
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
kallas till sammanträde onsdagen den 17 april 2019 kl. 17.30 i kommunfullmäktiges 
sessionssal, Kungsgatan 44 Lysekil, för behandling av ärenden nedan 
 
Ärende 

1. Val av justerare samt fastställande av tid och plats för justering 

2. Avsägelser 

3. Valärenden  

4. Bokslut och årsredovisning 2018 - information 

5. Bokslutsberedning 2018 

6. Årsredovisning 2018 samt revisorernas revisionsberättelse och granskning 
för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

7. Uppföljningsrapport 1 2019 för Lysekils kommun 

8. Bildande av dotterbolag till LEVA i Lysekil AB för VA-verksamheten 

9. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

10. Revidering av arkivreglemente 

11. Svar på inkomna motioner och medborgarförslag 

a) Svar på medborgarförslag - om liveaboard marina (bomarina) för 
fritidsbåtar  

b) Svar på motion om införande av lön (habiliteringsersättning) till samtliga 
inom daglig verksamhet  

12. Nyinkomna motioner och medborgarförslag 

a) Motion från Ulf Hanstål (M) - Vi måste satsa och planera för framtiden - 
ny skola, idrottshall, simhall och ishall 

13. Nyinkomna frågor och interpellationer  
a) Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Korrekt och rättvis 

finansiering av hamnunderhåll 

14. Anmälningsärenden 

− Revisorernas granskning av Lysekils kommuns avtal med  
LEVA i Lysekil AB (LKS 2019-132) 

− Revisorernas granskning av kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils 
kommun (LKS 2019-132) 

− Dom från förvaltningsrätten 2019-03-15 - överklagat beslut i 
kommunfullmäktige 2017-04-20 § 53 - Samverkansavtal mellan Lysekils 
kommun och Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
- Överklagan avslås (LKS 2016-599) 

− Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-02-20, § 25, 26 - Ej verkställda 
beslut enligt Sol och LSS (LKS 2018-331) 

− Kommunrevisorernas gruppindelning och bevakning av nämnder och 
bolag (LKS 2019-141) 

 
Lysekil 2019-05-09 
  
Klas-Göran Henriksson   Mari-Louise Dunert 
Ordförande   / Sekreterare 

 



 
 
 
 
 

JUSTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019 
 

Namn 
JUSTERAT 

ÅR/MÅNAD Namn JUSTERAT ÅR/MÅNAD 

Jan-Olof Johansson (S) 2018/10 Jeanette Janson (LP) 2018/10 
Christina Gustafson (S) 2018/11 Ronald Rombrant (LP) 2018/11 
Ricard Söderberg (S) 2018/12 Ronny Hammargren (LP) 2019/02 
Siv Linnér (S) 2019/02 Bo Gustafsson (LP) 2018/12 
Margareta Carlson (S) 2019/03 Annette Calner (LP)  
Anders C Nilsson (S)  Gert-Ove Forsberg (LP) 2019/03 
Roger Siverbrant (S)  Fredrik Häller (LP)  
    
  Ulf Hanstål (M)  
Monica Andersson (C)  Krister Samuelsson (M)  
Siw Lycke (C)  Wictoria Insulan (M)  
    
Håkan Kindstedt (L)  Håkan Smedja (V)  
Ann-Charlotte Strömwall (L)  Lina Säll (V)  
    
Maria Granberg (MP)  Yngve Berlin (K)  
  Britt-Marie Kjellgren (K)  
    
  Christoffer Zakariasson (SD)  
  Daniel Arvidsson (SD)  
  Magnus Elisson (SD)  
  Tommy Westman (SD)  
    

 
 

 

 

Justering av kommunfullmäktiges protokoll äger rum 

på kommunstyrelseförvaltningen, Kungsgatan 44, Lysekil 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-03-27  4 (34) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 37

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. 

Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för att 
regelverket för överskott ska uppfyllas. 

Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat på 
7,2 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget. 

I regelverket nämns kommunstyrelsens ledningsutskott, vilket 2019 har ersatts av 
kommunstyrelsens presidie. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Gustavsson (S): Att kommunstyrelsen fastställer respektive nämndernas 
resultat för 2018 i enlighet med redovisade resultat. 

Ändringsförslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avskriva 
nämndernas underskott för 2018. 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Tilläggsförslag: att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att se över 
ekonomistyrningsprinciperna i den del som handlar om möjligheten att ta med sig 
överskott respektive återställa underskott med målet att göra denna process 
meningsfull och ändamålsenlig. Särskilt vill vi att förvaltningen ökar möjligheterna att 
ta med sig överskott. Även bör förvaltningen utreda om det inte är lämpligare att utgå 
från U3-prognosen istället för årsbokslutet. 

Emma Nohrén (MP) och Yngve Berlin (K): Bifall till Christina Gustavssons förslag. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Ronald Rombrants förslag mot Christina Gustavssons m.fl. förslag. 

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag mot Christina 
Gustavssons m.fl. förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina 
Gustavssons m.fl. förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst till Ronald Rombrants förslag  

Nej-röst för Christina Gustavssons m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat  

Med 4 ja-röster och 5-nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Christina 
Gustavssons m.fl. förslag. 

Omröstningsbilaga 
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson S X 

Emma Nohrén MP X 

Ronald Rombrant LP X 

Christina Gustafson S X 

Håkan Kindstedt L X 

Fredrik Häller LP X 

Ulf Hanstål M X 

Daniel Arvidsson, tjg. SD X 

Yngve Berlin K X 
Summa 4 5 

Fortsatt proposition 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronald Rombrants tilläggsförslag. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens fastställer respektive nämndernas resultat för 2018 i enlighet med 
tabell nedan. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över 
ekonomistyrningsprinciperna i den del som handlar om möjligheten att ta med sig 
överskott respektive återställa underskott med målet att göra denna process 
meningsfull och ändamålsenlig. Särskilt vill vi att förvaltningen ökar möjligheterna att 
ta med sig överskott. Även bör förvaltningen utreda om det inte är lämpligare att utgå 
från U3-prognosen istället för årsbokslutet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avskriva nämndernas underskott 
för 2018. 

Reservation 
Ulf Hanstål (M), reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/3 

Datum 
2019-03-20 

Dnr 
LKS 2019-000088 

 
Kommunstyrelse förvaltning/ ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson, 0523 – 61 32 45 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Bokslutsberedning 2018 
Sammanfattning 
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. 

Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för 
att regelverket för överskott ska uppfyllas. 

Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat 
på 7,2 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget. 

I regelverket nämns kommunstyrelsens ledningsutskott, vilket 2019 har ersatts av 
kommunstyrelsens presidie.      

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens fastställer respektive nämndernas resultat för 2018 i enlighet 
med tabell nedan. Inga överskott överförs till nämnder med positivt resultat. 
Redovisade belopp för återställande ska hanteras inom en treårsperiod.      
 

Ärendet 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska kommunstyrelsens presidium 
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive 
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Utvärdering sker utifrån tilldelad budget i 
relation till prestationer för det gångna året.  

Uppgår kommunens resultat till minst två procent av kommunens totala budget 
kan överskjutande del av resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år.  

Överskott överförs med 50 procent till respektive verksamhet som eget kapital. 

Underskott ska enligt regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock 
maximalt två procent av nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år. 

Bokslutsdialoger hölls den 18 februari mellan kommunstyrelsens presidium och 
nämndernas presidier. Vid dessa redovisades resultat för 2018 och utmaningar för 
2019.  

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat underlag för bokslutsberedning och 
beslut om fastställande av resultat och reglering av över- och underskott. 
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Förvaltningens utredning  
I tabellen nedan redovisas respektive nämnd/styrelses budget och utfall för 2018, 
samt belopp som ska återställas inom en tre års period. 

Under 2018 var samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen 
underställda kommunstyrelsen och tillsammans redovisades en positiv 
budgetavvikelse på 0,2 mnkr.   

Byggnadsnämnden redovisade ett negativ avvikelse på 0,2 mnkr och det ger ett 
belopp om 0,1 mnkr att återställa. Byggnadsnämnden ingår 2019 i den nya 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Utbildningsnämndens budgetram var 347,2 mnkr och belopp som ska återställas 
blir 6,9 mnkr. 

Socialnämndens budgetram var 371,4 mnkr och underskottet blev 15,2 mnkr. 
Underskott som ska överföras är maximalt 2 procent av nämndens budget, vilket 
ger ett belopp på 7,4 mnkr som ska överföras och återställas inom tre år för 
socialnämnden. 

Lönenämndens, Miljönämndens och IT-nämndens resultat är av ringa storlek och 
behandlas inte i Lysekils kommun. Dessa verksamheter ingår i samarbetet med 
Sotenäs och Munkedal. 

Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för 
att regelverket för överskott ska uppfyllas. 

Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat 
på 7,2 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget. 

 

Årets resultat per nämnd/styrelse 

 Belopp att 
NÄMND Utfall netto Budget netto Budgetavvikelse återställa 

Kommunstyrelseförv.(KS) -68,4 -73,0 4,6 - 
Samhällsbyggnadsförv.(KS) -40,2 -35,8 -4,4 - 
Byggnadsnämnden -6,4 -6,2 -0,2 -0,1 
IT-nämnden -2,2 -2,3 0,1 - 
Lönenämnden -3,2 -3,2 0,0 - 
Miljönämnden -2,5 -2,3 -0,2 - 
Utbildningsnämnden -358,7 -347,2 -11,5 -6,9 
Socialnämnden -386,6 -371,4 -15,2 -7,4 
Centralt 888,2 855,7 32,5 - 

 19,8 14,1 5,7  
 

Regelverket kring över- och underskott tillämpades första gången vid bokslut 2017 
och då beslutades om ett avsteg från regelverket. Socialnämnden behövde inte 
återställa underskottet. Motiveringen var att socialnämnden var inne i ett 
omställningsarbete och varför ytterligare åtagande i form av åtgärder för att 
hantera underskottet inte var lämpligt. I bokslutet 2018 har socialnämnden 
fortfarande ett underskott och arbetar med anpassning till budgetram och kostnad 
per brukare i enlighet med budgetbeslutet för 2019 pågår. 

http://www.lysekil.se/
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Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att regelverket kring underskott bör 
följas. 

Utbildningsnämnden har under de senaste åren levererat överskott, men för 2018 
redovisades ett underskott. Vid bokslutsdialogen framkom att flera åtgärder är 
planerade och gymnasiet, vilket hade det största underskottet, kommer att vara i 
balans i början av 2019. Bedömningen är att nämnden har möjlighet att återställa 
underskottet inom tre år. 

En viktig faktor för att överhuvudtaget hantera överskott är att kommunen har ett 
resultat som är två procent av kommunens totala budget. Då kommunen inte når 
detta har nämnder eller styrelse med överskott inte någon möjlighet att överföra ett 
eget positivt kapital. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 

 

 

Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen  

http://www.lysekil.se/
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 52

Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2018 samt 
fråga om ansvarsfrihet 
Dnr: LKS 2019-073 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2018.  

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen 2019-02-14 tillstyrkt 
att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07 
Årsredovisning 2018 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med 
revisionsberättelse 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
räddningstjänstsförbundets årsredovisning för år 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för år 2018. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Datum 
2019-03-07 

Dnr 
LKS 2019-000073 

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

Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
2018 samt fråga om ansvarsfrihet 
 
Sammanfattning 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2018. 

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen 2019-02-14 
tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet.     

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
räddningstjänstsförbundets årsredovisning för år 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för år 2018.      

 
Ärendet 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2018. 

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen 2019-02-14 
tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 

 

Bilagor 
Årsredovisning 2018 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med 
revisionsberättelse 

Beslutet skickas till  
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningsberättelse 

Vårt uppdrag 

Förbundet ska stödja de människor som lever, verkar och vistas i medlemskommunerna.  

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som genom myndighetsutövning, 

förebyggande arbete, information, utbildning och räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg 

och säker miljö för människor att vistas i.  

Styrande lagstiftningar är lag om skydd mot olyckor (LSO), lag om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE) och övriga bestämmelser för kommunal verksamhet.  

Förbundets säte är i Uddevalla. Härifrån utövas förbundets tjänstemannaledning genom operativ 

avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk avdelning samt stödfunktioner i form av administrativ 

stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser också en räddningsstyrka på heltid och en deltidsstyrka. 

I Munkedal och Lysekil finns teknisk personal som sköter bilvård åt kommunerna under dagtid. 

Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandmän) finns i Uddevalla, 

Ljungskile, Lysekil, Brastad, Skaftö, Munkedal och Hedekas.  

Vår vision 

Trygghet, Säkerhet och Omtanke 

Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för att förebygga olyckor. När det trots allt krävs en 

räddningsinsats ska vi verka skickligt, med modern utrustning och med effektiva metoder. Med våra 

egna och andras erfarenheter ska vi utveckla vår förmåga och bli ännu lite bättre nästa gång. Vi ska 

vara öppna för det samhälle vi har satts att skydda och möta alla människor med öppenhet, respekt och 

professionalism. Vi ska ha en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova nya tankar. Vi ska ha 

ett arbetsklimat där alla känner sig trygga, lyssnar på och respekterar varandra. Vi har ett viktigt 

uppdrag, därför ska vi vara i ständig utveckling. 

Organisation 
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Verksamhet 

Inom Räddningstjänsten Mitt Bohuslän går ekonomisk planering och verksamhetsplanering hand i 

hand. Direktionen beslutade i början på mandatperioden om uppdrag i form av Handlingsprogram 

enligt LSO, vision samt övergripande mål och effektmål för god ekonomisk hushållning. För 

ekonomin har finansiella mål fastställts som gäller för mandatperioden.  

Förbundet följer upp Verksamhetsplan 2018 samt Finansiella mål & Ekonomi antagen av direktionen 

2018-02-12. Verksamhetsplanen innehåller nio säkerhetsmål som är de samma som 

handlingsprogrammets säkerhetsmål.  

Finansiella mål & ekonomi innehåller fyra effektmål med inriktning på ekonomi samt budget. 

Till varje säkerhets- och effektmål hör aktivitetsmål som avdelningarna arbetat fram.  

Måluppfyllnaden bedöms och redovisas med trendpil, antal eller procent och en kortfattad analys av 

resultatet görs.  

 

Periodens resultat 

Förbundet följer 15 verksamhetsmål, samtliga redovisas i årsredovisningen.  

Resultat för perioden uppgår till -2 234 tkr. Förbundet har belastats med betydande kostnader för den 

omfattande branden i Bratteröd under sommaren. 1 033 tkr är direkt hänförbara till räddningsinsatsen i 

form av transportet och hjälp från annan kommun. Till detta kommer personalkostnader 450 tkr. 

Förbundet räknar med att få ersättning för dessa kostnader från Uddevalla kommun med hänvisning 

till gällande förbundsordning moment 21.  

Även ökade personalkostnader för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) som under en längre tid 

har dragits med bemanningssvårigheter är en bidragande orsak till årets underskott.  
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Symbolförklaring       Symbol 

Mål är uppfyllt 
      

  

Mål är inte uppfyllt 
      

  

Visar på en positiv trendutveckling i förhållande till 2017 
  

  

Visar på en oförändrad trendutveckling i förhållande till 2017 
  

  

Visar på en negativ trendutveckling i förhållande till 2017   
  

 

 

 

 

 

 
Analys: 

Under 2018 har det inträffat 214 registrerade 

trafikolyckor, jämfört med 2017 då antalet var 

278, vilket gör att målsättningen avseende 

antal trafikolyckor har uppnåtts. Däremot har 

konsekvenserna av antalet trafikolyckor stigit 

under året. Antalet omkomna personer ökade 

år 2018 jämfört med 2017 medan antalet 

skadade personer har halverats jämfört med 

2017. En annan faktor i statistiken är att antal 

omkomna registreras enbart utifrån 

räddningstjänstens samarbete med sjukvården 

på olycksplatsen.  

Det är positivt att trenden med antal 

trafikolyckor gått nedåt. Det är en viktig 

utmaning för förbundet att fortsätta arbetet 

med att minska konsekvenserna vid 

trafikolyckor. 

 
 

 

 

 

 

 

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Färre antal trafikolyckor än 2017 

 

    

Mindre konsekvenser av trafikolyckor än 2017 

 

    

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Färre antal bränder i bostäder än 2017       

Ingen ska omkomma       

Ingen ska skadas allvarligt       

SÄKERHETSMÅL 2 

Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma 

eller skadas allvarligt i samband med brand i bostad 

SÄKERHETSMÅL 1 

Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska 

Måluppföljning 2018 
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Analys: 

Bostadsbränderna under 2018 uppgick till 58 st 

vilket är en svag ökning jämfört med 2017 då 

det inträffade 53 bostadsbränder i förbundet. 

Ingen omkom i bostadsbrand under 2018 

däremot skadades två personer, för 2017 var 

dessa siffror 3 skadade och inga omkomna. 

Statistiken visar på en viss ökning av 

bostadsbränder och en minskning i 

skadeutfallet.  

 

 

 

 

 

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Färre antal bränder i offentliga lokaler än 2017       

Ingen ska omkomma       

Ingen ska skadas allvarligt       

 
Analys:  

Trenden visar på en minskning av brand i 

offentliga lokaler, två stycken som kan 

jämföras med fyra samma period 2017. Ingen 

skadades eller omkom vid dessa bränder.

 

 

 

 

 

 
 

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Ingen ska drunkna  2     

Ingen ska skadas allvarligt  3     

 
Analys: 

Räddningstjänsten har år 2018 varit aktiverad 

vid 10 olyckshändelser vid drunkning/tillbud. 

Under året omkom två personer och tre 

personer fick personskador. Jämfört med 2017 

är utfallet likartat. Förbundet behöver fortsatt 

stödja medlemskommunerna med säkerhet i 

och runt förbundets vatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄKERHETSMÅL 3 

Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska 

omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand 

  

 

SÄKERHETSMÅL 4 

Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med 

vattenolycka 
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Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

100 % av tillfällena ska uppfylla tidskravet  100 %     

 
Analys:  

Under året har stabsarbete utförts vid fem mer 

komplexa nödlägen. Tillfällenas karaktär har 

varit av olika omfattning där en skogsbrand 

utmärker sig med stabsarbete över tid (tre 

dygn). Under året har även projektet med 

visualiseringssystem slutförts, detta system blir 

ett viktigt stabsverktyg i framtiden.  

I utvärderingen av sommarens omfattande 

skogsbränder kan konstateras att 

ledningsstödet och stabsarbetet spelar en 

avgörande roll för insatsresultatet. Av den 

anledningen kommer förbundet prioritera 

utveckling av lednings- och stabsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

Analys:  

När kunskapen hos den enskilde att förebygga 

och hantera olyckor blir bättre ökar förmågan 

att tidigt förekomma eller hantera oönskade 

händelser. Målet avseende att möta och 

informera den enskilde för att själv ha förmåga 

och förståelse för att hantera en olyckshändelse 

är satt till 4 % av förbundets 

befolkningsunderlag. Detta innebär att vår 

målsättning är att informera eller utbilda minst 

3 200 personer. För 2018 är målet uppnått då 

vi mött 4 160 personer vid 180 olika 

informations- och utbildningstillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Fler personer än 2017 ska har förmåga att förebygga 
olyckor 

      

Fler personer än 2017 ska kunna hantera olyckor       

SÄKERHETSMÅL 5 

Anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig 

räddningsinsats ska kunna initieras inom 20 min 

  

  

 

SÄKERHETSMÅL 6 

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka  
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Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Färre väderrelaterade konsekvenser än 2017       

 
Analys:  

Väderrelaterade konsekvenser under året har i 

stort präglats av den torra sommaren. Året 

inleddes dock med en period då förbundet 

drabbades av fenomenet ”snökanon” från 

Vänern. Då det faller stora mängder snö i 

kombination med stark vind ställer det till stora 

problem framförallt i trafiken. Detta fenomen 

inträffade under två dygn i februari och 

resulterade i ett 30- tal larm och nästan 

samtliga beroende av vädret. 

Redan i slutet av maj beslutade förbundschefen 

första gången om eldningsförbud i förbundets 

medlemskommuner. Nästa torra period 

startade efter midsommar med nytt 

eldningsförbud som följd. Denna period kom 

att vara ända in i augusti. Länsstyrelsen 

utfärdade totalt eldningsförbud i hela länet 

under en period vilket innebar att det även var 

förbud att grilla på egen tomt.  

För förbundet innebar sommarens torka ett 

dagligt och omfattande arbete med att 

analysera behovet och leda skogsbrandflyg 

som vi har på delegation av Länsstyrelsen. Vi 

hade också perioder med personal i extra 

beredskap för skogsbränder. I och med torkan i 

Sverige fick förbundet också lämna hjälp med 

personal och material till andra skogsbränder 

som härjade. Även Förbundet drabbades av en 

omfattande 

skogsbrand där 

hjälp i form av 

både 

helikoptrar och 

andra 

räddningstjänst

er krävdes.

 

 

 

 

 

 

 

Analys: 

Under året registrerade förbundet 68 bränder i 

skog och mark. Flertalet av bränderna släcktes 

i ett tidigt skede. Vid fyra tillfällen fick 

branden fäste och spred sig vilket krävde 

omfattande insatser över tid för förbundet. 

