvarar också för folkbiblioteken samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten.
Inom 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 kulturoch fritidsverksamheten består målgruppen av hela Lysekils befolkning,
föreningsverksamheten och besökare.
Utbildningsområdets huvuduppdrag beskriv i skollagen och anger att: Utbildningen inom
skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I
utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare. Skollag (2010:800) 1 kap 4§
Kultur- och fritidspolitiken i Lysekil ska skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ett
brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn, ungdomar som vuxna och därigenom tillföra
livsglädje i medborgarnas vardag vilket stärker både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Utbildningsnämndens uppgift är att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att genom
organisationer och föreningar påverka såväl samhällsutvecklingen som kultur- och
fritidsutbudet i kommunen. Kultur- och fritidsverksamheten ska samarbeta med kommunens
förskolor och skolor för att bidra till lärande. Kommuninnevånare ska, via demokratiska
processer, erbjudas möjlighet att påverka, utforma men också ta ansvar för sin fritid.
Föreningarna ska stödjas på ett sådant sätt att de även fortsättningsvis kan utgöra grunden i
kultur- och fritidsutbudet i Lysekil. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och
ungdomars fritid.

3 Verksamhetens grunduppdrag
3.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag.
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och
ekonomiperspektiv.
De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett
mätvärde som visar om kommunen är på rätt väg eller inte.
Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet.
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3.1.1

Målgrupp
Kvalitetsfaktor

UBN:Utveckling och lärande

Kvalitetsindikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Andel vårdnadshavare som upplever att
förskolan är en plats för lärande

95 %

96 %

Andel elever som uppger att
förskoleklassen är en plats för lärande
Andel elever som uppger att
fritidshemmet är en plats för lärande

UBN: Kunskaper

Tren
d

68 %

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för ämnesproven
i SV, Sv2 och MA, hemkommun,
genomsnittlig andel (%)

61,3

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

57,5

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

79,1

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

91,2

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

71

82,8

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala
skolor, genomsnitt (17 ämnen)

215,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%)

70,18

Gymnasieelever som uppnått
grundläggande behörighet till universitet
och högskola inom 4 år, kommunala
skolor, andel (%)

52,05

Andel kursdeltagare i vuxenutbildningen
som fullföljer studierna med lägst
betyget E
Andel vårdnadshavare i förskolan som
känner sig trygga med barnets
omvårdnad

97 %

98 %

Andel vårdnadshavare på fritidshemmet
som känner sig trygga med elevens
omvårdnad

85 %

94 %

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

88 %

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som
känner sig trygga i skolan.

87 %

Andel elever i gymnasieskolan som
känner sig trygga i skolan.

88 %

Andel elever i vuxenutbildningen som
känner sig trygga i skolan

95 %

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

67 %

Andel elever som känner sig trygga i
förskoleklassen

UBN:Trygghet och studiero

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som
upplever studiero på lektionerna
Andel elever i gymnasieskolan som
upplever studiero på lektionerna
UBN:Trivsel

67 %

Andel elever som anger att de trivs i
förskoleklassen
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Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Utfall
2018

Andel elever som anger att de trivs på
fritidshemmet

86 %

Andel elever som trivs i grundskolan åk
1-6

90 %

Andel elever som anger att de trivs i
grundskolan åk 7-9.

95 %

Utfall
2019

Tren
d

Andel elever som anger att de trivs i
gymnasieskolan

UBN: Närvaro

Antal elever åk F-6 med problematisk
skolfrånvaro

16

33

Antal elever åk 7-9 med problematisk
skolfrånvaro

69

64

Antal elever i gymnasieskolan med
problematisk skolfrånvaro

UBN:Anmälan kränkande behandling

Kultur: Barn- och ungdomskultur

Antal anmälningar kränkande
behandling; Förskolan

1

Antal anmälningar kränkande
behandling; Grundskolan F-6

2

Antal anmälningar kränkande
behandling; Grundskolan 7-9

5

Antal anmälningar kränkande
behandling; Gymnasieskolan

0

Antal anmälningar kränkande
behandling; Vuxenutbildningen

0

Barnbokslån i kommunala bibliotek,
antal/barn 0-17 år
Antal aktiviteter kommunala bibliotek för
barn och unga, antal/1000 inv 0-20 år
Antal utlån på biblioteken

Kultur: Kultur för livskvalitet och tillväxt

67 086
%

Fysiska besök vid kommunala bibliotek,
antal/inv
Andel besökare på biblioteken som är
nöjda med verksamheten.