2018 var ett speciellt år gällande bränder i skog 

och mark. Förbundet hade som övriga Sverige 

stora utmaningar i att hantera den exceptionellt 

varma sommaren med skogsbränder som följd. 

Inför kommande torrperioder har det påbörjats 

arbete med att förbereda ytterligare för brand i 

skog och mark.

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Färre antal omfattande skogsbränder än 2017 

 

    

SÄKERHETSMÅL 7 

Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska 

  

  

 

SÄKERHETSMÅL 8 

Omfattande skogsbränder ska minska 
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Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Färre allvarliga skador på människor än 2017       

Färre allvarliga skador på omgivande miljö än 2017       

 

Analys: 

Under 2018 har 7 insatser mot utsläpp med 

farligt ämne registrerats. Detta är en insats mer 

än under 2017. De flesta olycksobjekten under 

året utgjordes av fordon/transport. En händelse 

på industrin har registrerats där 

räddningstjänsten och industrin samarbetade 

till ett lyckat resultat. 

Under året har förbundets operativa personal 

orienterat sig vid olika industrianläggningar 

där farliga ämnen hanteras. Lokal 

objektskunskap är en viktig del i 

förberedelserna. 

På förbundets vägar transporteras mycket 

farliga ämnen som kan skada både människa 

och miljö. Det är viktigt att räddningstjänsten 

är en del i samhällets arbete för att minska 

olyckorna där farliga ämnen är inblandade. 

 

 

 

 

 

 

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Förbundet ska eftersträva hög frisknärvaro hos sin 
personal. 94 % 

98 %  
    

Varje chef ska inför löneprocessen hålla 
medarbetarsamtal med sin personal. 100 % 

100 %  
  Nytt mål 

för 2018 

Alla personalkategorier ska ha APT enligt årshjul i 
SAM. 100 % 

75 %  
  Nytt mål 

för 2018 

Minst en gång per år utförs skyddsrond på våra 
arbetsställen. 100 % 

100 %  
  Nytt mål 

för 2018 

Under 2018 ska all personal delta i medarbetarenkät. 
100 % 

53 %  
  Nytt mål 

för 2018 

 

Analys:  

Förbundet har en hög frisknärvaro och vi når 

målet för 2018. 

Under året har alla heltidsanställda genomgått 

arbetsmiljöutbildning via företagshälsovården. 

Alla chefer har under november och december 

haft medarbetarsamtal med sina anställda. 

APT-möten enligt SAM har utförts under året 

samt en förbundsövergripande 

arbetsmiljöutbildning. 

Den årliga skyddsronden har utförts under året 

på alla stationer vilket ger måluppfyllnad på 

100 %.  

Medarbetarenkät genomfördes i september för 

alla medarbetare i förbundet. Detta inkluderade 

också deltidsbrandmän som inte har 

EFFEKTMÅL 1 

Vi ska tillsammans skapa en god psykosocial arbetsmiljö och 

stimulera individuell utveckling  

  

  

  

SÄKERHETSMÅL 9 

Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa 

eller omgivande miljö 

  

  

  

 



 

10 
 

räddningstjänsten som huvudarbetsgivare. 

Svarsfrekvensen var därför lägre bland de 

deltidsanställda brandmännen. Förbundet hade 

önskat en högre svarsfrekvens men det resultat 

som blivit på olika nivåer jobbas det med via 

handlingsplaner. Svarsfrekvensen på enkäten 

var 53 %. 

 

 

 

  

 
 

 

 
Analys:  

Under 2018 har projekt med att arbeta fram 

förbundets interna intranät pågått. I början av 

året togs en plattform fram, innehåll och 

strukturen kom på plats under april månad. 

Förbundets nya insida är sedan dess i gång och 

implementerad i förbundet. Att arbeta med 

informationsflöde kräver ett ständigt och 

pågående förbättringsarbete. I och med detta 

gick en enkät ut i förbundet under december 

månad med syfte att följa upp vår Insida 

utifrån användarvänlighet, layout och 

informationsvärde. 

 

 

 

 

 

 

Analys: 

För perioden når vi 97,8% kostnadstäckning, därmed når vi inte målet för 2018.

 

 

 

 

 

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Bygga upp ett internt intranät i förbundet som främjar 
kunskap, delaktighet och dialog. 100 % 

 100 % 
  Nytt mål 

för 2018 

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

100 % kostnadstäckning  97,8%     

EFFEKTMÅL 2 

God intern information som främjar kunskap, delaktighet och dialog. 

Det är även grunden för vår externa information  

  

  

  

  

  

  

EFFEKTMÅL 3 

För varje enskilt år ska intäkter överstiga kostnaderna enligt 

balanskravet 
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Analys:  

Förbundets soliditet uppgick till 30,5% för 

2018 (jmf 2017 36,8%). Soliditeten visar hur 

stor del av tillgångarna som finansieras med 

egna medel och utgör den långsiktiga 

betalningsförmågan. Utvecklingen beror dels 

på förändring av eget kapital och dels på 

tillgångarnas värdeökning/värdeminskning. 

 

 

 

 

 

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

100 % 64,9 %      

 
Analys:  

Förbundets kassalikviditet uppgick till 64,9 % 

för 2018 (jmf med 71 % 2017) Förbundets 

kassalikviditet har succesivt ökat över tid, vi 

når dock inte målet för 2018. Kassalikviditeten 

visar förbundets betalningsberedskap på kort 

sikt, vi har inte tagit hänsyn till de disponibla 

likvida medlen som finns på banken i form av 

checkkredit.

 

 

 

 

 

 

 

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

Minst 30 % 30,5%      

EFFEKTMÅL 4 

God soliditet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EFFEKTMÅL 5 

Hög kassalikviditet, betalningsförmåga på kort sikt 
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Analys:  

Förbundets självfinansieringsgrad uppgick till 

73,3 % för 2018 (jmf med 165 % 2017). 

Självfinansieringsgraden visar i vilken 

omfattning nya investeringar finansierats med 

egna medel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål & Målnivå Utfall 2018 Måluppfyllnad 2018 Måluppfyllnad 2017 

100 %  73,3 %     

EFFEKTMÅL 6 

Hög självfinansieringsgrad av investeringar 
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Direktion, Revision, Förbundsledning 

Viktiga händelser 

Det har utsetts projektledare från Uddevalla 

kommun för ombyggnaden av reningsverket i 

Ljungskile till brandstation. Arbetet fokuserar 

på att bearbeta redan tidigare framtagna 

underlag så att de stämmer med dagens 

arbetsmiljökrav. 

Att ersätta Brandstationen i Uddevalla kommer 

att innebära ett omfattande deltagande i det 

fortsatta arbetet. Samtidigt måste befintlig 

stations brister hanteras. 

Sambands- och ledningsstödet som är 

upphandlat med hjälp av statsbidrag från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) har installerats. Det betyder att 

huvudbrandstationerna i de tre 

medlemskommunerna har ett lednings- och 

visualiseringssystem som ligger i nivå med 

övriga samhällsaktörers system vid 

krishändelser. Ianspråktagande och utbildning 

kvarstår men ska genomföras snarast och 

kostnadsfördelning förhandlas. 

Vår tillsynsverksamhet har svårt att nå upp till 

produktionsmålen. Orsak till detta är att 

rättssäker tillsyn är infört vilket ger större 

tidsåtgång per tillsyn. 

 

Under perioden har det genomförts 

rekryteringssatsningar på flera av våra 

deltidsstationer. Rekrytering och 

grundutbildning är ett omfattande arbete som 

genomförts under året. 

Projektet med gemensam operativ 

systemledning tillsammans med Norra 

Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) 

fortskrider med syfte att öka professionaliteten, 

resursutnyttjandet och uthålligheten i 

ledningsfunktionerna. Detta projekt ligger i 

linje med förslagen i Statens utredning (SOU 

2018:54) om ”Effektivare räddningstjänst”. 

 

Övrigt 

Kunskapslyft och förberedande 

brandmannautbildning för nyanlända har 

genomförts tillsammans med Komvux i 

Uddevalla. 

Arbete med återtagande av förmåga till civilt 

försvar har drivits så långt möjligt under 

perioden. I nuläget kan inte fler åtgärder vidtas 

utan Statens anvisningar och medelstilldelning. 

De Statliga medel som lämnats till 

medlemskommunerna vid tidigare satsningar 

har i stort sett fastnat där.

 

 

Ekonomi

Direktion                                          
(Belopp i tkr) UTFALL 2018 BUDGET 2018 

Budgetavvikelse             
2018 

UTFALL 2017 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader – 472 – 475 3 – 477 

Resultat – 472 – 475 3 – 477 

Revision                              
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2018 BUDGET 2018 
Budgetavvikelse             

2018 
UTFALL 2017 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader – 162 – 186 24 – 133 

Resultat – 162 – 186 24 – 133 

 

 

 

 

 

Verksamhetsuppföljning 2018 
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Resultatet för 2018 uppgår till 66 650 tkr, vilket var 155 tkr högre än förväntat (positiv 

budgetavvikelse) 

 

 

 

Medlemsavgift (drift)          
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2018 BUDGET 2018 
Budgetavvikelse             

2018 
UTFALL 2017 

Intäkter 68 422 68 422 0  66 494 

Resultat 68 422 68 422 0 66 494 

 

I enlighet med överenskommelsen mellan förbundet och medlemskommunerna har medlemsavgift 

(drift) för 2018 räknats upp med 2,9 % Detta ger för 2018 en total medlemsavgift för drift på 68 422 

tkr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsledning               
(Belopp i tkr) UTFALL 2018 BUDGET 2018 

Budgetavvikelse             
2018 

UTFALL 2017 

Intäkter 0 0 0 41 

Kostnader – 1 138 – 1 266 128 – 2 716 

Resultat – 1 138 – 1 266 128 – 2 674 
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Förbundsgemensamt

Viktiga händelser 

Sambands- och ledningsstöd för förbundets tre 

medlemskommuner är nu slutbesiktigat och 

driftklart. Detta projekt startades upp 2014 

med en ledningsanalys för Uddevalla kommun. 

Efter utökning av förbundet omfattade 

ledningsanalysen i stället hela förbundet och 

stod klar 2016. Med den som underlag söktes 

sedan statsbidrag genom MSB och förbundet 

beviljades bidrag på 50 % för åtgärderna. 

Vår lagstiftning (LSO) säger att för varje ny 

mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram 

antas i kommunerna. Innan ett nytt 

handlingsprogram tas fram underbyggs detta 

med en riskanalys för att kartlägga 

risktopografin i förbundet. Under året 2018 har 

en ny riskanalys arbetats fram som under 2019 

ska antas av den nya direktionen. 

 

Personal och kompetensutveckling 

Förbundet arbetar även med andra 

förebyggande frågor än brand. Uddevalla 

kommun har startat upp ett projekt angående 

suicid, där vi ingår som en part och har två 

instruktörer för att kunna utbilda operativ 

personal i hela förbundet. Vi deltar dessutom i 

ett projekt om pågående dödligt 

våld/terrorhandling. Här har vi tillsammans 

med polisen ett utbildningskoncept som ska 

genomföras under våren 2019.  

Utöver detta så deltar vi i olika aktiviteter för 

att marknadsföra räddningstjänsten i samhället. 

Vi besöker fritidsgårdar, deltar i projektet 

”människan bakom uniformen” och deltar i 

skolaktiviteter. 

I vårt gemensamma projekt med NÄRF, 

”Gemensam operativ systemledning” har vi 

haft personal delaktig i projektledning. Det har 

varit ett omfattande arbete att inventera vilka 

områden som gemensamt måste hanteras. För 

detta arbete har delprojekt skapats med 

personal från båda organisationerna. 

 

Övrigt 

Efter oljeutsläppet 2017 utanför Lysekil 

framkom att den för N:a Bohuslän 

gemensamma oljeskyddsplanen behövde 

revideras. Med erfarenhet av oljeutsläppet har 

vi tillsammans med kommunernas 

säkerhetssamordnare kompletterat och 

reviderat den lokala planen. 

 

 

 

Ekonomi 

Förbundsgemensamt       
(Belopp i tkr) UTFALL 2018 BUDGET 2018 

Budgetavvikelse             
2018 

UTFALL 2017 

Intäkter 39 0  39 184 

Kostnader – 6 933 – 7 118  185 – 8 462 

Resultat – 6 894 – 7 118 224 – 8 278 

 

Resultatet för 2018 uppgår till – 6 894 tkr, 

vilket var 224 tkr högre än förväntat (positiv 

budgetavvikelse). Det positiva resultatet har 

sin förklaring i stort av två orsaker. Den ena är 

kapitaltjänstkostnaden inte fullt ut utnyttjas. 

Det fanns en planering av att driftsätta 

investeringar tidigare under året men har 

fördröjts. 

Den andra avvikelsen är att två medarbetare 

under året haft partiell föräldraledighet som 

medfört en något lägre lönekostnad. 
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Administrativ Stab 

Viktiga händelser 

Då omorganisation gjordes i december 2017 

vilket mynnade ut i en koncentrerad 

stabsverksamhet så har satsning gjorts på 

verksamhetsplanering under året. Fokus lades 

framförallt under våren på att utveckla ett 

intranät i förbundet. 

Förbundets tjänsteköpsavtal med Uddevalla 

kommun är uppsagt och nytt avtal ses nu över. 

Det nuvarande avtalet med Uddevalla kommun 

har förlängts t.o.m. 2019-12-31  

 

Personal och kompetensutveckling 

Det pågick sedan årsskiftet 2017 också ett 

arbete inom staben kring att förbereda 

förbundet för den nya dataskyddsförordningen 

GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018. Det har 

inneburit ett arbete att se över och inventera 

det sätt man i förbundet hanterat 

personuppgifter på och säkerställa att det ligger 

i linje med nytt lagrum. Detta har krävt 

omfattande resurser och tid. Inom ramen för 

den nya lagen så skall förbundet ha ett 

dataskyddsombud. Vi har tillsammans med 

närkommunerna upphandla ett nytt 

dataskyddsombud.  

Med anledning av sommarens skogsbränder 

har arbetsbelastningen på personalfunktionen 

inom staben varit påtaglig. Bland annat handlar 

det om att med kort varsel personalplanera för 

att lösa akuta vakanser under och efter insatser. 

Det handlar också om efterarbetet med 

lönehanteringen av ersättningar för 

extrainkallningar. 

 

Övrigt 

Beslutet att införa en gemensam operativ 

systemledning mellan RMB och NÄRF har 

påfrestat den administrativa stabens arbete. 

Projektet under 2018 har inneburit arbete i 

projektgrupper där stabens alla fyra funktioner 

inklusive stabschef varit involverade. Arbetet 

har omfattat bemanningsprocesser, hantering 

av ekonomi och budget, diarieföring av beslut 

som skall koordineras mellan förbunden samt 

information ut i förbundet och förhandlingar. 

Detta har genererat mindre tid att disponera för 

det löpande arbetet. 

 

 

Ekonomi 

Adm. Stabschef                        
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2018 BUDGET 2018 
Budgetavvikelse             

2018 
UTFALL 2017 

Intäkter 0 0 0 - 

Kostnader – 4 814 – 5 360 546 - 

Resultat – 4 814 – 5 360 546 - 

 
Resultatet för 2018 uppgår till – 4 814 tkr, 

vilket var 546 tkr högre än förväntat (positiv 

budgetavvikelse). Resultatet påverkas av en 

lägre lönekostnad på avdelningen till följd av 

att en medarbetare under året valt att avsluta 

sin tjänst.  

 

 

 

Pensioner                          
(Belopp i tkr) UTFALL 2018 BUDGET 2018 

Budgetavvikelse             
2018 

UTFALL 2017 

Medlemsavgift pension 5 312 3 678  – 1 634 3 416 

Uppr,medlemsavg. avsättning 2 957 2 521  – 436 127 

Pensionskostnader  – 5 312  – 3 678 1 634 – 3 416 

Pensionsavsättning  – 2 957  – 2 521 436 – 127 

Resultat 0 0  0 0 

 
En post som ökat är pensioner vilket har 

genererat en budgetavvikelse. Detta kan 

härledas till att budgeten som gjordes för 2018 

baseras på beräkningar från KPA gjorda i 
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december 2016. Konsekvensen blir därför en 

högre pensionsavgift än väntat för 

arbetsgivaren då inbetalningarna till KPA varit 

för låga. 

Förbundets pensionsåtaganden ska täckas fullt 

ut av medlemskommunernas medlemsavgift 

enligt den upprättade 

pensionsöverenskommelse som finns mellan 

förbundet och medlemskommunerna. 

Pensionsåtaganden regleras utifrån faktiska 

kostnader och avsättningar och blir därmed 

inte resultatpåverkande för förbundets del. 
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Teknisk avdelning

Viktiga händelser 

Förbundet har investerat i ett nytt ledningsstöd. 

Samtliga brandstationer har försetts med 

utrustning för att bättre kunna kommunicera 

och visualisera lägesbilder vid en större 

händelse. Under våren 2019 kommer samtliga 

lednings- och släckfordon att anslutas till 

ledningsstödet.  

Under hösten har vår utrustning för utlarmning 

av RMB:s styrkor flyttats. I framtiden kommer 

utlarmning att ske via ledningscentralen i 

Trollhättan. Åtgärder är genomförda för att ta 

emot Uddevalla kommuns automatlarm 

primärt i vårt larmsystem. 

På brandstationen i Lysekil har pågått 

renovering av lokalerna. Ett skepp i vagnhallen 

har byggts om till träningslokal och 

omklädningsrum, detta för att få 

duschutrymme och omklädning i anslutning till 

larmkläderna. Träningsrummet har flyttats för 

att ge plats till ett reservkraftaggregat i det 

gamla träningsrummet. Det gamla 

omklädningsrummet har då fått gett plats för 

en utökning av köket samt två mindre kontor. 

 

Personal och kompetensutveckling  

Två personer har anställts på avdelningen, en 

drifttekniker tillika stationsansvarig i 

Munkedal samt en fordonstekniker i 

Uddevalla. Båda ersätter personer som har 

slutat hos oss. 

 

Övrigt 

Vi har haft vår hävare i Finland för att åtgärda 

en del brister som vi har reklamerat. När vi 

fick tillbaka hävaren upptäckte vi att det 

återstod en hel del av problemen vilket har 

resulterat i att ett avtal har tecknats med 

leverantören att de tar tillbaka fordonet och 

justerar samtliga brister, med en förlängd 

garantitid. Reklamationsåtgärderna genomförs 

under mars/april 2019. 

Under årets torrperiod blev vattennivån i 

Bäveån så låg att vi fick för lite vatten under 

brandbåten. Ny båtplats anordnades på andra 

sidan Bäveån intill Sjöräddningssällskapet 

(SSRS) sjöräddningsbåt. 

 
 

Ekonomi 

Teknisk chef                             
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2018 BUDGET 2018 
Budgetavvikelse             

2018 
UTFALL 2017 

Intäkter 3 083 2 288 795 2 770 

Kostnader – 16 922 – 16 507 – 415 – 16 217 

Resultat – 13 839 – 14 219 380 – 13 447 

 

Resultatet för 2018 uppgår till – 13 839 tkr, 

vilket var 380 tkr högre än förväntat (positiv 

budgetavvikelse). Resultatet påverkas av en 

lägre lönekostnad på avdelningen till följd av 

att två tjänster varit vakanta en period under 

året.
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Operativ avdelning 

Viktiga händelser 

Under året har olika arbeten påbörjats och 

utvecklats. 

• Arbetet med social oro har utvecklats. 

Avdelningen har samarbetat med 

kommunerna inom: 

- Människan bakom Uniformen    

- Förberedelser inför Pågående 

dödligt våld. 

- Integrationsprojekt med vuxen- 

utbildning. 

- Projektanställning för mångfald 

där räddningstjänsten och 

arbetsmarknadsenheten har 

samarbetat. 

• Arbete med återtagande av förmåga till 

civilt försvar. 

• Uppstart av förberedelser inför 

väderrelaterade händelser såsom 

skogsbrand, storm, ras och skred samt 

höga vatten flöden. 

• Utbildningsdagar för 

räddningstjänstpersonalen, där 

målsättningen var kompetens och 

teambildande uppdrag. 

• Arbete med sommarens skogsbränder 

där egen brand i området vid Bratteröd 

stack ut.  

• Ledarskapsutbildning av förbundets 

befäl har genomförts. 

• Båtsamverkan påbörjades tillsammans 

med Sjöfartsverket där personal och 

material hantering till Stora och Lilla 

Kornö samt Gåsö arkipelagen 

verkställs. 

 

Personal och kompetensutveckling 

Avdelningen har under 

året haft omfattande 

utbildningar för RiB 

personalen. Det grundar 

sig i stora 

personalomsättningar på 

flera stationer. MSB 

nystartade utbildningsform (GRIB) genererade 

uppstartsarbete för förbundet. Under året 

prioriterades befälsutbildning på två av våra 

RiB stationer. Övningsplaner för brandmän 

och befäl genomfördes enligt uppsatta 

målsättningar. Förbundets heltidspersonal 

har genomfört utbildningsdagar i Borås. 