Fritid: Barn och ungas fritid
Fritid: Öppenhet och tillgänglighet för
alla

Antal sammankomster för barn och
ungdomar med aktivitetsstöd
Antal besökare till simhallen i
Gullmarsborg

6 611
33 257

Antal sålda gymkort till kommunens gym

Analys och slutsats
I förskolan 1-5 år finns cirka 580 barn inskrivna. I kommunens grundskolor, inkluderat
förskoleklassen går 1 316 elever med i stort sett jämn könsfördelning. På Gullmarsgymnasiet
1 och 2 går 592 elever VT 2019, ca 60 % är män.
Förskolan
En enkät till vårdnadshavare i förskolan har genomförts under VT. Enkäten visar att
vårdnadshavare fortsatt har positiva uppfattningar om förskolan. Ett något bättre resultat än
vid senaste mätningen kan skönjas.
Fritidshemmet
En enkät till vårdnadshavare i fritidshemmet har genomförts under VT. Enkäten visar att
vårdnadshavare fortsatt är nöjda med fritidshemmet. Ett bättre än vid senaste mätningen.
Grundskolan
Närvaro: Från årsskiftet sammanställs grundskolans problematiska skolfrånvaro på
huvudmannanivå vid varje uppföljning (tertial). Eftersom denna indikator är ny finns inga
jämförelsetal. Vid förfrågan till rektorerna om huruvida de bedömer om antalet elever är
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stabilt över tid menar de att de ser en viss ökning. Vid analys på huvudmannanivå framstår
aspekter tydligt;
1. det är betydligt fler elever i högstadiet som har problematisk skolfrånvaro
2. könsfördelningen är i stort sett jämn i grundskolan men en klar majoritet av elever med
problematisk skolfrånvaro är pojkar.
Anmälan kränkande behandling; Från årsskiftet sammanställs grundskolans anmälningar av
kränkande behandling på huvudmannanivå vid varje uppföljning (tertial). Eftersom denna
indikator är ny finns inga jämförelsetal. Dock gjordes under 2018 en intern kontroll på
processen vid anmälan där även antalet anmälningar räknades. Antalet verkar vara något
lägre än vid samma tidpunkt 2018
Kultur och fritid
Läsfrämjande insatser pågår, barnbibliotekarien har haft verksamhet på skolorna, med extra
insatser på Stångenässkolan.

3.1.2

Verksamhet
Kvalitetsfaktor

UBN: Ansvar, inflytande och delaktighet

Kvalitetsindikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Andel föräldrar som uppger att förskolan
tar hänsyn till den information om sitt
barn de förmedlar.

95 %

97 %

Andelen elever på fritidshemmet som
uppger att de kan vara med och påverka
fritidshemmets verksamhet

73 %

Andel elever i grundskolan åk 1-6 som
uppger att de kan vara med och påverka
undervisningen

58 %

Andel elever i grundskolan åk 7-9 som
uppger att de kan vara med och påverka
undervisningen

58 %

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

56 %

Tren
d

Andel elever i vuxenutbildningen som
uppger att de kan vara med och påverka
undervisningen
Andel elever i grundskolan åk 1-6 som
uppger att lärarna hjälper dem i
skolarbetet när de behöver

79 %

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

79 %

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

89 %

Kultur: Kulturarvet

Föreningsdialoger med syfte att utveckla
och bevara Lysekil, två per år

Fritid: Anläggningar

Andel föreningar som är nöjda med den
service kommunen erbjuder.