Heltidspersonalen har tränats i en 

uppdaterad utbildning i hanteringen av 

skärsläckarutrustning. Andra 

kompletterande utbildningar med målet att 

bibehålla hög kompetens och kvalitet för 

personalen där säkerhetsmålen för 

räddningstjänstens arbete mot medborgaren är 

i centrum.  

 

 

 

Ekonomi

Operativ chef                                
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2018 BUDGET 2018 
Budgetavvikelse             

2018 
UTFALL 2017 

Intäkter 2 901 2 050  851  2 054 

Kostnader – 44 765  – 40 239 – 4 526  – 40 507 

Resultat – 41 864 – 38 189  – 3 675 – 38 454 

 

Resultatet för 2018 uppgår till – 41 864 tkr, 

vilket var – 3 675 tkr lägre än förväntat 

(negativ budgetavvikelse). Resultatet beror till 

största del av ökade personalkostnader under 

året till följd av sommarens bränder men även 

den personalbrist som råder på förbundets 

deltidsstationer. Utöver detta är förbundets 

operativa heltidsstyrka inne i ett 

generationsskifte som medför att ersättare vid 

sjukfrånvaro, föräldraledigheter och 

utbildningar måste i stor utsträckning täckas 

med inkallad personal.
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Antal inkomna larm 2018, totalt 1 273 st 
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Förebyggandeavdelning 

Viktiga händelser 

Utredning & Analys 

Undersökning utförs av alla olyckor som 

föranlett en räddningsinsats i syfte att bedöma 

hur effektiv räddningsinsatsen varit och hur 

erfarenheterna kan tas till vara.  

Under perioden har fyra händelser eller 

insatser inträffat som föranlett behov av 

fördjupad utredning.  

• Incidentrapport i samband med 

utryckningskörning förbi ett vägarbete 

på Fjällvägen i Uddevalla. 

• En omkommen person i samband med 

att en bil kört över kajkanten vid Skårs 

färjeläge. 

• Brand i Ekebackens äldreboende i 

Munkedal. 

• En skadad brandman i samband med 

villabrand i Gusseröd, Ljungskile. 

 

Myndighetsutövning 

Under året har följande ärenden av 

myndighetskaraktär utförts: 

204 tillsyner enligt LSO/LBE riktade mot 

verksamheter och fastighetsägare, varav 9 

tillsyner riktad mot Seveso anläggningar och 

farlig verksamhet samt 35 tillsyner av 

kommunala badplatser, kajer och 

småbåtshamnar, genomförandet av tillsyner 

uppfyller målen i tillsynsplanen.  

43 utfärdade tillståndsbevis för hantering av 

brandfarliga och explosiva varor. 260 tillstånd 

är för närvarande aktiva.140 yttranden på 

remisser från andra myndigheter 

 

Förebyggande extern utbildning och 

information 

Avdelningens mål för 2018 var att nå 4 % av 

medlemskommunernas befolkning vilket 

motsvarar 3200 personer. Vi har under året 

utbildat eller informerat 4160 personer vid 180 

olika tillfällen vilket med råge uppfyller satta 

mål. Exempel på utbildningar och 

informationstillfällen som genomförts under 

året:  

Utbildning av kommunernas alla 4:e och 7:e 

klassare löper på enligt planerat. 

Totalförsvarets dag, Bo & Leva mässan, ”häng 

på Hamngatan” i Uddevalla, Seglingstävlingen 

Lysekils Womens match och familjedagarna i 

Munkedal är några av de evenemang vi har 

närvarat vid och informerat om brandskydd.  

Ett stort antal 

innevånare och 

sommargäster på 

Gåsö fick under 

en dag i juni 

information och 

utbildning i HLR, 

handbrandsläckar

e och hur öns 

brandpostsystem fungerar.  

 

Sotning & Brandskyddskontroll 

Inom förbundets tre kommuner finns 21 000 

rensningspliktiga objekt med olika frister för 

sotning och brandskyddskontroll. Under 2018 

utfördes 4770 brandskyddskontroller samt 

13 300 sotningar, vilket följer planeringen för 

året.14 nya tillstånd för egensotning har 

medgivits.  

 

Personal och kompetensutveckling 

En av avdelningens medarbetare som varit 

verksam som brandinspektör och insatsledare 

har under året gått i pension.  

Den 1 okt återanställdes en brandinspektör. 

Två av avdelningens brandinspektörer har 

genomfört en femdagarskurs i ” Tillsyns- och 

tillståndshantering brandfarliga och explosiva 

varor” i Rosersberg. 

En av förbundets brandmän har genomfört 

MSBs distansutbildning Tillsyn A. Under 

studietiden har han varit placerad på 

förebyggandeavdelningen där han följt 

verksamheten i tillämpliga delar. 

 

Övrigt 

Arbetet med Individanpassat brandskydd i 

samverkan med socialtjänsten har under året 

påbörjats. Hemtjänstenheterna i kommunerna 

utför kontroll av brand och olycksrisker hos 

sina brukare enligt checklista som värderas och 

sammanställs av räddningstjänsten. 

Uppföljning av detta arbete kommer att ske 

under 2019. 

 

Inventering brandposter 

Uddevalla och Munkedals brandpostnät har 

inventerats och utifrån bebyggelsekaraktär och 

riskbild identifierat strategiskt viktigt placerade 

brandposter för räddningstjänsten. Syftet med 

inventeringen är att reducera antalet och 
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säkerställa kvaliteten för kvarvarande 

brandposter. 

 

Komvux, Integrationsprojekt för SFI elever 

Under året har räddningstjänsten genomfört ett 

projekt tillsammans med Komvux och dess SFI 

utbildning med syfte att lyfta fram och väcka 

intresse för vår yrkesroll samt genomfört 

grundläggande brandskyddsundervisning för 

de elever som deltog. Projektet kommer nu att 

utvärderas och kommer att bedömas om det 

ska fortsätta med nya deltagare. 

 

 
Ekonomi 

Förebyggandechef                   
(Belopp i tkr) UTFALL 2018 BUDGET 2018 

Budgetavvikelse             
2018 

UTFALL 2017 

Intäkter 3 281 3 248 33 3 350 

Kostnader – 4 754 – 4 856 102 – 5 115 

Resultat – 1 473 – 1 608 135 – 1 765 

 
Avdelningens resultat för 2018 är -1 473 tkr 

vilket ger 135 tkr högre resultat än förväntat 

(positiv budgetavvikelse). Resultatet påverkas 

av lägre personalkostnader en period, detta på 

grund av en pensionsavgång. Tjänsten 

återbesattes senare under året.
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Personalstatistik 

Den 31 december 2018 fanns det 203 personer 

anställda inom förbundet. Av de anställda var 

137 RiB personal. Av det totala antalet 

anställda var det 13 kvinnor. Av dessa kvinnor 

är 5 RiB anställda och 7 är heltidsanställda. 

  

Åldersstruktur 

Förbundets medelålder för brandmän i 

heltidsstyrka är 40,6 år, RiB personal 41,3 år 

och dagtidspersonal 48,2 år. Pensionsavtal för 

brandmän i heltidsstyrka ger för närvarande 

möjligheten att gå i pension vid 58 års ålder 

och under de närmsta åren är flera 

pensionsavgångar att vänta. 

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning 

samt en uppdelning mellan heltidsanställd 

personal och RiB personal.

 

Ålder 
Antal 
Totalt 

% av total 
Antal 
heltid 

Antal 
deltid 

Antal Totalt 
2017 

  0 - 29 29 14,3% 5 24 31 

30 - 39 51 25,1% 16 35 51 

40 - 49 73 36,0% 21 52 71 

50 - 59 41 20,2% 15 26 37 

60 - 00 9 4,4% 4 5 9 

Totalt 203 100% 61 142 199 

 

 

Sjukfrånvaro

I tabellerna redovisas sjukfrånvaro fördelat per 

åldersgrupp, per kön samt hur stor andel av 

sjukfrånvaron som var långtidssjukskrivning under 

året. 
 

 
 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro per 
åldersgrupp 

2018 2017 

29 år eller yngre 0,70% 0,60% 

30 -49 år 2,10% 3,52% 

50 år eller äldre 1,70% 1,12% 

TOTALT 1,84% 2,38% 

   
Sjukfrånvaro per kön 2018 2017 

Kvinnor 1,41% 1,88% 

Män 1,89% 2,43% 

TOTALT 1,84% 2,38% 

   
Långtidssjukskrivning 2018 2017 

Kvinnor 0,00% 0,00% 

Män 0,66% 47,20% 

TOTALT 0,60% 43,40% 

Personal 
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Personalrörlighet 

Under året har 19 personer avlutat sina tjänster och förbundet har nyanställt 23 personer.

Personalkostnader 

Räddningstjänsten är en personalintensiv 

verksamhet och den största andelen av 

förbundets kostnader är därmed 

personalrelaterade kostnader som 2018 

uppgick till 75 % av förbundets totala 

kostnader.  

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej 

uttagen semesterersättning, inarbetad ej 

uttagen retro-aktiv ersättning samt 

okompenserad övertid uppgick till 265 tkr vid 

2018 års slut. 

Lön är ett långsiktigt och strategiskt 

styrinstrument för att attrahera, utveckla och 

behålla engagerade medarbetare med rätt 

kompetens. 

Förbundet arbetar för att minska 

löneskillnaderna mellan lika och likvärdiga 

yrken dvs. kvinnor och mäns löne- och 

anställningsvillkor ska vara likvärdiga och inga 

osakliga löneskillnader ska förekomma. 

Samtliga medarbetare ska bedömas på samma 

grunder oavsett kön, ålder, funktionshinder, 

etniskt ursprung, religion, sexuell läggning 

eller facklig tillhörighet. 

Lönen ska stimulera till förbättringar av 

verksamhetens effektivitet, kvalitet och 

måluppfyllelse. Medarbetare som presterar 

över förväntan skall premieras. 

Utöver nedanstående redovisade kostnader har 

förbundet ytterligare 1 493 tkr i 

personalrelaterade kostnader för 

företagshälsovård och 

kompetensutvecklingskostnader.

 

Personal (Belopp i tkr) 2018 2017 

Heltid, inklusive semesterlön        33 251     31 253 

Räddningstjänstpersonal i beredskap        19 787      18 178 

Övertid, fyllnadstid          1 770            1 134  

OB, beredskap          2 478        2 352  

Arvode/Förtroendevalda            500     462 

Förändring semester- & löneskuld            265       66 

Pensionskostnader & avsättning inkl. skatt          8 269       3 544 

Totalt        66 320     56 989 
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89%

11%

Medl.avg inkl pensionsåtagande

Övriga intäkter

 
 

Finansiella mål för förbundet 

Mål och riktlinjer behövs för att främja en 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig 

verksamhet samt för att göra uppdraget 

gentemot medborgarna tydligt, visa hur mycket 

av de olika verksamheterna som ryms inom de 

finansiella målen dvs kopplingen mellan 

ekonomi och verksamhet. Ur ett finansiellt 

perspektiv innebär god ekonomisk hushållning 

att ha kontroll över sin ekonomi på såväl kort 

som lång sikt. För 2018 har förbundet följande 

fyra finansiella mål; att resultatet ska vara 

positivt, att soliditeten ska vara god, 

kassalikviditeten ska vara hög och att 

investeringar ska vara självfinansierade. På så 

vis ska förbundet leva upp till lagens krav på 

god ekonomisk hushållning. 

För 2018 är den sammanvägda bedömningen 

att förbundet inte når de satta finansiella målen 

och därmed inte kravet på god ekonomisk 

hushållning. 

 

Årets resultat 

De totala intäkterna uppgår till 86 077 tkr och 

de totala kostnaderna till 88 311 tkr. 

Förbundets resultat för året är – 2 234 tkr och 

det är personalkostnader som genererat det 

negativa resultatet. Medlemsavgifterna från 

medlemskommunerna är den största 

intäktskällan, 68 422 tkr för drift och 8 269 tkr 

i pensionsåtaganden. Övriga intäktskällor är 

bland annat intäkter för Bilvårdsavtal med 

Lysekil och Munkedals kommuner, 

sprinkleravtal med New Wave, 

brandsläckareserviceavtal med Munkedals 

kommun, avtal gällande IVPA-larm, uthyrning 

av materiel och lokaler, ersättningar för 

restvärdessanering samt utryckning vid 

obefogade automatiska brandlarm, avgifter för 

tillsyner, tillståndsansökningar och 

automatlarmanläggningar samt ersättningar 

från Arbetsförmedlingen för lönebidrag. 

Den största kostnadsandelen står 

personalkostnaderna för. Andra tunga 

kostnadsposter är avskrivningar, drift och 

underhåll av fordon och stationer,  

 

räddningsredskap och utrustning, larm och IT 

m.m. 

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor 

och intäktsräntor, uppgick till -32 tkr. 

Förbundet har haft kostnadsräntor för -32 tkr, 

inga intäktsräntor under året. 

 

Åren som kommer 

Staten har tillsatt ett antal utredningar som på 

ett eller annat vis kommer att påverka oss. 

Under 2019 ska ett nytt handlingsprogram 

arbetas fram. Det kommer att innehålla 

inriktningen och förmåga för de närmsta fyra 

åren för förbundet.   

Projektet gemensam operativ systemledning 

tillsammans med NÄRF fortskrider och ligger 

helt i linje med vad de statliga utredningarna 

förordar.   

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på 

personalförsörjning av RiB personal men även 

heltidsanställd brandpersonal. 

 Idag har vi en utryckningsorganisation som i 

stort arbetar med operativa frågor. 

Samhällsutvecklingen gör att vi måste arbeta 

mer förebyggande på flera fronter. Denna 

utveckling kommer att kräva mer arbete på 

dagtid och det blir en utmaning att få till detta 

men är nödvändigt.

Ekonomi 

Kostnader 

Intäkter 
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Resultaträkning 

(Belopp i tkr) Not 
Budget                         

2018-12-31 
Bokslut                        

2018-12-31 
Bokslut                        

2017-12-31 

Verksamhetens  intäkter         

Verksamhetens intäkter 1 7 586 9 386 8 143 

Medlemsavgifter (drift)   68 422 68 422 66 494 

Medlemsavgift (pension)   3 678 5 312 3 416 

Uppräkning medlemsavgift                    

(avsättning pensioner) 
  2 521 2 957 127 

Jämförelsestörande poster 2     329 

Verksamhetens kostnader         

Verksamhetens kostnader 3 -72 930 -77 181 -71 160 

Pensionskostnader   -3 678 -5 312 -3 416 

Avsättning pensioner   -2 521 -2 957 -127 

Avskrivningar 4 -3 007 -2 829 -2 621 

Verksamhetens nettokostnader   71 -2 202 1 185 

Finansiella intäkter 5 0 0 0 

Finansiella kostnader 6 -70 -32 -30 

Årets resultat/                            
Förändring Eget Kapital 

  1 -2 234 1 155 
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Balansräkning 

(Belopp i tkr) Not 
Budget                  

2018-12-31 
Bokslut                     

2018-12-31 
Bokslut                     

2017-12-31 

      
  

  

Tillgångar       

Anläggningstillgångar         

Inventarier, bilar och transportmedel 7 25 248 21 304 20 863 

Finansiella anläggningstillgångar 8 4 546 4 546 5 149 

Långfristig fordran, medlemsavgift             

pensionsavsättning 
9 9 059 9 131 6 174 

Summa Anläggningstillgångar   38 853 34 981 32 186 

          

Omsättningstillgångar         

Kortfristiga fordringar 11 8 417 9 866 10 267 

Kassa och bank 12 0 1 696 2 204 

Summa Omsättningstillgångar   8 417 11 562 12 471 

SUMMA TILLGÅNGAR   47 270 46 543 44 657 

          

Eget kapital,  avsättningar och 

skulder 
        

Eget kapital vid årets början   -16 217 -16 444 -15 290 

Årets resultat   -1 2 234 -1 155 

Summa Eget Kapital   -16 218 -14 210 -16 445 

          

Avsättning för pensioner 10 -9 059 -9 131 -6 174 

Summa Avsättningar   -9 059 -9 131 -6 174 

          

Långfristiga skulder 13 -3 943 -5 383 -4 546 

Kortfristiga skulder 14 -18 050 -17 819 -17 492 

Summa Skulder   -21 993 -23 202 -22 038 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

  -47 270 -46 543 -44 657 
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Kassaflödesanalys 
Likvida medel uppgick vid årets slut till 1 696 tkr. Förbundet har nyttjat checkräkningskrediten under 

april, juni, juli och november under 2018.  

 

(Belopp i tkr) Not Bokslut 2018 Bokslut 2017 

    
  

  

Den löpande verksamheten     

Årets resultat   -2 234 1 155 

Justering för av- och nedskrivningar, materiella 

anläggningstillgångar 
4  2 829 2 622 

Justering för av- och nedskrivningar, leasing 8  603 692 

Justering för gjorda avsättningar 10 -2 957 127 

Justering för försäljning/utrangering   0 30 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   -1 759 4 626 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   400 -7 158 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder   327 6 928 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 032 4 396 

        

Investeringsverksamheten       

Investering i materiella anläggningstillgångar 7  -1 805 -2 164 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 805 -2 164 

        

Finansieringsverksamheten       

Nyupptagna lån   0 0 

Amortering av skuld 13  -628 -477 

Ökning/Minskning av långfristiga fordringar 9  2 957 -127 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2 329 -604 

        

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel   -508 1 628 

Likvida medel vid årets början  12 2 204 577 

Likvida medel vid årets slut  12 1 696 2 204 
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Investeringar 
Förbundet har investerat i materiella 

anläggningstillgångar för 1 805 tkr. De 

investeringar som skett under året utöver 

budget är det sambands- och ledningsstöd som 

varit på gång sedan 2014. Förbundet har haft 

en kostnad för detta om 3 087 tkr, samt ett 

investeringsbidrag om 1 465 tkr. 

Nettokostnaden för förbundet blir då 1 622 tkr. 

 

(Belopp i tkr) Budget 2018 Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Materiella 

anläggningstillgångar 
      

Maskiner, inventarier och 

byggnadsinventarier 
255 1 805 977 

Fordon och transportmedel 0 0 1 187 

Summa 255 1 805 2 164 

 

 

 

Notförteckning 

Resultaträkning: 

Belopp i tkr 2018 2017 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Myndighetsutövning 948 1 088 

Årsavgift automatiska larm 1 358 1 305 

Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, 

IVPA 
2 214 1 667 

Ersättning för utbildning 1 059 1 010 

Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst 7 57 

Övriga bidrag (Försäkringskassa, MSB, Arbetsförm.) 357 512 

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 290 289 

Förs. av produkter, material 317 147 

Övriga intäkter o ersättningar 1 171 709 

Bilvårdsersättning från Lysekils o Munkedals kommun 1 640 1 593 

Investeringsbidrag, MSB 25  

Summa 9 386 8 377 
   

Not 2 Jämförelsestörande poster 

Försäljning av fordon  100 

Kostnad för branden Bratteröd 929  

Summa 929 100 
   

Not 3 Verksamhetens kostnader exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner 

Fastighetskostnader 6 657 5 835 

Transportmedel 2 673 2 736 

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 315 1 291 

Övriga kostnader 6 954 6 552 

Löner och personalomkostnader 58 051 53 446 

Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.) 1 531 1 330 

Personalkostnader   

Summa 77 181 71 190 
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Not 4 Avskrivningar 

Inventarier & Maskiner 491 372 

Byggnadsinventarier 73 35 

Fordon och Transportmedel 2 265 2 214 

Summa 2 829 2 621 
   

Not 5 Finansiella intäkter 

Räntor likvida medel 0 157 

Summa 0 157 
   

Not 6 Finansiella kostnader 

Räntekostnader 19 16 

Bankkostnader 13 14 

Summa 32 30 

 
Balansräkning:     

Belopp i tkr 2018 2017 

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel 

Maskiner   

Ingående anskaffningsvärde 806 235 

Investeringar 0 571 

Försäljning/utrangering 0 0 

Omklassificeringar 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 806 806 
   

Ingående av- och nedskrivningar -68 -3 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering   

Årets av- och nedskrivningar -87 -65 

Utgående av- o nedskrivningsvärde -155 -68 
   

Utgående bokfört värde 651 738 
   

Inventarier   

Ingående anskaffningsvärde 3 357 2 951 

Investeringar 3 199 406 

Försäljning/utrangering 0 0 

Omklassificeringar 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 6 556 3 357 
   

Ingående av- och nedskrivningar -2 218 -1 911 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering 0 0 

Årets av- och nedskrivningar -404 -307 

Utgående av- o nedskrivningsvärde -2 622 -2 218 
   

Utgående bokfört värde 3 934 1 139 
   

Byggnadsinventarier   

Ingående anskaffningsvärde 213 213 

Investeringar 319 0 

Försäljning/utrangering 0 0 

Omklassificeringar 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 532 213 
   

Ingående av- och nedskrivningar -107 -71 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering 0 0 

Årets av- och nedskrivningar -73 -36 
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Utgående av- o nedskrivningsvärde -180 -107 
   

Utgående bokfört värde 352 106 
   

Bilar och transportmedel   

Ingående anskaffningsvärde 26 501 25 672 

Investeringar 0 869 

Försäljning/utrangering 0 -40 

Omklassificeringar 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 26 501 26 501 
   

Ingående av- och nedskrivningar -7 940 -5 736 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering 0 10 

Årets av- och nedskrivningar -2 265 -2 214 

Utgående av- o nedskrivningsvärde -10 205 -7 940 
   

Utgående bokfört värde 16 296 18 561 
   

Pågående arbete maskiner och inventarier   

Ingående balans 319 0 

Investeringar, omförda under året -247 319 

Utgående anskaffningsvärde 72 319 
   

Utgående bokfört värde 72 319 
   

Not 8 Finansiella leasingavtal 

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 044 9 941 

Investeringar leasing 0 0 

Försäljning/utrangering 0 -897 

Omklassificeringar 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 9 044 9 044 
   

Ingående av- och nedskrivningar -3 895 -4 101 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering 0 897 

Årets av- och nedskrivningar -603 -691 

Utgående av- o nedskrivningsvärde -4 498 -3 895 
   

Utgående bokfört värde 4 546 5 149 

Leasing                                                                                                                                                                                    

Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är beräknad 

genom en summering av återstående leasingavgifter exklusiver moms. I noten redovisas värdet vid årets 

början som leasingfordon och som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats under året. 