Fritid: Lysekil; besöks- och
evenemangsstaden

Antal läger som nyttjar kommunens
anläggningar

2

1

Analys och slutsats
De flesta indikatorer i skolverksamheten mäts under våren och rapporteras i
uppföljningsrapport 3. Det finns dock ingen anledning att befara att resultaten skulle ha
försämrats sedan senaste mätningen.
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Förskola
En enkät till vårdnadshavare i förskolan har genomförts under VT. Enkäten visar att en något
högre andel av vårdnadshavarna än 2018 anger att förskolan tar hänsyn till den information
om sitt barn de förmedlar.
Kultur och fritid
En föreningsdialog har genomförts under våren. Under april och maj genomförs
evenemangsutbildningar som efterfrågats av föreningar och näringsliv. Snart kommer alla
evenemang i Lysekil att finnas på en gemensam sida, Västsveriges sida.
Det verkar bli fler bokningar för lägerverksamhet under 2019 och vi har förhoppningar att nå
upp till 2018 års siffra som var 33 stycken. I den siffran ingår inte de återkommande
konståknings- och hockeyläger som anordnas under 5 sommarveckor varje år.
3.1.3

Medarbetare
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Attraktiv arbetsgivare

Andel långtidsfriska.

God arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

UBN:Rätt kompetens

Utfall
2018

Utfall
2019

29,8 %

33 %

5,7 %

5,3 %

Heltidstjänster med
förskollärarlegitimation, kommunal regi,
andel (%)

38

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

71,95

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

79,72

Tren
d

Värden för "Rätt kompetens" är för 2018. 2019 års värden kommer sista kvartalet 2019.

Analys och slutsats
Den positiva trenden gällande frisk- och sjuktal fortsätter. Nämnden arbetar systematiskt
med arbetsmiljö på såväl organisations- som individnivå vilket ger goda resultat.
Vi ser att andelen behöriga, legitimerade pedagoger minskar i Sverige, så även i Lysekil.
Andelen i förskolan är 38,0% (44,3% i riket) , grundskolan 72,0% (69,2% i riket) och
gymnasiet 79,7% ( 77,6% i riket). Alla värden gäller 2018.
Trenden har varit densamma under de senaste åren. Kompetensförsörjning är en stor
utmaning för kommunsverige och ett utvecklingsområde för utbildningsnämnden. Detta
arbete, som skett i samverkan, ska utmynna i riktlinjer för kompetensförsörjning som
beräknas antas av nämnden i juni 2019. I dessa riktlinjer finns särskilt fokus på att utveckla
organisationens styrkor, regelbundna analyser av nuläge, arbetsmiljö, effektiva
organisationer och kompetensutveckling.
3.1.4

Ekonomi
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Budget i balans

Budgetavvikelse

-3 %

-1 %

Tren
d

Kostnad svenska för invandrare, kr/inv
Kostnad per elev i vuxenutbildningen
UBN:Effektivt resursutnyttjande

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet
barn
Kostnad för kommunal grundskola åk 19, kr/elev
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Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Tren
d

Kostnad för kommunal gymnasieskola,
kr/elev
Kostnader för lokaler i kommunal
gymnasieskola, kr/elev
Inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan, antal

4,88

Resultatet för 2018 anges i U2 rapport 2019. Värden från Kolada.

Analys och slutsats
Under hösten 2018 försämrades resultatet kraftigt.
Inför budget 2019 vidtogs ett antal åtgärder för att dels minska kostnader i organisation för
såväl förskola, skola och gymnasium. Organisationsförändringar är svåra att verkställa under
pågående läsår vilket innebär att större åtgärder verkställs under hösten
Ett antal områden där kostnader ökade utöver budget 2018 har särskilt beaktats inför 2019.
Det gäller IT-kostnader, skolskjutsar och interkommunala ersättningar, (IKE). Dessa
åtgärder tillsammans med genomförda och planerade organisationsförändringar har haft en
stor effekt på nämndens månatliga resultat. Under våren har beslut tagits som innebär
minskade statsbidrag. Sammantaget prognostiseras i nuläget en negativ avvikelse för 2019 på
-900 Tkr.

4 Utvecklingsmål och indikatorer
Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet.

4.1 UBN: Skolframgång i Lysekils kommun
Utvecklingsmål

UBN:I Lysekil ska undervisning bedrivas
så elevernas resultat ständigt förbättras.