Leasingskulden är beräknad av samtliga återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig respektive 

långfristig del. 

   

Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner 

Ingående fordran (pensionsavsättning) 6 174 6 047 

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) 2 957 127 

Utgående balans 9 131 6 174 
   

Not 10 Avsättning pensioner 

Ingående värde avsättning pensioner 6 174 6 047 

Avsättning pensioner 2 957 127 

Utgående värde avsättning pensioner 9 131 6 174 
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Pensionsavsättning                                                                                                                                                               

Den totala pensionsavsättningen uppgår till 9 131 tkr varav periodens är 2 957 tkr. Enligt finansiell 

överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår 

personalens intjänade pensionsrätt t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad 

pensionsrätt fr. o. m 2015 belastar RMB som en direkt pensionsavsättning och indirekt 

medlemskommunerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande. 

Not 11 Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 7 162 6 713 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 264 2 507 

Fordran moms 439 1 038 

Övriga fordringar 1 10 

Utgående balans 9 866 10 268 
   

Not 12 Kassa & Bank     

Ingående värde 2 204 577 

Förändring perioden -508 1 627 

Utgående balans 1 696 2 204 
   

Not 13 Långfristiga skulder     

Kostnadsersättning investeringsbidrag 1 465  

Årets förändring, avskrivning -25  

Leasingskuld, långfristig del 4 546 5 023 

Årets förändring, amortering av lån -603 -477 

Utgående balans 5 383 4 546 
   

Not 14 Kortfristiga skulder     

Leasingskuld, kortfristig del 603 603 

Leverantörsskulder 1 392 1 488 

Löneskuld 6 808 6 082 

Skuld till staten 2 319 1 972 

Övriga kortfristiga skulder 6 697 7 347 

Utgående balans 17 819 17 492 
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Redovisningsprinciper 
Förbundets redovisning upprättas enligt kommunallagen och enligt kommunala redovisningslagen samt följer 

anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I vissa fall, där praxis inte är 

enhetlig, görs vissa avsteg från rekommendationerna från normgivande organ.  Förbundet följer god 

redovisningssed, övergripande principer såsom försiktighetsprincipen, matchningsprincipen samt principen om 

öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande bild av förbundets ekonomiska resultat och ställning på 

bokslutsdagen. 

God redovisningssed 

God redovisningssed ska medverka till att redovisningen är tillförlitlig och kan utgöra ett objektivt beslutsunderlag 

för aktörer inom och utom förbundet. God redovisningssed bygger på ett antal grundläggande principer.  

Inkomster och utgifter hänförs till rätt period och intäkter matchas mot de kostnader som uppstått. Värdering av 

tillgångar och skulder sker utifrån att resultatet i verksamheten ska vara rättvisande.  Principen om öppenhet i 

redovisningen är viktig för förbundet som är en demokratiskt styrd organisation. 

Periodisering 

Intäkter och kostnader på väsentliga belopp periodiseras så att de hänförs till det redovisningsår de hör till. 

Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och andra ersättningar avseende 

december skuldförs.  Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar.  

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångarnas beräknade 

nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. Avskrivning av färdiginvesterade 

anläggningstillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk. 

För räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gäller att investeringen ska ha en nyttjandetid om minst tre år och 

anskaffningsvärdet ska överstiga ett prisbasbelopp. Tillämpningen om anskaffningsvärdet ett prisbasbelopp började 

gälla från och med 2017-01-01, för investeringar gjorda före detta datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp som 

gräns för att klassas som investering. 

Pensioner 

En finansiell överenskommelse är gjord mellan förbundet och medlemskommunerna att reglering av pensioner sker 

separat från kostnader för den löpande verksamheten. Det innebär att den faktiska pensionskostnaden för respektive 

år regleras fullt ut gentemot medlemskommunerna.  Avsättningar för pensionsskulden upptas i förbundets 

balansräkning på skuldsidan och med en lika stor post på tillgångssidan avseende fordran på medlemskommunerna. 

För samtliga regleringar tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %). 

Måluppföljning 

Förbundet följer upp de 15 målen i verksamhetsplan 2018, antagna av Förbundsdirektionen 2018-02-12. 

Övrigt 

Förbundet använder sig av balanskonton enligt Kommun-Bas 2013. 
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Ord och begreppsförklaring 

Anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk. 

Avsättningar 

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Pensioner intjänade 

fr.o.m. 2015, inklusive löneskatt 24,26 %, redovisas som en avsättning i balansräkningen. 

Avskrivningar 

Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad nyttjandetid. 

Balanskrav 

Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna, dvs resultatet ska vara positivt. Detta är en miniminivå 

för att ha god ekonomisk hushållning. 

Balansräkning 

Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen. 

Eget kapital 

Eget kapital definieras som totala tillgångar minus totala avsättningar och skulder. 

Extraordinära intäkter och kostnader 

En post klassificeras som extraordinär om den saknar samband med förbundets ordinarie verksamhet, inte inträffar ofta 

eller regelbundet och uppgår till väsentliga belopp. 

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys 

Finansieringsanalysen/Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, 

investeringar och finansiering som mynnar ut i förändring av likvida medel. 

Kassalikviditet 

Betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. 

Kortfristiga skulder/fordringar 

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år. 

Leasing 

Klassificering av ett leasingavtal grundar sig på transaktionens ekonomiska innebörd. Ett finansiellt leasingavtal kan 

sägas motsvara ett köp av objektet i fråga, medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av objektet.  

Likvida medel 

Medel i kassa, på bank– och plusgiro. 

Likviditet 

Betalningsförmåga på kort sikt. 

Långfristiga skulder/fordringar 

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång. 

Periodisering 

Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna tillkommer eller förbrukas. 

Resultaträkning 

Resultaträkningen innehåller kostnader och intäkter och visar årets ekonomiska resultat och hur det uppkommit. Den 

visar även förändringen av det egna kapitalet. 

Självfinansieringsgrad 

Vilken grad nya investeringar finansierats med egna medel. Egna medel (resultat + avskrivningar)/Totalt tillförda medel 

Skuldsättningsgrad 

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. 

Soliditet 

Betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av självfinansierade tillgångar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-03-27  23 (34) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 53

Uppföljningsrapport 1 2019 för Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2019-092 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 
2019. 
Rapporten omfattar endast ekonomiska delar. Det ackumulerade utfallet är 11,0 mnkr. 

Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 6,6 mnkr vilket är en negativ 
avvikelse på 2,6 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 9,2 mnkr. 

Socialnämnden prognosticerar en negativ avvikelse på 12,4 mnkr. Nämnden har 
presenterat åtgärder motsvarande 9,8 mnkr i sin rapport och dessa är inarbetade i 
prognosen. Kommunstyrelsen har en positiv prognos och övriga nämnder har 
nollprognoser. Det är främst de centrala posterna som påverkar resultatet positivt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-18 
Uppföljningsrapport 1 2019 Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommundirektören ges i uppdrag 
att ta fram förslag till kommunstyrelsen på åtgärder för att upprätthålla budgeterat 
resultat totalt i kommunen med konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder. 

Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag att godkänna rapporten. Avslag på 
förslaget att uppmana socialnämnden att återkomma med ytterligare åtgärder för 
budgetbalans i enlighet med ekonomistyrningsprinciperna. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att bifalla förslaget att godkänna 
rapporten. 

Proposition på Jan-Olof Johanssons förslag till bifall att uppmana socialnämnden att 
återkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med 
ekonomistyrningsprinciperna mot avslag. 

Proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag mot avslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att godkänna 
rapporten och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag att uppmana 
socialnämnden att återkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med 
ekonomistyrningsprinciperna mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Jan-olof Johanssons förlag. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst till Jan-Olof Johanssons förslag  

Nej-röst till Yngve Berlins förslag till avslag. 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster, 1-nej-röst och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen 
enligt Jan-Olof Johanssons förslag. 

Omröstningsbilaga 
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson S X 

Emma Nohrén MP X 

Ronald Rombrant LP X 

Christina Gustafson S X 

Maria Granberg, tjg. MP X 

Gert-Ove Forsberg, tjg. LP X 

Ulf Hanstål M X 

Krister Samuelsson, tjg. M X 

Yngve Berlin K X 
Summa 5 1 3 

Fortsatt proposition 
Ordförande ställer proposition på Proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons 
tilläggsförslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
uppföljningsrapport 1 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana socialnämnden att 
återkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med 
ekonomistyrningsprinciperna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommundirektören ges i uppdrag 
att ta fram förslag till kommunstyrelsen på åtgärder för att upprätthålla budgeterat 
resultat totalt i kommunen med konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Datum Dnr 
 2019-03-18 LKS 2019-000092 

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

Uppföljningsrapport 1 2019 för Lysekils kommun    
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 
2019.  
  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport  
1 2019. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana socialnämnden att 
återkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med 
ekonomistyrningsprinciperna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 
2019. Rapporten omfattar endast ekonomiska delar. Det ackumulerade utfallet är 
11,0 mnkr. 
 
Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 6,6 mnkr vilket är en 
negativ avvikelse på 2,6 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 9,2 
mnkr. 
 
Socialnämnden prognosticerar en negativ avvikelse på 12,4 mnkr. Nämnden har 
presenterat åtgärder motsvarande 9,8 mnkr i sin rapport och dessa är inarbetade i 
prognosen. Kommunstyrelsen har en positiv prognos och övriga nämnder har 
nollprognoser.  Det är främst de centrala posterna som påverkar resultatet positivt. 
 
Förvaltningens synpunkter 
 
Socialnämnden prognos för helåret är -12,4 mnkr, planerade åtgärder för att 
minska underskottet är inarbetade i prognosen. För att nå ett nollresultat krävs 
ytterligare åtgärder. Det är därför av största vikt att planerade åtgärder genomförs 
samt att en handlingsplan med ytterligare åtgärder presenteras. 
  
Utbildningsnämnden redovisar en nollprognos. 
 
Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 0,5 mnkr och 
samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden en nollprognos.  

http://www.lysekil.se/
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 Datum  
 2019-03-18  

 

 
Centrala poster i form av skatteintäkter och finansnetto ger positiva avvikelser 
jämfört med budget. 
 

 
 
Leif Schöndell Eva-Marie Magnusson 
Förvaltningschef Ekonomichef 

 
Bilaga 
Uppföljningsrapport 1 2019 Lysekils kommun 

 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
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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) samt Årsrapport per 31 
december. Nytt för 2019 är att det kommer att vara en uppföljning och prognos per oktober 
månad. 

En annan förändring är att dialoger mellan kommunstyrelsen presidium och nämnders 
presidier kommer att genomföras i samband med uppföljningsrapporterna, som ett led i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 1 omfattar uppföljning av ekonomi 
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

2 Ekonomi 
2.1 Resultaträkning 

Mnkr Budget helår Utfall ack Utfall ack 
föreg. år 

Prognos utfall 
helår 

Prognos 
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 206,7 40,0 47,8 208,7 2,0 
Verksamhetens kostnader -1 093,5 -180,2 -180,6 -1 104,6 -11,1 
Avskrivningar -27,7 -4,3 -4,1 -27,7 0,0 
Verksamhetens 
nettokostnader -914,5 -144,5 -136,9 -923,6 -9,1 

Skatteintäkter 728,9 121,4 115,9 728,2 -0,7 
Generella statsbidrag och 
utjämning 190,9 33,4 29,8 196,4 5,5 

Verksamhetens resultat 5,3 10,3 8,8 1,0 -4,3 
Finansiella intäkter 7,2 1,0 1,1 7,6 0,4 
Finansiella kostnader -3,3 -0,3 -0,5 -2,0 1,3 
Resultat efter finansiella 
poster 9,2 11,0 9,4 6,6 -2,6 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat 9,2 11,0 9,4 6,6 -2,6 

I generella statsbidrag ingår extra statsbidrag med 8,7 mnkr i budget och 8,0 mnkr i prognos. 

2.2 Resultat och prognos nämnder 

Nämnd mnkr Budget 
helår Budget ack Utfall ack Utfall ack 

föreg. år 
Prognos 

utfall 

Avvikelse 
bu-

prognos 

Kommunstyrelsen -81,2 -13,4 -12,3 -11,6 -80,7 0,5 
Samhällsbyggnadsnämnden -44,7 -7,3 -7,5 -6,7 -44,7 0,0 
Utbildningsnämnden -357,6 -60,9 -59,4 -57,4 -357,6 0,0 
Socialnämnden -382,6 -62,7 -65,7 -66,2 -395,0 -12,4 
Miljönämnden -2,1 -0,4 0,1 -0,4 -2,1 0,0 
Centralt 877,4 146,2 155,8 151,7 886,7 9,3 
Summa 9,2 1,5 11,0 9,4 6,6 -2,6 

2.3 Ekonomisk analys 
Allmänt 

Totalt har kommunen ett positivt resultat till och med perioden på 11,0 mnkr. 
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Kommunens prognos är ett överskott på 6,6 mnkr, vilket är lägre än budgeterat. Det är 
socialnämnden som aviserar ett underskott på 12,4 mnkr. Det är bland annat höstens 
placeringar som under 2019 får helårseffekt samt nya placeringar inom barn och unga. Även 
inom LSS området är det fler placeringar. Socialnämnden har planerat åtgärder motsvarande 
9,8 mnkr vilka ingår i prognosen. 

Övriga nämnder prognosticerar nollresultat eller mindre överskott. 

Centralt prognosticeras en positiv avvikelse. 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på nära 1,2 mnkr för 
perioden vilket i huvudsak handlar om budgeterade kostnader som faller ut först senare 
under året. Prognosen för helår uppgår till 0,5 mnkr till följd av vakanser på tjänster. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Utfallet för årets två första månader är 0,2 mnkr högre än budget. Den största avvikelsen 
redovisas under avdelningen för plan och bygg. Anledningen till budgetunderskottet är att 
intäkter för parkering och gästhamnar faller in under sommarmånaderna samtidigt som 
kostnaderna för halkbekämpning är som högst under årets tidiga månader. Prognosen för 
helår är en budget i balans för samtliga verksamheter. 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden redovisar till och med februari en positiv avvikelse mot budget med 1,5 
mnkr. På grund av en felperiodisering är den ackumulerade budgeten 0,6 mnkr högre än vad 
den ska vara, justerat för detta är den egentliga budgetavvikelsen 0,9 mnkr för perioden. 
Orsaken till den positiva avvikelsen är främst att intäkter för interkommunal ersättning har 
ett högre utfall än budget för perioden. 

Nämndens prognos för helår är en budget i balans. Dock råder en stor osäkerhet kring 
gymnasiet då utfallet är beroende av hur antagningen faller ut. Som resultat av utfallet 2018 
har gymnasiet en utarbetad åtgärdsplan för att få organisationen i balans. Huvuddelen 
verkställs i samband med att vårterminen avslutas. 

Socialnämnden 

Budgetavvikelsen per februari är -3,0 mnkr och prognosen för helår är -12,4 mnkr. 

Under sista kvartalet 2018 tillkom många nya placeringar inom barn och unga och ytterligare 
placeringar har tillkommit under årets första månader och en åtgärdsplan finns upprättad. 
Prognosen för barn och unga uppgår till -6,1 mnkr 

Avdelningen för LSS har fått nya placeringar och nya ärenden för personlig assistans samt ett 
ökat antal äldre i boende vilket har påverkat bemanningsbehovet. Prognosen för LSS uppgår 
till -3,7 mnkr. 

Avdelningen för vård och omsorg redovisar en prognos för helår på -8,6 mnkr. Antalet 
timmar i hemvården har minskat och ett arbete med att anpassa bemanningen därefter 
pågår. Hemsjukvården redovisar ett underskott beroende på vakanta tjänster där rekrytering 
ej har lyckats utan bemanningsföretag istället fått anlitas. 

Biståndsavdelningen prognostiserar ett positivt överskott mot budget på 4,4 mnkr vilket 
direkt kan härledas till minskade antalet timmar i resursfördelningen till hemvården. 

Miljönämnden 

I utfallet saknas debiteringar för de två första månaderna. Prognos för helår är ett 
nollresultat. 
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Centralt 

För de kommungemensamma delarna prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 2,9 
mnkr. Beloppet avser ej budgeterade intäkter från försäljning av mark. I övrigt ses i nuläget 
inga avvikelser mot budget. 

När det gäller skatteintäkter och finansiella poster så prognostiseras dessa totalt ge en positiv 
budgetavvikelse på 6,5 mnkr. Framförallt har prognosen för generella statsbidrag förbättrats 
väsentligt sedan budgeten togs i juni 2018. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 58

Framställan från LEVA i Lysekil AB om bildande av dotterbolag för VA-
verksamheten  
Dnr: LKS 2019-111 

LEVA i Lysekil AB har gjort en framställan till kommunfullmäktige om att få bilda ett 
dotterbolag för VA-verksamheten. Framställan har behandlats av styrelsen för Lysekils 
Stadshus AB som tillstyrkt framställan. 

LEVA i Lysekil AB lyfter i sin framställan fram att om VA-verksamheten skiljs ut som 
en egen juridisk person i form av ett dotterbolag så innebär det en ökad tydlighet mot 
särlagstiftningen, minskad administration, förenklat arbete med uppföljning av 
nyckeltal samt framtagande av resultat- och balansräkningar. Vidare konstateras att 
detta skulle ge större tydlighet i ägarens avkastningskrav på LEVA-koncernen. 
Dessutom skulle ett eget bolag för VA-verksamheten kunna underlätta eventuell 
framtida regional samverkan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 
Protokoll och skrivelse från LEVA i Lysekil AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att LEVA i Lysekil AB bildar 
ett dotterbolag för VA-verksamheten.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Datum 
2019-03-20 

Dnr 
LKS 2019-000111 

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

Framställan från LEVA i Lysekil AB om bildande av dotterbolag 
för VA-verksamheten 
Sammanfattning 
LEVA i Lysekil AB har gjort en framställan till kommunfullmäktige om att få bilda ett 
dotterbolag för VA-verksamheten. Framställan har behandlats av styrelsen för Lysekils 
Stadshus AB som tillstyrkt framställan. 

LEVA i Lysekil AB lyfter i sin framställan fram att om VA-verksamheten skiljs ut som en 
egen juridisk person i form av ett dotterbolag så innebär det en ökad tydlighet mot 
särlagstiftningen, minskad administration, förenklat arbete med uppföljning av nyckeltal 
samt framtagande av resultat- och balansräkningar. Vidare konstateras att detta skulle ge 
större tydlighet i ägarens avkastningskrav på LEVA-koncernen. Dessutom skulle ett eget 
bolag för VA-verksamheten kunna underlätta eventuell framtida regional samverkan.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att LEVA i Lysekil AB bildar 
ett dotterbolag för VA-verksamheten.      

Ärendet 
LEVA i Lysekil AB har gjort en framställan till kommunfullmäktige om att få bilda ett 
dotterbolag för VA-verksamheten. Framställan har behandlats av styrelsen för Lysekils 
Stadshus AB som tillstyrkt framställan.  

Förvaltningens synpunkter 
Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska 
kommunfullmäktige besluta om principiellt viktiga frågor innan bolagen fattar beslut 
(punkt 3.2 Ledningsfunktioner). Bildande av dotterbolag är en sådan fråga som särskilt 
nämns i ägardirektivet. 