Indikator

Utfall
2018

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för ämnesproven
i SV, Sv2 och MA, hemkommun,
genomsnittlig andel (%)

61,3

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

57,5

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

79,1

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

91,2

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

82,8

Elever i åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen,
kommunala skolor, andel (%)

Utfall
2019

Tren
d

71

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%)

70,18

Gymnasieelever som uppnått
grundläggande behörighet till universitet
och högskola inom 4 år, kommunala
skolor, andel (%)

52,05

Den problematiska skolfrånvaron ska
halveras
Pojkars resultat ska särskilt redovisas.
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4.2 Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun
Utvecklingsmål

Indikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Tren
d

Utfall
2019

Tren
d

Utfall
2019

Tren
d

Anläggningarna i Lysekils kommun ska
vara väl fungerande och välskötta.
Med det Kultur- och fritidspolitiska
programmet som grund utveckla kulturoch fritidsverksamheten.

En föreningsutvecklare anställs som ska
utforma en handlingsplan för samverkan
mellan kommun och föreningar
Nya attraktiva mötesplatser utifrån barn
och ungdomars intresse ska skapas.

4.3 Systematiskt kvalitetsarbete
Utvecklingsmål

Indikator

Utfall
2018

Utbildningsförvaltningen ska under 2019
fortsätta arbetet med att genomlysa hela
förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete.

I alla delar på utbildningsförvaltningen
ska finnas planer, riktlinjer och rutiner
som tydligt svarar mot de lagar,
förordningar och regler verksamheterna
har att förhålla sig.

75 %

Indikator

Utfall
2018

4.4 Kompetensförsörjning
Utvecklingsmål
Utbildningsnämnden i Lysekil ska vara
en arbetsgivare som kompetent och
välutbildad personal väljer att vara
anställd hos.

4.5 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål
Utvecklingsområde: Skolframgång i Lysekils kommun
Arbetet med åtgärder inom utvecklingsområdet pågår enligt plan. Vid sammanställningen av
den problematiska skolfrånvaron blir det tydligt att en majoritet av de elever som har
problematisk skolfrånvaro i kommunen nu är pojkar. Då vi vet att sambandet mellan
betyg/prestationer och frånvaro är belagt kommer detta att analyseras vidare. Ett projekt på
högstadiet pågår för att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro där
skolkurator, lärare, hälsopedagog och skoladministratör bildar ett närvaroteam med uppgift
att kontrollera och följa upp närvaro, samt kartlägga och utreda problematisk skolfrånvaro.
Detta för att hitta rätt insatser för ökad närvaro. Under våren har detta arbetet intensifierats
och en tydlig arbetsplan och rutin, samt nya kartläggningsmaterial är under uppbyggnad och
utformning.
En samordning på huvudmannanivå kring nyanlända elever pågår i relation till
modersmålslärare. Ett matematiknätverk är med representanter från alla grundskolenheter
är startar för att arbeta och med didaktiska frågor i relation till matematik. Arbetet med
rutiner vid överlämnande (skolforms- eller stadiebyte) fortgår, nu med fokus på övergången
mellan förskola och förskoleklass.
På gymnasiet har en stor andel av eleverna på Introduktionsprogrammets individuellt
alternativ under våren klarat sina studier och blivit behöriga till nationella program i hösten.
Satsningen på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion med elever från
språkintroduktion har hittills varit lyckad, eleverna får extra stöd i yrkessvenska och kan
genomföra utbildningarna med goda resultat.
I västra förskoleområdet har, med stöd av statsbidraget mindre barngrupper, en
omorganisering skett som innebär att det är färre barn i barngrupperna. detta har bidragit till
en lugnare miljö för barnen.
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Utvecklingsområde: Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun
Arbetet med att genomföra det kultur- och fritidspolitiska programmet som antogs av
utbildningsnämnden den 29 augusti 2018 pågår. Prioriterat i det arbetet är barn och unga.
Ett projekt tillsammans med är under planering, Kulturcrew- unga arrangörer vilket innebär
att 5–10 ungdomar ska utbildas och få uppdrag att arrangera evenemang såväl i skola som på
fritiden. Under maj kommer en föreningsutvecklare att anställas vilket innebär att arbetet
kan få mera fart med att möta föreningars behov samt barn- och ungas möjligheter hitta en
hälsosam fritid. I maj öppnar fritidsgården i Gullmarsborg. den officiella invigningen
kommer att bli i höst.
Utvecklingsområde: Systematiskt kvalitetsarbete
Arbetet pågår enligt plan. Under våren har ett speciellt fokus riktats mot kvalitetssäkring av
ett antal rutiner och processer kopplade till budget och ekonomi.
Utvecklingsområde: Kompetensförsörjning
En kompetensförsörjningsplan har utarbetats och ska beslutas av utbildningsnämnden under
året. Arbetet fortgår med att ta fram förslag till åtgärder som skulle kunna göra Lysekils
kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare

5 Ekonomi
5.1 Resultat och prognos
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

143,2

47,7

52,6

52,7

148,6

Personalkostnader

-271,0

-90,7

-95,9

-92,5

-275,6

Övriga kostnader

-227,1

-75,6

-76,0

-73,6

-228,6

Kapitalkostnader

-2,7

-0,9

-1,1

-1,0

-2,9

Nettokostnader

-357,6

-119,5

-120,4

-114,4

-358,5

Budget nettokostnader

-357,6

-119,5

-119,5

-114,8

-357,6

0,0

0,0

-0,9

0,4

-0,9

Belopp i mnkr
Intäkter

Budgetavvikelse

5.2 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr
Nämndverksamhet

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos
-100

-580

-193

-315

-680

Förvaltning gemensamt

-6 620

-2 186

-2 214

-6 550

70

Förskola, ped. omsorg

-74 288

-24 649

-25 398

-74 750

-462

-157 394

-52 191

-55 083

-158 710

-1 316

Särskola

-14 460

-4 929

-4 160

-14 460

0

Kultur/Fritid

-29 226

-9 727

-8 719

-28 806

420

Gymnasieskola

-64 136

-21 868

-20 931

-63 848

288

Grundskola

Vuxenutbildningen
Summa

-10 901

-3 765

-3 581

-10 701

200

-357 605

-119 508

-120 401

-358 505

-900

5.3 Ekonomisk analys
Utbildningsnämndens prognos för 2019 är -0,9 mnkr.
Bakgrund:
Under hösten 2018 försämrades resultatet kraftigt.
Inför budget 2019 vidtogs ett antal åtgärder för att dels minska kostnader i organisation för
såväl förskola, skola och gymnasium. Organisationsförändringar är svåra att verkställa under
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pågående läsår vilket innebär att större åtgärder verkställs under hösten
Ett antal områden där kostnader ökade utöver budget 2018 har särskilt beaktats inför 2019.
Det gäller IT-kostnader, skolskjutsar och interkommunala ersättningar, (IKE). Dessa
åtgärder tillsammans med genomförda och planerade organisationsförändringar har haft en
stor effekt på nämndens månatliga resultat. Trots detta prognostiseras i nuläget en negativ
avvikelse för 2019 på -900 Tkr.
Orsaker till avvikelsen:
Organisation på för- och grundskola. Ökade kostnader för IT, skolskjutsar och IKE ger
ytterligare förändrad organisation på grundskolan.
De ekonomiska förutsättningarna 2019 har försämrats under årets första månader då
statsbidrag minskar. Beslut från Skolverket under januari och april innebär en minskad
intäkt på 1,9 Mnkr jämfört med grundskolans budgeterade intäkt. Totalt ser vi en förändrad
intäktsram på ca 4 mnkr Att prognostisera flera av statsbidragen är svårt då beslut fattas
under pågående budgetår och vars beslutsgrunder ligger utanför nämndens påverkan.
Kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse då tjänsten som föreningsutvecklare inte
hinner tillsättas förrän efter sommaren.
Ett särskilt fokus finns på verksamheterna förskola och gymnasium. Genomförande av
planerad organisation är avgörande för utfallet.
Övriga verksamheters prognostiserade avvikelser innebär att budget hålls.
Osäkerheter:
Att statsbidragen bidragen är svårbedömda har påtalats med regelbundenhet. Det gäller såväl
inkommande nya medel som när bidrag försvinner.
Att den positiva sökbild till gymnasiets årskurs ett inför höstterminen står sig vilket innebär
en positiv avvikelse gällande interkommunala ersättningar i enlighet med kommunens
prislista.
Åtgärder
Vid årsbokslutet 2018 konstaterade nämnden följande:
Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 11,5 mnkr. Gymnasiet har många
elever på introduktionsprogrammet. På introduktionsprogrammet finns elever som har en
utbildningsnivå som motsvarar grundskolenivå, detta innebär ökade kostnader på grund av
elevernas längre utbildningstid. Vidare har gymnasiet inte anpassat organisationen till
gällande förutsättningar med lägre migrationsrelaterade statsbidrag. Förskoleverksamheten
har ökat i volym. Det är bland annat barn till föräldrar som läser svenska för invandrare, SFI,
som står för ökningen, vilket är en effekt av att fler kunnat börja på SFI. Intäkter från
Migrationsverket har minskat, men behoven av stöd till nyanländas utbildning finns kvar
vilket innebär ökade nettokostnader. Inom grund- och särskola är det en negativ
budgetavvikelse inom bland annat interkommunala ersättningar (IKE), IT-kostnader och
skolskjutsar.
Enheter med underskott arbetar fram åtgärder för balans. Inom såväl förskola, grundskola
och gymnasiet har särskilda handlingsplan påbörjats.
I utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2019 finns områdena IKE, skolskjutsar och
IT.
Att vidtagna åtgärder påtagligt förbättrat resultatet framgår av tabell 5.1.
Åtgärder som vidtas för att nettobudget hålls
Tabell 5.4 visar ytterligare områden att minska kostnader. Det handlar om organisation på
för- och grundskola samt effektivisering genom att vissa skolskjutsar med taxi ersätts med
buss, vilket sänker kostnaden
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5.4 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder
Åtgärder belopp i tkr