LEVA lyfter i sin framställan fram att om VA-verksamheten skiljs ut som en egen juridisk 
person i form av ett dotterbolag så innebär det en ökad tydlighet mot särlagstiftningen, 
minskad administration, förenklat arbete med uppföljning av nyckeltal samt framtagande 
av resultat- och balansräkningar. Vidare konstateras att detta skulle ge större tydlighet i 
ägarens avkastningskrav på LEVA-koncernen. Dessutom skulle ett eget bolag för VA-
verksamheten kunna underlätta eventuell framtida regional samverkan. 

VA-verksamheten är redan idag särredovisad i LEVA:s bokföring, vilket är ett krav i 
förhållande till VA-kollektivet utifrån gällande lagstiftning. LEVA har framfört att det 
skulle bli en än större tydlighet i redovisningen om VA-verksamheten läggs i ett separat 
bolag. Styrelsen i Lysekils Stadshus delar den bedömningen och har ställt sig bakom 
LEVA:s framställan.  

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot LEVA:s framställan och anser att 
den kan godkännas. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

  
 

http://www.lysekil.se/
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Bilagor 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 
Protokoll och skrivelse från LEVA i Lysekil AB 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Lysekils Stadshus AB 
LEVA i Lysekil AB 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 54

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Dnr: LKS 2018-244 

Samhällsbyggnadsnämnden reviderade 2019-02-07 sitt reglemente då vissa 
verksamhetsområden saknades. Med de föreslagna ändringarna förtydligas nämndens 
verksamhetsområde.  

Emellertid, med anledning av att det enligt kommunstyrelsens reglemente är styrelsen 
som ansvarar för övergripande strategiska markfrågor, har detta lyfts ut från 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till reviderat reglemente. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-08. 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden med reviderat reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa samhällsbyggnadsnämndens 
reviderade reglemente att börja gälla då fullmäktiges protokoll justerats, och att 
tidigare reglemente samtidigt upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Datum 
2019-03-08 

Dnr 
LKS 2018-000244 

 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 0523-61 31 02 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden reviderade 2019-02-07 sitt reglemente då vissa 
verksamhetsområden saknades. Med de föreslagna ändringarna förtydligas 
nämndens verksamhetsområde. Emellertid, med anledning av att det enligt 
kommunstyrelsens reglemente är styrelsen som ansvarar för övergripande 
strategiska markfrågor, har detta lyfts ut från samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till reviderat reglemente.    
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 
samhällsbyggnadsnämndens reviderade reglemente att börja gälla då fullmäktiges 
protokoll justerats, och att tidigare reglemente samtidigt upphör att gälla.    

 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har reviderat nämndens reglemente då vissa 
verksamhetsområden saknades. 

 

Förvaltningens synpunkter 
Då samhällsbyggnadsnämndens reglemente behövde förtydligas, bland annat 
saknades vissa verksamhetsområden, reviderade samhällsbyggnadsnämnden  
2019-02-07 reglementet.  
 
Men mot bakgrund av att det enligt kommunstyrelsens reglemente är styrelsen som 
ansvarar för övergripande strategiska markfrågor, har 
kommunstyrelseförvaltningen tagit bort detta verksamhetsområde från 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till reviderat reglemente.   

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden med reviderat reglemente 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 

http://www.lysekil.se/
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 24 
 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr: SBN A-2018-12 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, att byggnadsnämndens ansvar ska utvidgas 
och att nämnden ombildas till en samhällsbyggnadsnämnd. Kommunstyrelsen fick i 
uppdrag att ta fram ett reglemente för samhällsbyggnadsnämnden vilket 
kommunfullmäktige beslutade om 2018-05-17.  
 
Ett reviderat reglemente har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen då vissa 
verksamhetsområden saknades.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
förslaget till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Beslutet inklusive handling skickas till  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (f.v.b.) 
Kommunfullmäktige 
 
  



Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 

 2019-01-31 A-2018-12 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Linda Wising, 0523 – 61 33 83 

linda.wising@lysekil.se 

 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, att byggnadsnämndens ansvar ska 
utvidgas och att nämnden ombildas till en samhällsbyggnadsnämnd. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden vilket kommunfullmäktige beslutade om 2018-05-17. 
Ett reviderat reglemente har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen då vissa 
verksamhetsområden saknades.  
 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
förslaget till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 om förändrad nämndsorganisation att 
gälla från och med mandatperioden 2019-2022 där byggnadsnämndens ansvar 
utvidgas och att nämnden ombildas till en samhällsbyggnadsnämnd. Detta innebär 
att den nya nämnden kommer att överta vissa frågor från kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att skriva fram förslag gällande nytt 
reglemente som beslutades av kommunfullmäktige 2018-05-17. Reglementet 
reviderades 2018-12-13, och behöver ånyo revideras med några punkter. 
 

 
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Förvaltningschef Handläggare 

 

Bilaga 

Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

 

Beslutet inklusive handlingar skickas till  

Samhällsbyggnadförvaltningen (f.v.b.) 

Kommunfullmäktige  
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Samhällsbyggnadsnämnden reglemente 
 

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2019. 
 

Inledning 

Utöver de av kommunfullmäktige antagna gemensamma bestämmelserna för 
kommunstyrelsen och nämnder i Lysekils kommun, gäller detta reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

§ 1 Verksamhetsområde 

Nämnden ska inom kommunen svara för: 

• Planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner 
PBL 5 kap 27 § och områdesbestämmelser, med undantag för 
översiktsplanering 

• Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen 

• Exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av detaljplanelagd mark för 
bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt (exploateringsmark) samt 
upprättande, godkännande och genomförande av exploateringsavtal. 

• Exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av 
detaljplanelagdmark för bostäder, industrier och övriga 
exploateringsobjekt. Upprättande, godkännande och genomförande av 
exploateringsavtal. 

• Försäljning av mark genom markanvisning. Ansvara för hela processen 
så som tävling/urval, upprättande och godkännande av erforderliga 
avtal för markanvisningens genomförande. 

• Strategisk planering samt strategiska markköp 

• Ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där kommunen är 
sakägare 

• Bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och 
ledningsrättslagarna 

• Försäljning av detaljplanelagd bostad- och industrimark 

• Förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav 

• Adressättning av gator och allmänna platser 

• Naturvårdsfrågor som inte innebär myndighetsutövning såsom strandstädning och 
skötsel av vandringsleder 

• Utbyggnad, upprustning, drift och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och 
cykelvägar, torg, parker och grönområden, lek- och badplatser samt hamnar och kajer 

• Yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats 

• Väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar 
enligt Trafikverkets förordnande 

• Väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen 

• Gaturenhållning och skyltning (lag 1998:814) 

• Avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som utövas 
av miljönämnden. 

• P-tillstånd, parkeringsövervakning och fordonsflyttning 

• Trafiksäkerhetsarbete 

mardun001
Linje  



3 av 3 

 

 

• GIS - förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem 

• Färdtjänst, riksfärdtjänst och seniorkort 

• Kommunensfordon samt leasing av bilar 

• Kommunens måltidsverksamhet 

• Kommunens lokalvårdsverksamhet 

• Kommungemensam posthantering 
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• Bostadsanpassningsbidrag 

• Kontaktcenter 

• IT-verksamhet, i enlighet ned avtal om gemensam IT-funktion 

 

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. 
 

§ 2 Nämndens sammansättning 

Samhällsbyggnadsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 
bestämmer. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-03-27  26 (34) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 55

Revidering av arkivreglemente 
Dnr: LKS 2019-042 

Det föreligger ett behov av en revidering av arkivreglementet som senast reviderades 
2015. Detta bland annat mot bakgrund av att Lysekils kommun har anslutits sig till e-
arkiv. Arkivmyndigheten har genomfört en översyn och reviderat det gällande 
reglementet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05 
Arkivreglemente 
Arkivreglemente, med ändringar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderat arkivreglemente. 
Nuvarande reglemente LKS 2015-398 upphör därmed att gälla.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  



Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 
 2019-02-05 LKS 2019-000042 
 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Eva Edvinsson, 0523 – 61 31 06 
eva.edvinsson@lysekil.se 

 

Revidering av arkivreglemente 
 
Sammanfattning 
Det föreligger ett behov av en revidering av arkivreglementet som senast reviderades 
2015. Detta bland annat mot bakgrund av att Lysekils kommun har anslutits sig till 
e-arkiv. Arkivmyndigheten har genomfört en översyn och reviderat det gällande 
reglementet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderat arkivreglemente. 
Nuvarande reglemente LKS 2015-398 upphör därmed att gälla. 
 

Ärendet 
Arkivreglementet reviderades senast 2015 och det föreligger ett behov av viss smärre 
justeringar, bland annat har Lysekils kommun anslutit sig till e-arkiv. Detta innebär 
att förvaltningarna har ett ansvar att bevaka arkivfrågorna även när det gäller 
elektroniska handlingar. Lysekils kommun har även tagit fram en arkivorganisation, 
vilkas uppgifter framgår som en bilaga till arkivreglementet. 
 

Förvaltningens synpunkter 
Det gällande arkivreglementet reviderades 2015. Arkivmyndigheten har noterat 
vissa ändringar är nödvändiga, bland annat måste anpassningar göras för att 
förtydliga ansvarsfördelningen vad gäller de elektroniska handlingarna som 
hanteras i verksamhetssystemen.  
 
Mot bakgrund har arkivmyndigheten gjort en översyn och reviderat det gällande 
reglementet. 
 
 
 
Leif Schöndell Eva Edvinsson 
Kommundirektör Arkivarie 

 
Bilagor 
Arkivreglemente 
Arkivreglemente, med ändringar 

Beslutet skickas till  
Kommunarkivet 

http://www.lysekil.se/
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Reglemente för arkiv 
 
Detta reglemente träder i kraft den 1 maj 2019.  
 
Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) 
gäller inom Lysekils kommun följande regler, som meddelas med stöd av 16 § 
arkivlagen. 
 
Tillämpningsområde 
1 §  
Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med 
myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut 
självständigt. 
 
2 §  
Arkivmyndigheten utfärdar riktlinjer om tillämpningen av dessa föreskrifter. 
 
3 §  
Riksarkivets föreskrifter (RA-FS) inom följande områden ska tillämpas när det gäller 

• arkivlokaler 
• papper och skrivmedel 
• tekniska krav gällande certifiering  
• elektroniska handlingar  

 
Ansvar och organisation  
4 §  
Myndigheten ska fastställa ansvarsfördelningen avseende hantering av allmänna 
handlingar och arkiv. I detta ingår att utse arkivansvarig och arkivredogörare, se 
bilaga. 
 
5 §  
Myndighetens hantering av allmänna handlingar ska styras och planeras. Handlingar 
ska hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Myndigheten ska fastställa 
dokumenthanteringsplaner samt i förekommande fall anvisningar som ska ge 
upplysningar om registrering, framställning, förvaring, bevarande och gallring av 
olika typer handlingar. 
 
6 §  
Myndigheten ska beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar 
när organisation eller arbetssätt ändras. Myndigheten ska vid behov samråda med 
arkivmyndigheten om konsekvenserna av en omorganisation innan förändring 
genomförs. 
 
7 §  
Myndigheten ska i god tid samråda med arkivmyndigheten om en verksamhet avses 
bli överförd till ett enskilt organ. Det samma gäller inför beslut om förändringar som 
medför att kommunen förlorar sitt rättsligt bestämmande inflytande i bolag, stiftelse 
eller ekonomisk förening. 
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8 §  
Myndigheten ansvarar för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan 
myndighet, till exempel vid omorganisation. 
 
9 §  
Arkivlokal ska utformas enligt riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler. Myndighet 
som avser att bygga ny arkivlokal, bygga om befintliga arkivlokaler eller hyra lokal ska 
innan arbetet påbörjas samråda med arkivmyndigheten. 
 
10 §  
Innan en arkivlokal tas i bruk, ska den godkännas av arkivmyndigheten. Detta gäller 
även innan en arkivlokal tas i bruk efter ombyggnad. Arkivmyndigheten får godkänna 
en lokal som inte till alla delar uppfyller kraven i föreskrifterna, om det finns 
kompenserande åtgärder som ger handlingarna motsvarande skydd. 
 
Framställning av handlingar 
11 §  
Handlingar som myndigheten upprättar ska framställas så att de kan läsas under den 
tid de ska bevaras. I förekommande fall ska hänsyn tas till möjligheten att i framtiden 
överföra uppgifterna till annan databärare. Detta gäller oavsett om informationen 
finns i analog eller elektronisk form. 
 
12 §  
Myndigheten ska använda papper, skrivmedel, förvaringsmedel och maskinell 
utrustning som uppfyller kraven i riksarkivets föreskrifter. 
 
13 §  
Myndigheten ska upprätta en strategi för elektroniskt bevarande i enlighet med 
riksarkivets föreskrifter. 
 
14 §  
Vid upphandling eller utveckling av digitala verktyg eller verksamhetssystem som 
hanterar allmänna handlingar, ska samråd ske med arkivmyndigheten. 
 
Hantering, förvaring och skydd 
15 §  
Handlingar ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att den fysiska och 
logiska beständigheten bibehålls. 
 
16 §  
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten bevarar. 
 
17 §  
Handlingar ska sorteras i en struktur som underlättar återsökning.  
 
18 §  
Myndigheten ska använda aktomslag och arkivboxar som godkänts enligt riksarkivets 
föreskrifter. Detta gäller inte för handlingar som ska gallras (förstöras). 
 
19 §  
Handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av arkivmyndigheten, enligt 10 §, 
eller i dokumentskåp som ger motsvarande skydd. 
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20 §  
När handlingar konverteras eller migreras ska detta ske med bibehållen läsbarhet och 
tillgänglighet. 
 
Gallring 
21 §  
Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av 
handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag och förordning. Beträffande arkiv 
som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denne om gallring. 
 
22 §  
Myndigheten ska fortlöpande se över möjligheterna till gallring. 
 
23 §  
Myndigheten ska utan dröjsmål förstöra eller låta förstöra handlingar för vilka 
gallringsfristen löpt ut. Förstöringen ska ske under kontroll. 
 
Arkivredovisning 
24 §  
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv, dels genom information om vilka slag av 
handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en 
systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv 
(arkivförteckning). 
 
Överlämnande  
25 §  
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en 
myndighet, och där efterfrågan från allmänheten har avtagit, ska arkivhandlingarna 
överlämnas till arkivmyndigheten för fortsatt vård.  
 
26 §  
Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan 
myndighet inom kommunen, ska dess arkiv inom tre månader överlämnas till 
arkivmyndigheten, såvida inte kommunfullmäktige beslutat annat. Annat 
överlämnande, till exempel till myndighet utanför kommunen, kräver stöd i lag eller 
särskilt beslut av fullmäktige. 
 
Utlån 
27 §  
Myndigheten får låna ut arkivhandlingar till myndigheter för tjänsteändamål. Med 
myndighet likställs enskilda organ som anges i 1 §. Utlåning av originalhandlingar ska 
begränsas så långt som möjligt.  
 
28 §  
Lån ska tidsbegränsas och myndigheten ska kontrollera att handlingarna återlämnas. 
 
29 §  
Utlån för annat ändamål än vad som avses i 27 § får endast ske efter medgivande av 
arkivmyndigheten. 
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Arkivmyndighet 
30 §  
Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och arkivförordningen. 
 
Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheterna och får i samband med 
inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats. 
Arkivmyndigheten kan till revisionen anmäla missförhållanden som konstaterats vid 
inspektion. 
 
31 §  
Kommunarkivet ska ge myndigheterna råd i arkivfrågor och får utfärda anvisningar 
och riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen. 
 
32 §  
Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens 
tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. 
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Bilaga 1 
 
Lysekils kommuns arkivorganisation 
 
Arkivansvariga 
Ha kännedom om gällande arkivförfattningar och tillse att arkivreglementet för 
Lysekils kommun tillämpas inom förvaltningen samt sprida information om 
dokument- och arkivhantering till berörda befattningshavare. 
 
Verka för att bygga upp och upprätthålla arkivorganisationen så att samtliga allmänna 
handlingar hanteras enligt regelverket. Detta avser både analoga och elektroniska 
handlingar. Det innebär att allmänna handlingar registreras, ordnas och förvaras på 
ett enhetligt och strukturerat sätt och att det finns sökingångar till handlingarna. 
 
Bevaka att dokument- och arkiv beaktas i budgetarbete och i övrigt planeringsarbete 
samt vid organisationsförändringar så att resurser avsätts.  
 
Ha ett samordningsansvar för förvaltningens interna arkiv- och 
dokumenthanteringsrutiner där samråd med arkivredogöraren ingår. 
 
I samråd med arkivmyndigheten ansvara för att dokumenthanteringsplan, 
gallringsbeslut och arkivredovisning (arkivbeskrivning och arkivförteckning) finns 
och uppdateras i samband med förändring.  
 
Svara för kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndighet och se till att 
information kring dokument- och arkivhantering når myndighetens personal, på alla 
nivåer, samt hålla sig uppdaterad i dessa frågor. 
 
Ansvara för framställningar till arkivmyndighet bland annat vad gäller leveranser 
(både elektroniska och analoga handlingar). 
 
Samråda med och hålla arkivmyndigheten underrättad om sådana förändringar av 
organisation, verksamhet och informationshantering som kan påverka 
arkivbildningen, till exempel när nya IT-system upphandlas och eller IT-rutiner 
introduceras. 
 
Delta när arkivmyndigheten gör inspektioner. 
 
Ansvara för att gallring av handlingar utförs enligt dokumenthanteringsplan. 
 
Arkivredogörare 
Ha kunskaper om bestämmelser som rör den egna enhetens/förvaltningens hantering 
av allmänna handlingar och internt lämna råd och anvisningar i arkivfrågor.  
 
Tillsammans med arkivansvarig medverka i arbetet med att ta fram och revidera 
dokumenthanteringsplan i samråd med arkivmyndigheten. 
 
Vara den egna verksamhetens kontaktperson gentemot arkivansvarig 
 
Ordna, inventera och förteckna arkiv samt göra arkivbeskrivning. 
 
 
 



 
 FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-17 2019-x-x 
Dnr: LKS 2015-398 2019-xx 
 
 

ARKIVREGLEMENTE 
 
Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) gäller 
inom Lysekils kommun följande regler, som meddelats med stöd av 16 § arkivlagen. 
 
1 kap. Tillämpningsområde 
1 § Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med 
myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges 
revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Med självständig ställning 
avses att enheten drivs och fattar beslut självständigt. 
 
2 § Arkivmyndigheten utfärdar handbok riktlinjer om tillämpningen av dessa föreskrifter. 
 
3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS) inom följande områden skall tillämpas när det gäller 

a. arkivlokaler (RA-FS 2013:4) 
b. papper och skrivmedel (RA-FS 2006:1) 
c. tekniska krav gällande certifiering (RA-FS 2012:8) 
d. elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1, 2009:2) 

 
2 kap. Ansvar och organisation  
1 § Myndigheten ska fastställa ansvarsfördelning avseende hanteringen av allmänna 
handlingar och arkiv. I detta ingår att utse arkivansvarig samt arkivredogörare en tjänsteman 
med samordningsansvar inom området, se bilaga  
 
2 § Myndighetens hantering av allmänna handlingar skall styras och planeras. Handlingarna 
skall hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Myndighet skall fastställa 
dokumenthanteringsplaner samt anvisningar som skall ge upplysningar om registrering, 
framställning, förvaring, bevarande och gallring av olika typer handlingar. 
 
3 § Myndigheten ska beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när 
organisation eller arbetssätt ändras. Myndighet ska vid behov samråda med arkivmyndigheten 
om konsekvenserna av omorganisationen innan förändring genomförs. 
 
4 § Myndigheten ska i god tid samråda med arkivmyndigheten om verksamhet avses bli 
överförd till ett enskilt organ. Det samma gäller inför beslut om förändringar som medför att 
kommunen förlorar sitt rättsliga bestämmande inflytande i ett bolag, en stiftelse eller en 
ekonomisk förening. 
 
5 § Myndigheten ansvarar för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan 
myndighet, t.ex. vid omorganisation. 
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6 § Arkivlokal ska utformas enligt riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler. Myndighet som 
avser att bygga ny arkivlokal, bygga om befintliga arkivlokaler eller hyra lokal skall innan 
arbetet påbörjas samråda med arkivmyndigheten. 
 
7 § Innan en arkivlokal tas i bruk, ska den godkännas av arkivmyndigheten. Detta gäller även 
innan en arkivlokal tas i bruk efter ombyggnad. Arkivmyndigheten får godkänna en lokal som 
inte till alla delar uppfyller kraven i föreskrifterna, om det finns kompenserande åtgärder som 
ger handlingarna motsvarande skydd. 
 
3 kap. Framställning av handlingar 
1 § Handlingar som myndigheten upprättar skall framställas så att de kan läsas under den tid 
de skall bevaras. I förekommande fall ska hänsyn tas till möjligheten att i framtiden överföra 
uppgifterna till annan databärare. Gäller oavsett om informationen finns i analog eller 
elektronisk form. 
 
2 § Myndigheten ska använda papper, skrivmedel, förvaringsmedel och maskinell utrustning 
som uppfyller kraven i riksarkivets föreskrifter. 
 
3 § Myndigheten ska upprätta en strategi för elektroniskt bevarande i enlighet med 
riksarkivets föreskrifter. 
 