Belopp helår

Effekt i år

Personalorganisation förskola

400

250

Personalorganisation grundskola

700

350

Effektivisera skolskjutsar

600

300

1 700

900

Summa

6 Investeringsuppföljning
Investering i tkr

Budget

Utfall ack

Prognos

Reinvestering, inventarier

2 000

0

2 000

Summa

2 000

0

2 000

Kommentar
Investeringsmedel är budgetfördelade i enlighet med förvaltningens reinvesteringsplan.
Verkställs löpande under året.
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Beslutsuppföljning UBN
Ärende

KLAR
Datum

Gullmarsborgs utveckling

170222

Resursfördelning grundskola

170328

Gullmarsborgs utveckling

170530

Statistik om skolfrånvaro

170530

Barnomsorg obekväm arbetstid

170926

Kultur- och fritidspolitisk plan

171121

Fritidsstipendium
Revidera riktlinjer för uthyrning av
idrottsanläggningar och gymnastiksalar i Lysekils kommun

Underhåll och upprustning av
Gullmarsborgs ishall
Remissvar Ung företagsamhet
Budget 2019
Reviderad delegationsordning
Remiss digital Agenda 2018-2022
Remiss föreningsutvecklare
Remiss idrottshall/träningshall
Remiss ny spetskompetens
Remiss om mikroplaster
Fritidsstipendium
- Bra idrottsprestation 2018
- Förtjänstfull föreningsledare 2018
Kulturpris
Kulturstipendium
Verksamhetsbidrag för
kulturföreningar
Uppföljning 1, 2019
Årsrapport 2018
Uppföljning 2, 2019
Uppföljning 3, 2019
Budget 2020
Rapport intern kontroll 2019
Intern kontroll - verksamhetsområden 2020
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse
nr 1 för utbildning
Sammanträdeskalender 2020
Elevhälsoplan
Riktlinjer för kompetensförsörjning
Dokumenthanteringsplan för utbildningsförvaltningen
Reviderad timplan
Riktlinjerna för tilldelning av priser och stipendium inom
kultur- och fritidsområdet
Remiss - motion om att satsa och planera för framtiden
ny skola, idrottshall,m simnhall och ishall

180327

180327

180327
181002
181002
Svar lämnat
muntligt
181003
181003
181112
181112
181105

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 beslutar att ge UBF i uppdrag att utarbeta en volymbaserad resursfördelhningsmodell till enheter i
Beslut 170628, § 50
grundskolan inkl särskilt stöd samt att återkoma 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.
Ordförande tar upp vikten av att minska den problematiska skolfrånvaron. Lena Garberg får i uppdrag
Beslut 181114, § 74
att ta fram statistik om skolfrånvaron och återkomma till nämnden när reslutatet kan presenteras
UBN föreslår KF att bifalla motionen samt att ge UBN uppdraget att starta en jouröppen verksamhet
för barnomsorg på obekväm arbetstid till årsskiftet 18/19 under förutsättning att KF ger UBN full
kostnadstäckning för de ökade kostnaderna detta innebär.
Dialogkvällar har hållits av Kultur- och fritidsgruppen tillsammans med kulturföreningar och med
Beslut 180829, § idrottsföreningar i Lysekils kommun vilka föll mycket väl ut. Arbetsgruppen informerar att en
kultur- och fritidspolitisk plan ska beslutas av nämnden i mars 2018.
Beslut 180829, §

Beslut 180829, §

Beslut 181213 i KF Remiss av förslag till gemensam digital agenda 2019-2022 för SML
Remiss av motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun
Remiss av motion om idrottshall - träningshall för barn och ungdomar i Lysekil
Remiss av motion om ny spetskompetenslinje med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi
Remiss av motion om mikroplatser samt ökad undervisning om bland annat hållbar konsumtion

Beslut 190326, § 26
Beslut 190424, § 34
Beslut 190424, § 35
Beslut 190619
Beslut 190326, § 23
Beslut 190313, § 21
Beslut 190528
Beslut 191002
Beslut 191113
Beslut 191113
Beslut 191216
Beslut 191216
Beslut 191113
Beslut 190424, § 39
Beslut 190619
??
Beslut 190424, § 38
Beslut 191113
Beslut 190828

2018-11-14
Senast juni 2019
2018-11-14

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för fritidsstipendium.
Utbildningsnämnden beslutar att Futsal bedöms som en inomhusidrott. Vid tidsbokningar gäller detta beslut från
och med 2018-09-01.
Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjerna för uthyrning av idrottsanläggningar och
gymnastiksalar i Lysekils kommun.

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 181002, § 64 Remissvar till kommunfullmäktige angående motion om Ung företagsamhet
Beslut 181212, § 83 Budget 2019
Beslut 181002, § 65 Reviderad delegationsordning

Beslut 190116, § 5
Beslut 190116, § 6
Beslut 190116, § 8
Beslut 190116, § 7

Uppföljnining
i nämnd

Uppföljning 1, 2019, för utbildningsnämden
Årsrapport 2018 för utbildningsnämnden - Extra nämnd 2019-03-13 kl 15.00 i KF-salen
Uppföljning 2, 2019, för utbildningsnämden
Uppföljning 3, 2019, för utbildningsnämden
Budget 2020 plan 2021 och 2022
Verksamhetsområden för 2020

2018-10-02
2018-12-14
Remissvar 2018-10-04
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§ 36
Motion om att satsa och planera för framtiden – ny skola, idrottshall,
simhall och ishall
Dnr:

LKS 2019-109

Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit att kommunen omedelbart inleder arbetet
med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall.
Beslutsunderlag
Motion 2019-03-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)
Utbildningsnämnden (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Motion till kommunfullmäktige i Lysekil

Vi måste satsa och planera för framtiden

Om ungefär 20 år fyller Gullmarsskolan 70 år. En skola som under många år för
generationer av barn varit plats för lärande och en plats som varit en stor del i
processen att bli vuxen.
Allting bra har ett slut och så även livslängden för Gullmarsskolan. Därför vill vi
Moderater att kommunen redan nu tar sats och planerar för en ny skola som
kan motsvara de krav och förväntningar man kan ställa som personal och elev i
framtidens skola i Lysekil.
Dessutom har även till Gullmarsskolan angränsande byggnader, simhall,
idrottshall och ishall sannolikt redan tidigare än om 20 år nått sitt slutdatum
och även dessa anläggningar bör således, om vi fortsatt ska ha denna service
kvar för våra medborgare, finnas i nya byggnader.
Sammantaget innebär detta för en kommun av Lysekils storlek väldigt stora
investeringar och detta är ännu en anledning att starta processen nu och inte
vänta.
Vad gäller platsen för en satsning som denna finns det flera alternativ men en
placering kan vara i Södra Hamnen.
De flesta av oss som är politiker i Lysekil idag kommer inte under vår politiska
livsgärning få se detta bli verklighet men för framtiden, fram mot 2035 och
ännu längre är det oerhört viktigt att vi redan nu fattar beslut kring detta.
Med stöd av ovanstående yrkar undertecknade
Att kommunen omedelbart inleder arbetet med att planera för en ny skola,
idrottshall, simhall och ishall.