4 § Vid upphandling eller utveckling av digitala verktyg eller verksamhetssystem som 
hanterar allmänna handlingar, ska samråd ske med arkivmyndigheten. 
 
4 kap. Hantering, förvaring och skydd 
1 § Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att den fysiska och 
logiska beständigheten bibehålls. 
 
2 § Myndighetens arkiv skall hållas skilt från andra arkiv som myndigheten bevarar. 
 
3 § Handlingar ska sorteras i en struktur som underlättar återsökning.  
 
4 § Myndigheten skall använda aktomslag och arkivboxar som godkänts enligt riksarkivets 
föreskrifter. Detta gäller inte för handlingar som ska gallras (förstöras). 
 
5 § Handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av arkivmyndigheten enligt 2 kap. 7 § 
eller i dokumentskåp som ger motsvarande skydd. 
 
6 § När handlingar konverteras eller migreras skall detta ske med bibehållen läsbarhet och 
tillgänglighet. 
 
5 kap. Gallring 
1 § Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i 
sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag och förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till 
arkivmyndigheten beslutar denne om gallring. 
 
2 § Myndigheten ska fortlöpande se över möjligheterna till gallring. 
 
3 § Myndigheten ska utan dröjsmål förstöra eller låta förstöra handlingar för vilka 
gallringsfristen har löpt ut. Förstöringen skall ske under kontroll. 
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6 kap. Arkivredovisning 
1 § Arkivbeskrivningen skall utformas på ett sådant sätt att den ger en samlad överblick över 
myndighetens arkiv och underlättar användningen av arkivet. Arkivbeskrivningen skall ses 
över årligen. 
 
2 § Kommunarkivet upprättar arkivförteckning för samtliga myndigheter i samband med 
överlämnande av handlingar. 
 
7 kap. Överlämnande  
1 § När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, 
och där efterfrågan från allmänheten har avtagit, ska de, i enlighet med myndighetens 
dokumenthanteringsplan, överlämnas till arkivmyndigheten för fortsatt vård.  
 
2 § Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan 
myndighet inom kommunen, skall dess arkiv inom tre månader överlämnas till 
arkivmyndigheten, såvida inte kommunfullmäktige beslutat annat. Annat överlämnande, t.ex. 
till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige. 
 
8 kap. Utlån 
1 § Myndigheten får låna ut arkivhandlingar till kommunala eller statliga myndigheter för 
tjänsteändamål. Med myndighet likställs enskilda organ som avse 1 kap. § 1. Utlåning av 
originalhandlingar skall begränsas så långt som möjligt.  
 
2 § Lån ska tidsbegränsas och myndigheten skall kontrollera att handlingarna återlämnas. 
 
3 § Utlån för annat ändamål än vad som avses i 1 § får endast ske efter medgivande av 
arkivmyndigheten. 
 
9 kap. Arkivmyndighet 
1 § Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och arkivförordningen. 
Arkivmyndigheten skall regelbundet inspektera myndigheterna och får i samband med 
inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats. Arkivmyndigheten kan 
till revisionen anmäla missförhållanden som konstaterats vid inspektion. 
 
2 § Kommunarkivet ska ge myndigheterna råd i arkivfrågor och får utfärda anvisningar och 
riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen. 
 
3 § Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens 
tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. 
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Lysekils kommuns arkivorganisation 
 
Arkivansvariga 
 
1. Ha kännedom om gällande arkivförfattningar samt tillse att arkivreglementet för Lysekils 
kommun tillämpas inom förvaltning och att information om dokument och arkivfrågor sprids 
till berörda befattningshavare. 
 
2. Verka för att bygga upp och upprätthålla arkivorganisationen så att samtliga allmänna 
handlingar hanteras enligt regelverket. Avser både analoga och elektroniska handlingar. Det 
innebär att allmänna handlingar registreras, ordnas och förvaras på ett enhetligt och 
strukturerat sätt och att det finns sökingångar till handlingarna. 
 
3. Bevaka att dokument och arkivfrågor beaktas i budgetarbete och i övrigt planeringsarbete 
samt vid organisationsförändringar så att resurser avsätts för dokument- och arkivhantering. 
 
4. Ha ett samordningsansvar för förvaltningens interna arkiv och dokumenthanteringsrutiner 
där samråd med arkivredogöraren ingår. 
 
5. Ansvara för att dokumenthanteringsplan, gallringsbeslut och arkivredovisning 
(arkivbeskrivning och arkivförteckning) finns och uppdateras i samband med förändring i 
samråd med arkivmyndigheten. 
 
6. Svara för kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndigheten och se till att 
information i dokument och arkivfrågor når myndighetens personal, på alla nivåer samt hålla 
sig uppdateras i dessa frågor. 
 
7. Ansvara för framställningar till arkivmyndighet bl.a. vad gäller leveranser (både 
elektroniska och analoga handlingar)  
 
8. Samråda med och hålla arkivmyndigheten underrättad om sådana förändringar av 
organisation, verksamhet och informationshantering som kan påverka arkivbildningen t.ex. 
när nya IT-system upphandlas och IT-rutiner introduceras. 
 
9. Delta när arkivmyndigheten gör inspektioner 
 
Arkivredogörare 
1. Ha kunskaper om bestämmelser som rör den egna enhetens/förvaltningens hantering av 
allmänna handlingar och internt lämna råd och anvisningar i arkivfrågor. 
 
2. Tillsammans med arkivansvarig medverka i arbetet med att ta fram och revidera 
dokumenthanteringsplan. 
 
3. Vara den egna enhetens kontaktperson gentemot arkivansvarig 
 
4. Ordna, inventera och förteckna arkiv samt göra arkivbeskrivning.  
 
5. Ansvara för att gallring av handlingar utförs enligt dokumenthanteringsplan. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 56

Svar på medborgarförslag om en liveaboard marina för fritidsbåtar 
Dnr: LKS 2014-224 

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att anlägga en 
liveaboard marina för fritidsbåtar. Begreppet liveboard innebär kortfattat en möjlighet 
att skriva sig som permanent boende på sin båt året om i en specifik hamn, ungefär 
som en lägenhet med tillhörande adress. 

Kommunens småbåtsenhet och avdelningen för plan och bygg har tidigare tittat på 
liknande förslag kring husbåtssatsningar, och det visade sig finns en rad saker att lösa 
på land vilket också genererar behovet av en betydande markyta. Förslaget omfattar i 
och för sig inte husbåtar men problematiken kring alla åtgärder som måste vidtas 
kommer att i allt väsentligt även gälla för fritidsbåt med permanent boende. 

En liveaboard marina är för Lysekil ett stort projekt som skulle kräva ett omfattande 
utredningarbete. Idén är i sig intressant men anläggande av en sådan marina kan dock 
inte ses som ett prioriterat område och behovet av och väntad effekt anses inte vara av 
den karaktären att kommunen bör eller kan satsa på detta i nuläget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-06-26, § 90 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Datum 
2019-03-04 

Dnr 
LKS 2014-000224 

 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 0523-61 31 02 
christian.martins@lysekil.se 
 

Svar på medborgarförslag om en liveaboard marina för 
fritidsbåtar  
Sammanfattning 
I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att anlägga en 
liveaboard marina för fritidsbåtar. Begreppet liveboard innebär kortfattat en 
möjlighet att skriva sig som permanent boende på sin båt året om i en specifik 
hamn, ungefär som en lägenhet med tillhörande adress.  
 
Kommunens småbåtsenhet och avdelningen för plan och bygg har tidigare tittat på 
liknande förslag kring husbåtssatsningar, och det visade sig finns en rad saker att 
lösa på land vilket också genererar behovet av en betydande markyta. Förslaget 
omfattar i och för sig inte husbåtar men problematiken kring alla åtgärder som 
måste vidtas kommer att i allt väsentligt även gälla för fritidsbåt med permanent 
boende. 
 
En liveaboard marina är för Lysekil ett stort projekt som skulle kräva ett 
omfattande utredningarbete. Idén är i sig intressant men anläggande av en sådan 
marina kan dock inte ses som ett prioriterat område och behovet av och väntad 
effekt anses inte vara av den karaktären att kommunen bör eller kan satsa på detta i 
nuläget.    
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.   
 
Ärendet 
I medborgarförslag som inkom 2014-05-13 har förslagsställaren föreslagit 
kommunen att anlägga om en liveaboard marina för fritidsbåtar. Begreppet 
liveboard innebär kortfattat en möjlighet att skriva sig som permanent boende på 
sin båt året om i en specifik hamn, ungefär som en lägenhet med tillhörande adress. 
Detta innebär alltså att gå utöver en öppen vinterhamn där båten ligger i över 
vintern. Liveabord konceptet förutsätter tillgång till tvättmaskin, toalett och dusch. 
 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen menar att medborgarförslaget är innovativt då någon liveboard 
marina är ett relativt okänt begrepp och oprövat då detta inte finns i Sverige. Detta 
innebär emellertid att marknaden för en dylik hamn i Lysekil är svår att bedöma. 
Det ska betonas att förslagsställaren inte avser renodlade bo båtar eller skepp, utan 
normala fritidsbåtar.  

Kontakt har tagits med samhällsbyggnadsförvaltningen, småbåtsenheten samt 
avdelningen för plan och bygg.  

Man har tidigare tittat på liknande förslag kring husbåtssatsningar under åren och 
det framkom flera saker att lösa av vilka några är: 

http://www.lysekil.se/
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• Servicebyggnad med wc-, dusch- och tvättmöjligheter, alternativt 
avloppsinkoppling direkt till husbåtarna om dessa är stora nog att ha egna 
hygienfaciliteter 

• Byggnad/plats för att ta emot avfall, samt plats för hämtning med 
renhållningsbil 

• Tillkomstmöjlighet för Räddningstjänsten till alla boendeenheter 
• Parkeringsplatser för boende och besökande 
• Brevlådor och åtkomst till dessa för postutdelare 

 
Allt ovanstående gör att det krävs en betydande yta även på land. För denna typ av 
boende (husbåt) krävs också ett politiskt beslut vid upplåtande av den lilla del av 
kustlinjen som idag inte är strandskyddad.  
 
Enligt legaldefinitionen i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) är husbåtar 
byggnader, om de under obestämd och längre tid ska ligga på en viss plats (varaktig 
placering). I denna lag avses med byggnad en varaktig konstruktion som består av 
tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller 
delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten och som är 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Med detta 
följer att de måste ha bygglov och följa de krav som till exempel enligt Boverkets 
Byggregler gäller för byggnader. Detaljplaneläggning är också ett måste i 
sammanhanget.  
 
Ovanstående definition gäller alltså bo båtar vilka alltså ej omfattas av förslaget 
men ovanstående problematik i punktform lär i huvudsak generellt även gälla för 
fritidsbåt med permanent boende. 
 
En liveaboard marina är för Lysekil ett stort projekt som skulle kräva ett 
omfattande utredningarbete. Idén är i sig intressant men anläggande av en 
liveaboard marina kan dock inte ses som ett prioriterat område och behovet av och 
väntad effekt anses inte vara av den karaktären att kommunen bör eller kan satsa 
på detta i nuläget.  
 
Förvaltningen avser att skriva brev till förslagsställaren och beklaga den långa 
handläggningstid som förflutit sedan medborgarförslaget inkom.  
 
 
 
Leif Schöndell Christian Martins  
Kommundirektör  Administrativ chef  

 

Bilagor 
Medborgarförslag  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-06-26, § 90 
 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 

http://www.lysekil.se/
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Sammanträdesprotokoll 
2014-06-26 

§ 90 

MEDBORGARFÖRSLAG OM EN LIVEABOARD MARINA (BOMARINA) FÖR 
FRITIDSBÅTAR 
Dnr: 	LKS 2014-224-825 

Ett medborgarförslag har kommit in 2014-05-13 om en liveaboard marina (bomarina) för 
fritidsbåtar. 

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2014-05-13 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Kommunstyrelsen 

Justerare: 

-gb 

Utdragsbestyrkande: 
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Förslag: 

Förslaget är att lämplig enhet verkar för att det ska finnas en liveaboard marina för fritidsbåtar i Lysekil 
(inte husbåtar, inte skepp). Fenomenet "liveaboard marina" är nog lite typiskt nordamerikanskt, vilket 
förhoppningsvis inte är ett hinder. 

Detta är ett förslag utöver att ha en gästhamn öppen under vintern som i Göteborg, främst gäller det rätten 
att vara skriven på marinan. Det finns massor med tjänster man kan lägga till, titta gärna vidare på 
följande länkar som diskuterar saken ur hyresgästens perspektiv: 

http://www.li veaboardliving. com/ choosing-a-marina.htm 
http://www.sailnet.com/forums/living-aboard/105166-wheres-best-liveaboard-marina-2.html 

Motivering: 

Varför just Lysekil? För en blivande hyresgäst är Lysekils mikroklimat ett stmt plus, det är dock en 
utmaning att bevisa att så är fallet (undertecknad kanske kan hjälpa till med det). För Lysekils kommun är 
väl det viktigaste att få hit nya skattebetalare, plus en eventuell vinst från avgifter. Mer om ekonomi, 
risker och möjligheter på bifogad sida. 

Varför just nu? Bra båtar till överkomliga priser ökar antalet potentiella hyresgäster. Det har också blivit 
lättare med underhållningen vi tar för given, tack vare Spotify, Netfix och diverse Play-TV-tjänster. 
Kanske finns möjligheten för Lysekil att få lite positivt PR om man blir först med att lyckas med en "bo
marina" för fritidsbåtar här i Sverige. 

Förslaget inlämnat av: 

Namn: Georg Graner 
Adress: (Lysekil) 
Telefonnummer: 070-

'ft: 

Lysekils kommun 
E-post: registrator@lysekil.se
www.lysekil.se





Sammanträdesprotokoll 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 57

Svar på motion om införande av lön (habiliteringsersättning) till samtliga 
inom daglig verksamhet 
Dnr: LKS 2018-326 

I en motion av Siw Lycke (C) 2018-05-17, § 89 föreslås införande av lön 
(habiliteringsersättning) till samtliga inom daglig verksamhet med anledning av 
möjligheten att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen. 

Lysekils kommun har sedan ett flertal år tillbaka inte betalat habiliteringsersättning. 
Kommunfullmäktige behandlade senast frågan om återinförande av ersättningen  
2016-09-29, § 132 utifrån ett medborgarförslag. I sak har ingenting tillkommit som 
förändrar det ställningstagande som då gjordes att inte återinföra habiliterings-
ersättning. 

Under 2018 fick socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna i 
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget garanterade inte någon 
långsiktig ekonomisk lösning. I mitten av mars kom besked från Socialstyrelsen att 
motsvarande statsbidrag finns att rekvirera även för 2019, men inte heller nu sägs 
något om statsbidragets varaktighet.  

I det ovan nämnda ärendet från 2016 uppskattades kostnaderna för ett införande av 
habiliteringsersättning till mellan 650 och 1 000 tkr exklusive administration. En sådan 
kostnadsökning ryms inte inom arbetsmarknadsenhetens budget.  

För att återinföra habiliteringsersättningen krävs en långsiktig ekonomiskt hållbar 
lösning. En sådan finns inte idag varför motionen bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-05-17, 89 
Beslut från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 132  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Bifall till motionen. 

Jan-olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Jan-Olof Johanssons förslag mot Yngve Berlins förslag. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag mot Yngve Berlins 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst till Jan-Olof Johanssons förslag  

Nej-röst till Yngve Berlins förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster, 1-nej-röst och 2 ledamöter som avstår, beslutar kommunstyrelsen 
enligt Jan-Olof Johanssons förslag. 

Omröstningsbilaga 
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson S X 

Emma Nohrén MP X 

Ronald Rombrant LP X 

Christina Gustafson S X 

Maria Granberg, tjg. MP X 

Gert-Ove Forsberg, tjg. LP X 

Ulf Hanstål M X 

Krister Samuelsson, tjg. M X 

Yngve Berlin K X 
Summa 6 1 2 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om införande av 
habiliteringsersättning till samtliga inom daglig verksamhet.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Datum 
2019-03-07 

Dnr 
LKS 2018-000326 

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

Svar på motion om införande av habiliteringsersättning till 
samtliga inom daglig verksamhet 
Sammanfattning 
I en motion av Siw Lycke (C) 2018-05-17, § 89 föreslås införande av lön 
(habiliteringsersättning) till samtliga inom daglig verksamhet med anledning av 
möjligheten att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen.  

Lysekils kommun har sedan ett flertal år tillbaka inte betalat 
habiliteringsersättning. Kommunfullmäktige behandlade senast frågan om 
återinförande av ersättningen 2016-09-29, § 132 utifrån ett medborgarförslag. I sak 
har ingenting tillkommit som förändrar det ställningstagande som då gjordes att 
inte återinföra habiliteringsersättning.  

Under 2018 fick socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna i 
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget garanterade inte någon 
långsiktig ekonomisk lösning. I mitten av mars kom besked från Socialstyrelsen att 
motsvarande statsbidrag finns att rekvirera även för 2019, men inte heller nu sägs 
något om statsbidragets varaktighet. 

I det ovan nämnda ärendet från 2016 uppskattades kostnaderna för ett införande 
av habiliteringsersättning till mellan 650 och 1 000 tkr exklusive administration. 
En sådan kostnadsökning ryms inte inom arbetsmarknadsenhetens budget.  

För att återinföra habiliteringsersättningen krävs en långsiktig ekonomiskt hållbar 
lösning. En sådan finns inte idag varför motionen bör avslås.  

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om införande av 
habiliteringsersättning till samtliga inom daglig verksamhet.  
 
Ärendet 
I en motion inlämnad av Siw Lycke (C) 2018-05-17, § 89 föreslås att införa lön, 
(habiliteringsersättning) till samtliga inom daglig verksamhet med anledning av 
möjligheten att rekvirera stadsbidrag från socialstyrelsen. 
 

Förvaltningens synpunkter  
Lysekils kommun har sedan ett flertal år tillbaka inte betalat 
habiliteringsersättning. Kommunfullmäktige behandlade senast frågan om 
återinförande av ersättningen 2016-09-29, § 132 utifrån ett medborgarförslag. I sak 
har ingenting tillkommit som förändrar det ställningstagande som då gjordes att 
inte återinföra habiliteringsersättning.  

Under 2018 fick socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna i 
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget fick användas av 
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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). 
För Lysekils del skulle bidraget ha uppgått till 665 tkr. Av regeringens och 
socialstyrelsens skrivningar framgick inte om bidraget var en engångsföreteelse 
eller återkommande från år till år. Statsbidraget garanterade således inte den 
långsiktiga ekonomiska lösning som förutsätts för ett återinförande av 
ersättningen. I mitten av mars kom besked från Socialstyrelsen att motsvarande 
statsbidrag finns att rekvirera även för 2019, för Lysekils del 654 tkr. Inte heller nu 
sägs något om statsbidragets varaktighet.  

En annan aspekt att beakta när det gäller införande av habiliteringsersättning är att 
inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter arbetar deltagare med flera olika 
typer av beslut (LSS, SoL, arbetsmarknadsåtgärder etc.). Om ersättningen skulle 
återinföras bör det ske för samtliga deltagare oavsett vilken typ av beslut som ligger 
till grund för deltagandet. Ett återinförande för enbart daglig verksamhet enligt LSS 
skulle medföra en upplevelse av orättvisa i förhållande till övriga deltagare i 
verksamheten.  

I det ovan nämnda ärendet från 2016 uppskattades kostnaderna för ett införande 
av habiliteringsersättning till mellan 650 och 1 000 tkr exklusive administration. 
En sådan kostnadsökning ryms inte inom arbetsmarknadsenhetens budget.  

För att återinföra habiliteringsersättningen krävs en långsiktig ekonomiskt hållbar 
lösning. En sådan finns inte idag varför motionen bör avslås. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör  
 

Bilagor 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-05-17, 89 
Beslut från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 132 
 

Beslutet skickas till  
Motionären 
Kommunsstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 89

Motion om införande av lön (habiliteringsersättning) till samtliga inom
daglig verksamhet
Dnr: LKS 2018-326

Siw Lycke (C) har i en motion 2018-05-09 föreslagit att införa habiliterings ersättning
till samtliga inom daglig verksamhet.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2018-05-09

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 132

Svar på medborgarförslag om återinförande av Habiliteringsersättning
Dnr: LKS 2015-500, 2016-445

Två medborgarförslag om återinförande av Habiliteringsersättning/Flitpeng har
inkommit. Ersättningen kan ges till personer som deltar i daglig verksamhet enligt
Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och i viss förekommande fall
socialtjänstlagen (SoL).

I daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning har det sedan
verksamheten kommunaliserades under 1980 90 talet funnits habiliterings-
ersättning/flitpeng för de som arbetat inom daglig verksamhet.

eller fickpeng. De allra flesta av deltagarna har en grundläggande ersättning från
socialförsäkringen (Försäkringskassan) i form av aktivitetsersättning eller
sjukersättning (tidigare benämnd pension). Denna ersättning står inte i relation till
arbete/sysselsättning, utan är en ersättning personerna har oavsett i vilken
omfattning de deltar och arbetar i dagligverksamhet/sysselsättning.

Att återinföra Habiliteringsersättning kan sannolikt ge en positiv inverkan på
arbetsmoralen och bidra till att deltagarna upplever ett högre värde i förhållande till
sitt arbete/sysselsättning. Inom arbetsmarknadsenheten arbetar flera deltagare med
olika beslut enligt LSS, SoL eller beslut om arbetsmarknadsåtgärd genom
Arbetsförmedlingen och Individ och familjeomsorgen (IFO). Om ersättningen
återinförs i Daglig verksamhet enl. LSS bör den också införas i Daglig sysselsättning
enligt SoL, eftersom deltagare med olika beslut arbetar i samma verksamheter. Ett
ensidigt införande skulle annars medföra upplevelse av orättvisor i förhållande till
arbetet/sysselsättningen.

Ett återinförande av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet och
sysselsättning inom LSS och SoL kan innebära en kostnadsökning på ca 1 mnkr/år.

Inom arbetsmarknadsenhetens verksamhetsbudget finns således inte utrymme för
den kostnadsökning som återinförande av habiliteringsersättning medför.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-16, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 152.

Yrkande

Stig Berlin (K), Siw Lycke (C) och Elisabeth Larsson (KD): bifall till
medborgarförslaget om att återinföra habiliteringsersättning och att
arbetsmarknadsenheten (AME) kompenseras fullt ut för kostnaderna.

Ann-Charlotte Strömwall (L): återremiss för ny genomgång om återinförande av
habiliteringsersättning.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Fredrik Lundqvist (LP) och Jan-Olof Johansson (S): bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ann-Charlotte Strömwalls återremissyrkande mot att avgöra ärendet i
dag.

Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på
kommunstyrelsens förslag mot bifall till medborgarförslaget.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Ann-Charlotte Strömwalls återremissyrkande mot
att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag.

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot bifall till
medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till medborgarförslaget.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige beslutar med 21 ja-röster, 8 nej-röster och 1 som avstår att
bifalla kommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslagen om att återinföra
Habiliteringsersättningen.

Reservation

Elisabeth Larsson (KD), Stig Berlin (K), Siw Lycke (C) anmäler blank reservation.

Beslutet skickas till

Förslagsställarna (inkl. handling)
Kommunstyrelseförvaltningen/AME
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV

VOTERING
§ 132

JA NEJ AVST
S Jan-Olof Johansson X X
S Christina Gustafson X X
S Klas-Göran Henriksson X X
S Maria Forsberg X X
S Anette Björmander X X
S Anders C Nilsson X X
C Siw Lycke X X
L Ann-Charlotte Strömwall X X
L Lars Björneld X X
L Camilla Carlsson -
V Håkan Smedja X X
V Marthin Hermansson X X
K Yngve Berlin Stig Berlin X X
K Britt-Marie Kjellgren X X

LP Ronald Rombrant X X
LP Jeanette Janson X X
LP AnnBritt Jarnedal Thomas Andreasson X X
LP Lars-Olof Stilgård X X
LP Fredrik Häller X X
LP Patrik Saving X X
LP Fredrik Lundqvist X X
KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X X
MP Katja Norén X X
MP Inge Löfgren X X
SD Caroline Hogander X X
SD Christoffer Zakariasson X X
SD Sebastian Ahlqvist X X
M Mats Karlsson X X
M Cheyenne Röckner Viktoria Insulan X X
M Richard Åkerman X X
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X

21 8 1



Från: Siw Lycke <siw.lycke@hotmail.com> 
Skickat: den 9 maj 2018 14:40 
Till: Registrator Lysekils kommun 
Ämne: Motion 
 
Införande av Lön ( habiliteringsersättning ) till samtliga inom Daglig Verksamhet. 
Krävs dock en mycket snabb behandling av denna Motion. Sista ansökningsdatum gällande Statligt Stöd 
för införande eller höjning är 1 Juni - 18 
       
                                                              Siw Lycke C 
                                                              Monica Andersson C 
                                                               
Skickat från min iPad 



 

 

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 

 

 



Till Kommunalrådet.  Interpellation ”korrekt/rättvis finansiering av hamnunderhåll”. 

Sommaren närmar sig och kommunen rustar för turistsäsong. Och vad är en 
kustkommun utan en fungerande gästhamn med faciliteter, full service och 
publikdragande event. Inte mycket till turistmagnet kan man säga, så här gäller det 
att satsa.  Så långt allt väl. Men vem skall betala? 

Så här beskrivs satsningen i budgethandlingen. Organisationsöversyn av 
småbåtsenheten:   
”Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag 2018 att genomlysa småbåtsenheten. 
Ett uppdrag som beräknas vara klart under första kvartalet 2019. Uppdraget har 
fokus på att belysa hur verksamheten bäst kan utvecklas för att skapa 
förutsättningar att bli norra Bohusläns bästa småbåtshamn.  
Verksamheten innefattar småbåtshamnen inkluderade gästbryggor och fasta 
båtplatser. Även husbilsparkeringar, bryggor, förråd och faciliteter som toaletter.”  

Vad som hänt i denna satsning är att småbåtshamnarna, de taxefinansierade 
”hemmahamnarna” fortsatt och medvetet nedprioriterats i underhållet. Detta i uttalat 
syfte för att får ett överskott att satsa i den prioriterade besöksnäringens gästhamn 
och servicebyggnad i Havsbadet. Detta påstående är inte tagit ur luften om någon 
tror det. Det är direkt taget ur: Årsrapport 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Punkt 7.5 Ekonomisk analys:  

”Enheten för småbåt redovisar ett överskott mot budget på 672 tkr. Överskottet 
består till stora delar av minskade kostnader för akuta reparationer under året.” 

Detta är ingen engångsföreteelse utan ett ständigt pågående undanhållande av akut 
(taxe-finansierat) underhåll av bryggorna i småbåtshamnarna.  Överskott 2017, 
951 000. Överskott 2018, 672 000 = 1,5 mkr.  

Det är uppenbart att det finns planer på att permanenta detta förhållande i en tänkt 
ny organisationsform. Förvaltningens kommentar till budget 2019 för enheten för 
småbåt bekräftar farhågorna. ”Sänkt ram med 754 tkr. Sänkning av 
underhållsbudget innebär att enheten är helt taxefinansierad”. Vilket i klartext 
betyder att underskottet i bl.a. gästhamnen betalas av hemmahamnstaxorna. 

Att uppnå målet,” Norra Bohusläns bästa småbåtshamn” ,  görs inte på detta sätt. Möjligen 
en av Bohusläns bästa gästhamnar, men då på bekostnad Lysekils främsta attraktionskraft 
för åretruntboende. Småbåtshamnar med möjligheten att nå skärgården med egen båt. 

Fråga- Anser kommunalrådet att det är ok att båtplatsinnehavarna, utöver drift och 
underhåll av sina hemmahamnsbryggor, nu även förväntas ansvara för underskottet i 
gästhamnsverksamheten. (Driftunderskott, kapitalkostnader för nya servicebyggnaden, 
inkomstbortfallet för seglarveckan mm.) ? 

Yngve Berlin (K)………………………………………           Lysekil den 4 april 2019 
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1. Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns revisorer granskat kommunens avtal med 

LEVA i Lysekil AB gällande underhåll av gator och parker. Den övergripande revisionsfrå-

gan är som följer: 

Är avtalet mellan kommunen och bolaget ändamålsenligt? 

Vår samlade bedömning är att avtalet mellan kommunen och bolaget inte är ändamålsen-

ligt. Den samlade bedömningen är baserad på kontrollmålen nedan. 

Kontrollmål Bedömning 

Används avtalet som det är avsett? 

 

 

Delvis uppfyllt 

Målen med avtalet uppfylls inte samtidigt som 

avtalsformen är oklar 

Är avtalet vad gäller tjänster som ingår 
tillräckligt tydligt? 

Ej uppfyllt 

Otydlighet finns kring både definitioner och 

omfattning 

Är gränsdragningslistan mellan avtals-
parterna tydlig?  

 

Delvis uppfyllt  

Otydlig gränsdragning framförallt vad gäller 

ansvar för åtgärder 

Finns rutiner för kontinuerlig uppföljning 
av avtalet? 

 

Ej uppfyllt  

Nyckeltal följs inte upp samtidigt som driftmö-

ten endast delvis genomförs 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunen har ett avtal med LEVA i Lysekil AB omfattande ansvaret för att underhålla 
kommunens gator och parker. 

Avtalet har betydelse för kommunens ekonomi och på tjänstens kvalitet utifrån hur pro-
cesserna hanteras, vilka prestationer som erhålls och till vilka villkor. Mot denna bak-
grund har revisorerna beslutat att granska avtalet mellan kommunen och bolaget. 

2.2. Revisionsfråga 
Granskningens revisionsfråga är följande: 

Är avtalet mellan kommunen och bolaget ändamålsenligt? 

Svaren på följande kontrollmål ligger till grund för besvarandet av revisionsfrågan: 

 Används avtalet som det är avsett? 

 Är avtalet vad gäller tjänster som ingår tillräckligt tydligt? 

 Är gränsdragningslistan mellan avtalsparterna tydlig?  

 Finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtalet? 

2.3. Revisionskriterier 
Följande utgör kriterier som grund för svaret på revisionsfrågan: 

 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun (Dnr LKS 2014-
477, antagen av KF 2014-11-27 § 24) 

 Ägardirektiv för LEVA i Lysekil AB (Dnr LKS 2014-477, antagen av KF 2014-11-27 
§ 24) 

2.4. Metod  
För granskningen har intervjuer genomförts med följande tjänstemän på kommunen: 

Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tf Avdelningschef Mark och gata, Projekt och 

gatuingenjör. Kortare avstämningar har gjorts med administrativ handläggare på Sam-

hällsbyggnadsenheten, ekonomifunktionen och kommunens upphandlare. 

På bolaget har intervjuer genomförts med följande tjänstemän: VD, Entreprenadchef och 

Arbetsledare Gata/Park. 

Följande dokument har inhämtats och granskats: Skötselavtal – Gata/Park, Lysekils 

kommun (Dnr LKS 2015-432) inklusive Kartbilaga 1 Grönytor samt Kartbilaga 2 Trafikan-

läggningar. Vidare har fakturor som genererats av avtalet granskats. 
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3. Granskning av kontrollmål  

3.1. Används avtalet som det är avsett? 

3.1.1. Ägardirektiven 

Kommunen har av Kommunfullmäktige två beslutade ägardirektiv som berör LEVA i Ly-

sekil AB, fortsättningsvis benämnt bolaget. 

Det ena är kommunens gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun. Av 

detta framgår att verksamheten ska bedrivas med syftet att skapa nytta för kommunen 

och kommuninvånarna. Vidare fastställs att öppenhet och förtroende mellan ägaren 

(kommunen) och respektive bolagsstyrelse är ett viktigt inslag i ägarstyrningen samt att 

ägardirektiven förutsätter en positiv och produktiv organisationskultur. Slutligen poäng-

teras betydelsen av ömsesidig dialog. 

Det andra är ägardirektivet för bolaget. Av detta framgår att bolagets verksamhet bland 

annat omfattar leverans av tjänster till kommunen enligt avtal. Vidare fastställs bolagets 

verksamhetsmål bland annat till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv kommun 

vad avser livskvalitet samt att beakta samordningsmöjligheter med kommunens förvalt-

ningar. Slutligen fastställs att bolaget ska ha en avkastning på 5 % av det egna kapitalet. 

3.1.2. Avtalet 

Lysekils kommun och bolaget har flera avtal sinsemellan. Det avtal som denna granskning 

avser omfattar samarbetsavtal om drift, skötsel och underhåll för Gata/Park.  

Avtalet är ursprungligen från 2008 och har förlängts i omgångar. Det senaste avtalet är 

från 2015 och är fortfarande giltigt.1 Det finns ett brev från kommunchefen ställt till bola-

get daterat 2017-06-30 där det framgår att kommunen har för avsikt att teckna nytt avtal 

med bolaget i samband med att avtalet går ut 2018-03-31. Något sådant har dock inte 

tecknats. 

Målen med avtalet fastställs, bland annat, till att uppnå största möjliga kundnytta, gemen-

samt arbeta med nyckeltalsuppföljningar och ömsesidigt förtroende. 

Avtalet kan beskrivas som en hybrid mellan ett funktionsavtal där det framgår vad som 

ska skötas och till vilken nivå men inte hur, och ett frekvensbaserat avtal där det nogsamt 

beskrivs hur ofta en viss tjänst ska utföras. Exempelvis ska centrumgator städas efter be-

hov och upplevas som rena (funktion) samtidigt som områden utanför centrum ska ma-

skinsopas en gång per månad (frekvens). 

Avtalet omfattar ett grundabonnemang som inkluderar skötseln av kommunens allmänna 

platsmark såsom parker, grönytor, gator och vägar. För detta ersätter kommunen bolaget 

med en indexreglerad summa varje månad.2 För arbeten utanför grundabonnemanget har 

                                                             
1 Avtalet gäller till 31 mars 2018. Om det inte sägs upp senast nio månader före avtalstiden utgång 
löper det vidare på ett år i sänder med nio månaders uppsägning vid varje år. 
2 För 2018 var månadsabonnemanget 1 015 017 kr tom april och efter det 1 043 180 kr. 
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parterna möjlighet att komma överens om ÄTA-arbeten3. Det framgår inte av avtalet hur 

priset för grundabonnemanget är framräknat. 

3.1.3. Iakttagelser kommunen 

Förvaltningschefen, som är relativt ny på sin post, menar att det tidigare inte funnits nå-

gon samsyn mellan kommunen och bolaget huruvida avtalet används som det är avsett 

eller inte. Stor omsättning på personalen i kommunen har gjort detta svårt. Samtidigt har 

kommunen och bolaget inför det planerade nya avtalet gjort samarbetsövningar och där-

med kommit varandra närmare i samsyn. Vidare menar förvaltningschefen att han upp-

fattar möjligheterna för ett tillitsbaserat arbetssätt i framtida avtal som goda. 

Den tillförordnade chefen för Mark och Gata, som är helt ny på sin post men sedan tidi-

gare har haft viss insyn i avtalet, menar att avtalet blivit mer detaljstyrt med tiden och att 

bolaget tillämpar tilläggsdebitering via ÄTA-arbeten reglerade inom avtalet, men till en 

extra debitering för huvuddelen av det arbete de utför. Tjänstemannen medger vidare att 

det är ett problem för kommunen att de inte har resurser nog för att följa upp arbetet som 

bolaget utför. 

Gatuingenjören som från kommunens sida är driftansvarig för gatudelen av avtalet, me-

nar att avtalet inte används som det är avsett. Bolaget ansvarar exempelvis för att all väg-

beläggning utom asfalt ska fungera, medan bolaget i de fallen svarar kommunen att detta 

inte ingår i grundabonnemanget och samtidigt erbjuder sig att utföra arbetet som ett 

ÄTA-arbete inom avtalet till en extra kostnad. Exempel ges också av kommunen för till-

fällen då de anlitat annan leverantör än då kostnadsförslaget från bolaget varit för hög. 

Tjänstemannens uppfattning är att kommunen betalar mer nu än tidigare, samtidigt som 

man får mindre för pengarna. 

Ingen på kommunen kan svara på hur den fasta abonnemangskostnaden i avtalet har kal-

kylerats. 

3.1.4. Iakttagelser bolaget 

De intervjuade tjänstemännen på bolaget menar samstämmigt att avtalet används som 

det är avsett. Avtalet syftar till att reglera vilka ytor som ska skötas och till vilken nivå. 

Vidare menar bolaget att avtalet ska ses som ett funktionsavtal där parterna satt olika ni-

våer på vilken kvalitet som ska gälla för markerade områden på avtalets kartbilagor. 

3.1.5. Bedömning 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Avtalet är avsett att reglera drift och underhåll enligt 

de ägardirektiv som fastställdes för bolaget vid bolagiseringen 2008 vilket i stora delar 

också görs. 

De invändningar som granskningen vill framhålla rör två avgörande grundförutsättningar 

i avtalet som sannolikt fått konsekvenser för samarbetet. 

Den första rör typen av avtal, vilket i detta fall närmast kan beskrivas som en hybrid mel-

lan ett funktionsavtal och ett avtal som är metod/utförarbaserat. I det förra beskrivs nivån 

                                                             
3 Ändringar och tilläggsarbeten. Kommunens kostnad för godkända ÄTA-arbeten uppgick under 
2018 till 1 146 269 kr. 
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på leveransen snarare än frekvensen, och vad som ska uppnås snarare än hur. Utmaning-

en för ett sådant avtal är att det ställer krav på beställaren och utföraren i form av upp-

följning och mätning. Här visar det nuvarande avtalet brister då det inte utförligt beskri-

ver hur detta ska gå till. Utmaningen blir än större då det samtidigt finns vissa tjänster 

som har reglerade intervaller, även om det för dessa finns bättre möjligheter att följa upp 

avtalet (jfr avsnitt om Uppföljning). 

Den andra detaljen avser målen med samarbetet där det kan konstateras att avtalets skri-

velser om målen för avtalet inte nås. Kundnyttan, dvs hur nöjda kommuninvånarna redo-

visades av bolaget när den efterfrågades, men är inte målsatta av parterna gemensamt, 

vilket försvårar någon form av målanalys. Att detta mål analyseras torde vara av största 

intresse för kommunen. Inte heller de nyckeltalsuppföljningar som nämns i målsättning-

en har redovisats. Slutligen gör vi bedömningen att arbetet med ömsesidigt förtroende 

inte är tillfyllest. 

3.2. Är avtalet vad gäller tjänster som ingår tillräck-
ligt tydligt? 

3.2.1. Avtalet 

I avtalet regleras nogsamt vilka verksamheter som ingår samt till vilka funktions-och utfö-

randekrav dessa ska skötas (Bilaga 1 Funktionsbeskrivning). För vegetationsytor finns tre 

olika prioriteter med olika kvalitetsnivåer markerade på kartbilagorna. Stadsparken har 

exempelvis den högsta kvalitetsnivån där löv successivt ska tas bort medan löv på grön-

områden med prioritet 2 får sina löv borttagna under hösten och områden med prioritet 3 

får ha sina löv liggandes för förmultning på plats. För övriga verksamhetsområden finns 

både frekvenser och kvalitetsnivåer angivna uppdelade på exempelvis typ av gata. 

Vidare skiljer avtalet på bolagets tillsynsansvar och åtgärdsansvar. Exempel på det först-

nämnda är bolagets ansvar att meddela kommunen om sprickor i asfaltsbeläggning, me-

dan exempel på det andra är bolagets ansvar att underhålla och åtgärda fel på annan väg-

beläggning som hål i grusvägar. 

Det fastställs endast delvis i avtalet i reda ordalag hur snabbt åtgärder ska vara utförda. 

Exempelvis anges tre veckor som åtgärdstid för att åtgärda sättningar som orsakar vatten-

stänk för gångbanor, medan samma sättningar vid bostadsgator anmäls snarast. 

Vidare varierar avtalet, beroende på tjänst, skrivelserna ”anmäls snarast”, ”anmäls snarast 

till B för åtgärd” samt ”anmäls snarast för åtgärd”. I inget av fallen framgår det om åtgär-

den ingår i avtalet och om det i så fall ska extradebiteras via ÄTA-arbeten eller ingå i den 

ordinarie avgiften. 

Begreppet underhåll indelas enligt avtalet i förebyggande (planerat underhåll, ansvarig är 

B [kommunen]) och felavhjälpande (löpande underhåll, ansvarig är E [bolaget]). Avtalet 

har ingen förklaring eller hänvisning till vad som ska anses vara planerat respektive felav-

hjälpande underhåll.  
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3.2.2. Iakttagelser kommunen 

Förvaltningschefen anser att avtalet i sig beskriver relativt noggrant vad som ska ingå och 

inte, men tillägger att det i framtida avtal bör läggas in fler tjänster, exempelvis de vanlig-

ast förekommande ÄTA-arbetena. 

Kommunens tjänstemän ger olika bilder om hur tydligt avtalet är, men är ense om att det 

förekommit många tolkningsfrågor och tvister mellan kommunen och bolaget just om vad 

som ingår och inte. 

3.2.3. Iakttagelser bolaget 

Bolaget menar samstämmigt att det tydligt framgår i avtalet vad som ingår och till vilken 

nivå. Kartbilagorna återger vilket geografiskt område som ska skötas och till vilken nivå 

skötseln ska ligga på. Nivåerna ändrades i samband med det senaste avtalet från 2015 då 

en del nivåer reglerades ner i samråd mellan parterna. Arbetsledaren tillägger att bolaget 

generellt levererar mer än vad som anges i avtalet. 

3.2.4. Bedömning 

Kontrollmålet är ej uppfyllt. Det framgår inte tillräckligt tydligt i avtalet vilka tjänster 

som ingår. 