Att det fortlöpande arbetet med hänsyn till budgetprocessen och storleken på
investeringen redovisas till kommunfullmäktige varje år i senast i mars.

Lysekil 2019 03 19

För Moderaterna i Lysekil

Ulf Hanstål

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-04-17

7 (24)

§ 28
Bokslutsberedning 2018
Dnr:

LKS 2019-088

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska kommunstyrelsens presidie
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens resultat till minst två
procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet balanseras
till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt regelverket överföras med
100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av nämndens budget.
Underskott ska täckas inom tre år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-27, § 37
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Hanstål (M): Avslag på kommunstyrelsens förslag. Förslag till beslut att
kommunfullmäktige fastställer respektive nämnds resultat i enlighet med tabellen i
förvaltningens förslag till beslut.
Inga överskott överförs till nämnder med positivt resultat och redovisade belopp ska
hanteras inom en treårsperiod.
Jeanette Jansson (LP), Christoffer Zakariasson (SD) och Ronny Hammargren (LP):
Bifall till Ulf Hanståls förslag.
Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustavsson (S), Ann-Charlotte Strömwall (L) och
Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yngve Berlin (K), Monica Andersson (C) och Siw Lycke (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag, avslag på Ulf Hanståls förslag till beslut.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ulf Hanståls m.fl. förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ulf Hanståls m.fl.
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-04-17

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Ulf Hanståls m.fl. förslag.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar med 16 ja-röster och 13 nej-röster att bifalla
kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga 1)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva nämndernas underskott för 2018.
Reservation
Ulf Hanstål (M), reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Bilaga 1
S
S
S
S
S
S
S
C
C
L
L
M
M
M
MP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
SD
SD
SD
SD
S

Justerare:
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NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Per-Olof Gustavsson
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant
Monica Andersson
Siw Lycke
Håkan Kindstedt
Ann-Charlotte Strömwall
Ulf Hanstål
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lisbeth Lindström
Lina Säll
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Per-Gunnar Ahlström
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Camilla Carlsson
Ronny Hammargren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Klas-Göran Henriksson

Utdragsbestyrkande:
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Dnr 8.1.2-2019:0011375

Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2018
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
(992 152 kronor). Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning
(2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2017:818) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.okadjamlikhet@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Mattias Larsson.
Handläggare var Mattias Larsson.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Beslut

2019-04-25
2(2)
Dnr 8.1.2-2019:0011375

Viktiginformation om Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan
2018
Den som har tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldigom det
framkommer att ni inte har följt följande villkor för beslutet.
Statsbidraget för ökad jämlikhet ska användas till att öka andelenelever som
blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Bidragetskulle ha
använts senast den 31 december 2018. Medel som ej utnyttjats skabetalas
tillbaka till Skolverket.
Sökande som har tagit emot statsbidrag ska senast 1 april 2019 haredovisat
hur det har använts på den blankett som Skolverket hartillhandahållit. Ni är
vidare skyldiga att lämna ytterligare uppgifter somSkolverket begär.
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för attsäkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutetgrundats på.
Skolverkets beslut får enligt 13§ i nämnda förordning (2017:818)inte
överklagas.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldigenligt 9§
i förordning (2017:818). Den som har tagit emot ett statsbidrag kanbli
återbetalningsskyldig om
1.bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
2.bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte haranvänts för det
ändamål det har lämnats för, eller
3.sådan redovisning som avses i 8§ inte har lämnats.