Även om vare sig kommunen eller bolaget uppgav detta som ett problem, bedöms texter-

na kring reda tider som otydliga. Vissa åtgärder och anmälningar ska göras inom en viss 

tid eller före ett visst datum, medan andra har ett mer diffust tidskrav. 

Vidare bedöms det som oklart om det faktiskt är någon reell skillnad på de olika skrivel-

serna om hur anmälningsplikten ska genomföras och om den efterföljande åtgärden ingår 

i avtalet eller inte (jfr avsnitt om Gränsdragning). 

Slutligen bedöms skrivelsen om förebyggande (planerat) och felavhjälpande (löpande) 

underhåll som alltför allmän och otydlig samtidigt som både kommunen och bolaget ger 

exempel på hur olika de tolkar begreppet. Sannolikt är detta också den främsta källan till 

oenigheten som måste sägas råda mellan parterna. En reflektion i sammanhanget här är 

om inte de utmaningar avtalet genererar stammar från oklarheten kring vilken typ av av-

tal det rör sig om (jfr avsnitt om Användning av avtalet). 

3.3. Är gränsdragningslistan mellan avtalsparterna 
tydlig? 

3.3.1. Avtalet 

Avtalet har ingen uttalad gränsdragningslista, men det förekommer som nämnts ovan 

ansatser till gränsdragning mellan parterna på flera ställen i avtalet. Det främsta exemplet 

är i Bilaga 1 Funktionsbeskrivning punkt FB.1 Definitioner och begrepp där det fastslås att 

kommunen är ansvarig för förebyggande underhåll och bolaget för felavhjälpande under-

håll.  

Vidare framgår det inte uttryckligen i avtalet vem som ansvarar för åtgärder efter bolagets 

tillsyn och anmälan i området trafikanläggningar/beläggningar/gatuunderhåll. 
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3.3.2. Iakttagelser kommunen 

De tre tjänstemännen på kommunen ger olika svar vad gäller gränsdragningslistan mellan 

parterna, men konstaterar att de inte delar den bild som de antar att bolaget har. 

3.3.3. Iakttagelser bolaget 

Bolaget framhåller att uttolkningen av begreppet underhåll inte delas av parterna, men att 

de i övrigt anser att gränsdragningslistan är tillfyllest. 

3.3.4. Bedömning 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Bedömningen bygger på att frågan om gränsdragning 

uppenbarligen är oklar framförallt för kommunen. Även för en extern part framstår fram-

förallt åtgärderna efter anmälan av fel som något otydliga vad gäller gränsdragning mel-

lan avtalsparterna.  

Utöver detta är, som tidigare konstaterats, oenigheten kring begreppet underhåll besvä-

rande. Begreppet beskrivs inte närmare än vad som tidigare nämnts, vilket är onödigt 

tunt, samtidigt som det kan sägas finnas en etablerad innebörd av begreppen som disku-

teras i frågan; förebyggande respektive felavhjälpande underhåll. 

3.4. Finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av 
avtalet? 

3.4.1. Avtalet 

I målen för avtalet står att parterna tillsammans ska arbeta med nyckeltalsuppföljningar 

inom kvalitet, produktivitet och effektivitet. Det finns i avtalet inte angivet vilka nyckeltal 

som ska mätas och följas upp och heller inget uttryckt mål i avtalet för vad som kan sägas 

vara en godtagbar nivå för nyckeltalen. 

Vidare stipulerar avtalet att driftmöten ska hållas mellan kommunen och bolaget med två 

veckors intervall och vid särskilt behov med tätare intervall. Driftmötena avser i huvudsak 

att behandla löpande planering och ställningstagande till ÄTA-arbeten. 

Utöver detta ska styrgruppsmöten hållas vid tre tillfällen per år och i huvudsak behandla 

uppföljning av avtalets tillämpning, mål, ekonomi samt nyckeltal. 

I avtalet framgår slutligen att bolaget månadsvis ska tillställa kommunen en redovisning 

över uppdragets genomförande innehållande kostnader och tidsåtgång samt var (Lysekil, 

Brastad/Bro eller Skaftö) arbete utförts inom respektive område (gata eller park). Ur re-

dovisningen ska kostnadsfördelning av material och nedlagd tid kunna utläsas. 

3.4.2. Iakttagelser kommunen 

Kommunen uppger att parterna inte följer upp avtalet via nyckeltal inom något område, 

möjligtvis med undantag för produktivitet då de får den månadsvisa redovisningen av 

bolagen översänd.  

Driftmötena för parkdelen av avtalet hålls enligt uppgift var tredje vecka medan gatudelen 

sedan en tid inte genomför driftmöten. Styrgruppsmötena genomförs enligt uppgift tre 
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gånger per år. Anteckningar från det senaste styrgruppsmötet har redovisats för revision-

en. 

Den månadsvisa redovisningen uppger kommunen att de erhåller. Den har dock inte re-

dovisats för revisionen. 

3.4.3. Iakttagelser bolaget 

Bolaget uppger att ingen av parterna har arbetat aktivt med de nyckeltalsuppföljningar 

som nämns i avtalet. Bolaget mäter dock via en tredje part medborgarnas nöjdhet med 

gata och park löpande, vilket också redovisats för revisionen. Kundnöjdheten har under 

2017-2018 pendlat mellan 58 % och 64 %. 

Vidare verifierar bolaget att driftmötena för parksidan hålls var tredje vecka, driftmötena 

för gatusidan inte alls, samt att styrgruppsmötena genomförs. 

Bolaget uppger att de redovisar uppdragets genomförande enligt avtal, något som också 

redovisats för revisionen. 

3.4.4. Bedömning 

Kontrollmålet är ej uppfyllt. Bedömningen bygger på att det inte finns eller praktiseras 

ändamålsenliga rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtalet. 

Det görs inga nyckeltalsuppföljningar, vilket är en noterbar brist, inte enbart för att det 

framgår av avtalet. Då avtalet till viss del kan sägas vara ett funktionsavtal med kravtexter 

som ”Vegetationsytorna (…) ska vara vackra och tilltalande” (jfr avsnitt om Avtalets tyd-

lighet) är det av vikt att också följa upp nyckeltalen kring detta. En reflektion i samman-

hanget är, dock utanför kontrollmålet, att det är ytterligare en brist att inga mål för nyck-

eltalen formulerats. 

Vidare kan konstateras att driftmötena hålls, men enbart för en del av avtalet. Då parter-

na, som tidigare konstaterats, inte är ense om hur ÄTA-arbeten ska tolkas och hanteras, är 

detta ett problem. I avtalet framgår tydligt att planering och ställningstagande till ÄTA-

arbeten ska hanteras i driftmötena. 
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4. Rekommendationer 

Utifrån ställt faktum att nuvarande avtal är under omförhandling ska rekommendation-

erna ses i ljuset av detta. 

4.1. Form av avtal och målformulering 
Främst bör kommunen göra någon form av målanalys göras om huruvida det nuvarande 

avtalet når de mål som finns uttryckta i det och i bolagets ägardirektiv. Denna analys bör 

förstås följas av ett arbete kring varför eller varför inte målen uppnås. 

Kommunen bör därefter gemensamt bestämma sig för vilken form eller typ av avtal de ska 

ha. Det finns, som oftast, för och nackdelar med alla former.4 Centralt här är kopplingen 

till målet med avtalet samtidigt som det ska vara möjligt för kommunen att följa upp på 

ett kostnadseffektivt och säkert sätt.  

Ett funktionsavtal behöver exempelvis ha tydliga mål för de nyckeltal som mäts, samtidigt 

som de ska vara enkla att mäta. En god ansats finns i den NKI5 av kommuninvånarnas 

nöjdhet av gata och park som redan nu genomförs av bolaget. En annan är SCB:s NMI 

som mäter som bland annat mäter kommuninvånarnas nöjdhet med gator respektive 

gång-och cykelvägar.6  

Ett avtal baserat på metod behöver målformuleringar av annat slag, exempelvis rapporter 

om hur väl bolaget genomför frekvenserna av den överenskomna aktiviteten. Detta kan 

ske via de arbetsrapporter som bolaget producerar, men bör samtidigt kontrolleras via 

stickprov av kommunen. 

4.2. Driftsinstruktion 
Vi rekommenderar att den funktionsbeskrivning som beskriver kraven för entreprenaden 

separeras från avtalet. Istället för funktionsbeskrivningen som en bilaga till avtalet före-

slår vi att kommunen i sin egenskap av beställare tar fram en driftinstruktion som beskri-

ver uppdraget för den löpande driften.  

Driftsinstruktionen ska innehålla arbetsbeskrivning för de vanligaste uppdragen av felav-

hjälpande, löpande och planerat underhåll samt projektartad karaktär vilka tilläggsfaktu-

reras. Kommunen ansvarar för löpande revidering av driftsinstruktionen samt rapporte-

rar alla ärenden genom en överenskommen rutin för att förtydliga uppdragen, minska 

risken for missförstånd/olika tolkningar av uppdrag samt säkra en god dokumentation. På 

så vis blir kommunen en mer aktiv beställare samtidigt som dess ansvar förtydligas. 

I avtalet ska regleras hur ofta driftinstruktionen ska revideras. 

                                                             
4 En av flera studier på området är utförd av Statens väg- och transportforskningsinstitut från 2016 där kon-
traktsmodeller från olika länder jämförs. 
5 Nöjd Kund Index 
6 Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje år Sveriges kommuner att medverka i en medborgarundersök-
ning som publiceras som ett Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Lysekils resultat för 2018 är 49 för gator och 46 
för gång- och cykelvägar vilket är något under medel för riket (54 respektive 55). Parker och grönområden 
mäts inte. 
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4.2.1. Definitioner i instruktionen 

Det framkommer tydligt i granskningen att parterna inte är överens om kritiska definit-

ioner i avtalet. Rekommendationen är att parterna fortsätter arbetet med gemensamma 

samtal om hur olika begrepp i avtalet ska uttolkas och hanteras. Det tydligaste exemplet 

är begreppet underhåll där parterna uppenbarligen har olika tolkningar. 

4.2.2. Tydlighet i instruktionen 

Ett samarbetsavtal av detta slag är i regel långt7 och båda parter kommer sannolikt byta 

personal under löptiden. I intervjuerna framkommer att framförallt kommunen bytt per-

sonal under avtalstiden, vilket gör behovet av ett tydligt avtal stort. Även om tjänstemän-

nen som tecknar avtalet är överens om innebörden av det, är det ingen garanti för att de-

ras efterträdare ser samma tydlighet. Som minst bör begrepp som en tredje part inte kan 

uttolka av avtalet förtydligas. Exempel på detta finns i granskningen, tydligast illustrerat 

med skrivningarna kring anmälan och åtgärd samt blandningen av reda och subjektiva 

tidsbegrepp (snarast eller inom tre veckor). 

4.3. Uppföljning 
Som konstaterats i granskningen är uppföljningen av avtalet inte tillfyllest. Det finns till 

viss del instruktioner i avtalet om hur uppföljningen ska genomföras, men då dessa inte 

följs är det vår rekommendation att framförallt driftmötena återupptas. 

Vidare är det inför ett nytt avtalstecknande lämpligt att avtalet mer detaljerat stipulerar 

hur detsamma ska följas upp. Det finns flera anledningar till att följa upp avtalet. I ett 

ekonomiskt perspektiv är det viktigt att årligen följa upp och kontrollera avtalspriser och 

volymer, samtidigt som det är centralt ur ett rättsligt perspektiv att inte avtalet väsentlig-

en skiljer sig från den överenskomna tjänsten. Slutligen är det affärsmässigt att både 

kommunen och bolaget ger varandra ömsesidig uppmärksamhet och går igenom affärsre-

lationen regelbundet.  

Slutligen ska samtliga möten förstås också dokumenteras. 

 

 

Fredrik Flodin     Said Ashrafi   

Projektledare      Specialist 

                                                             
7 Det finns i lagstiftningen ingen begränsning på hur långt att avtal får vara, även om det av flera skäl är 
olämpligt med långa avtalstider. 
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Från och med 1 januari 2015 skärptes skollagen och det blev tydligare att en kommun löpande under året 
ska hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta. Aktivitetsansvaret reglerar att 
ungdomar under 20 år som av någon anledning inte studerar eller arbetar ska erbjudas lämpliga 
individuella åtgärder. Kommunerna ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register 
över de ungdomar som omfattas av ansvaret. 

Utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutade kommunens revisorer att genomföra en 
granskning avseende hur Lysekils kommun fullgör sitt aktivitetsansvar. Revisionsfrågan formulerades 
enlig följande: ”Har utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen säkerställt ändamålsenliga 
rutiner och en handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret i enlighet med skollagens krav?” För 
att ge ett underlag till besvarandet av revisionsfrågan utgick granskningen från ett antal kontrollmål 
rörande formell styrning genom beslutade rutiner, riktlinjer, handlingsplaner, att ansvarsfrågan var 
klarlagd, resurstilldelning. Dessutom innehöll granskningen ett antal kontrollmål som rörde själva 
verksamheten och hur samverkan med andra aktörer samt det egentliga arbetet med ungdomarna 
säkerställts. 

Den samlade bedömning i rapporten var att det inte säkerställts att det kommunala aktivitetsansvaret 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med skollagens krav och ett antal rekommendationer gavs 
för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete. 

Kommunens revisorer beslutade under hösten 2018 att en uppföljning av tidigare genomförd granskning 
skulle genomföras. Med tanke på omfattningen på uppföljningen har inte gjorts någon djupare 
granskning utifrån hur verksamheten är organiserad utan i stort utifrån styrning av densamma. 

Granskningen har genomförts med stöd av genomgång av relevanta dokument, ”Handlingsplan för 
kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun”, samt intervju med förvaltningschefen för 
utbildningsförvaltningen. 

Initialt kan konstateras att förvaltningen och kommunstyrelsen efter föregående revisionsrapport 
reagerade på ett tydligt och snabbt sätt. Man höll i stort med om den kritik som fördes fram i 
granskningsrapporten och ett uppdrag gavs i februari 2017 att ta fram ett förslag till riktlinjer och 
handlingsplaner gällande kommunens aktivitetsansvar. Detta gjordes med stöd av en arbetsgrupp och 
under hösten 2017 fattade kommunstyrelsen beslutet att fastställa ”Handlingsplan för Kommunala 
aktivitetsansvaret i Lysekils kommun”.

Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun

Inledning
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1. Det finns dokumenterade rutiner, riktlinjer, 
handlingsplaner samt ansvarsfördelning för 
aktivitetsansvaret

Som angavs ovan så togs fram ett styrande 
dokument under 2017, ”Handlingsplan för 
Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils 
kommun”. Dokumentet innehåller rubrikerna:

Leda och styra

• Här tydliggörs att det ska finnas en styrgrupp 
för verksamheten, vilka som ska ingå, 
mötesfrekvensen samt vem som är 
sammankallande. För den arbetsgrupp som 
ska finnas slås också fast samma förhållanden 
som ovan. Det anges också vilka övriga 
samverkansformer som ska finnas utöver 
styrgrupp och arbetsgrupp.

Identifiera, informera och kontakta

• I denna del vilka ungdomar som ska komma 
ifråga för uppmärksamhet samt på vilket sätt 
dessa ska kunna nås för information. 

Lämpliga individuella åtgärder

• Under denna del tydliggörs att en individuell 
plan ska upprättas samt vad som kan 
erbjudas i form av insatser. 

Dokumentationsansvar

• Vem som ska dokumentera arbetet och i vilka 
system.

Förande av register

• Här klargörs att det finns rutiner för 
information om vilka elever som hoppar av 
utbildning, byter skola eller har hög frånvaro. 
Dessutom att det är AME som ansvarar för att 

skicka in efterfrågade uppgifter till SCB.

Utvecklingsmål

• Här anges målen att få gymnasieskolorna att 
återkoppla förändringar i elevernas skolgång 
samt att man inom ramen för KAA ska 
komma i kontakt med samtliga ungdomar 
som identifieras ha behov av insats samt 
erbjuda stöd och aktiviteter. 

Kommentar:

Kommunen reagerade på tidigare granskning 
kring området och tog snabbt fram en 
handlingsplan. Den bedöms innehålla de 
nödvändiga aspekterna för ett klargörande av 
ansvarsförhållanden och arbetssätt. 

En svårighet som funnits är när det gäller att 
identifiera de som hoppar av utbildning och där 
eleven går på gymnasiet utanför Lysekil. Detta 
har lyfts inom Fyrbodal och är en aspekt som 
delas med flera kommuner. Arbetssätt och 
rutiner finns framtaget och det förväntas att det 
snart ska finnas full funktionalitet.

Det finns inga särskilda mål för arbetet, utan 
ambitionen har varit att se det som en del av 
kommunens övergripande målstyrning och de 
”kritiska kvalitetsfaktorer” som angetts och där 
barn och unga är ett ansvarsområde.  Det betyder 
att KAA är ett sätt att arbeta med den 
måluppfyllelsen. Bl a redovisas ungdomars 
sysselsättning samt fullföljandet av studier direkt 
till KF.

Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun

Uppföljning 
Uppföljningen följer här de kontrollmål som den tidigare genomförda 
granskningen utgick från och nedan följer alltså dessa med en kommentar. 
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2. Det finns tillräckliga resurser för arbetet 

I samband med tidigare granskning fanns vissa 
oklarheter kring finansiering av den 
samordnartjänst på halvtid som hade rekryterats.  
Förutom detta har inte några särskilda medel 
avsatts då det anses att arbetet utifrån KAA är en 
del av ordinarie verksamhet, ex vis 
introduktionsprogrammet.

Tjänsten är organiserad under AME, 
arbetsmarknadsenheten.

3. Det sker en kartläggning och registrering av 
vilka som omfattas av aktivitetsansvaret 

Det faktum att det inom kommunen finns en 
högstadieenhet och ett eget gymnasium gör att 
det är enklare att få signaler på vilka ungdomar 
som kan höra till målgruppen för insatser enligt 
KAA. Som angetts tidigare är det i stället en risk 
rörande de elever som utbildar sig på annan ort, 
här pågår ett arbete inom ramen för Fyrbodal för 
att säkra upp informationen till 
hemkommunerna. 

Ansvaret för registrering, dokumentation samt 
rapportering till SCB är ett ansvar som åligger 
samordnaren för arbetet enligt KAA. Det som 
registreras meddelas även förvaltningschefen för 
utbildning som med ledning av inflödet också gör 
egna analyser. Sådana kan leda till förändringar 
av gymnasiets verksamhet för att möta behoven 
av insatser. Ex vis anges att gymnasiets 
individuella program (IM) förändrats under 
senaste året för att korta ner tiden från IM till ett 
gymnasieprogram.  

4. Kontakt sker med berörda ungdomar 

Samordnaren är den som har ansvaret för att ta 
ansvaret med ungdomar inom målgruppen. 
Enligt vad som rapporterades in till SCB under 
våren 2018 rörde det sig om ca 130-140 
ungdomar, hälften var dock redan involverade i 
IM.

5. Det finns ett tillfredsställande samarbete 
med andra aktörer både internt och externt

I handlingsplanen anges tydligt vilka forum som 
ska finnas för samverkan, vilka som ska delta 
samt vem som ansvarar för att sammankalla. Den 
arbetsgrupp som finns har som syfte att på en 
operativ nivå delge varandra vad som är aktuellt 
inom respektive område, diskutera praktisk 
samverkan och samordna och komplettera 
varandras insatser. Det är alltså inte ett 
samverkansforum som finns exklusivt för arbetet 
enligt KAA, däremot blir KAA en utgångspunkt 
för många diskussioner. 

Som tidigare angetts pågår också en samverkan 
med andra kommuner via Fyrbodal.

6. Det är tydligt vilka insatser/åtgärder som 
kan erbjudas 

Alla som deltar på IM har en studieplan vilket 
innebär att de då också har en individuell plan. 
Övriga, i dagsläget 60-70 ungdomar, uppges 
också ha en individuell plan.

7. Arbetet utvärderas så att 
förbättringsområden kan identifieras och 
åtgärdas 

Arbetet med KAA har inte direkt utvärderats men 
till en följd av arbetet har IM behövt 
omstruktureras för att bättre passa ungdomarnas 
behov av utbud. 

Den handlingsplan som beslutats har inte 
utvärderats till innehåll.

Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun
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Utifrån vad som framkommit under arbetet med uppföljning av tidigare rapport kring kommunens 
arbete i enlighet med kommunens aktivitetsansvar (KAA) gör vi den bedömning att verksamheten i allt 
väsentligt är ändamålsenlig. 

Bedömningen utgår från att det nu i styrande dokument klarlagts ansvar och arbetssätt samt att det finns 
en organisation för samverkan mellan berörda instanser. Från genomförd intervju framgår också att 
arbetet enligt KAA står som utgångspunkt för arbetet i mycket av den samverkan som finns kring 
ungdomar.  

Med ledning av uppföljningen rekommenderas att handlingsplanen för det kommunala 
aktivitetsansvaret utvärderas till såväl innehåll som utförande.

2019-01-27

_______________________ _______________________

Håkan Olsson Lars Näsström

Uppdragsledare Projektledare

Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun

Revisionell bedömning
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