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Medverkande tjänstemän 

 
Eva Andersson, förvaltningschef 
Michael Johansson, avdelningschef hållbar utveckling, § 16 
Jan-Erik Larsson, utvecklingsstrateg hållbar utveckling, § 16 
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§ 16 
 
Förändrad busslinje 851/ anslutningsbuss ”Lysekilsrundan” 
 
Avdelningschef Michael Johansson och utvecklingsstrateg Jan-Erik Larsson från 
avdelning hållbar utveckling har bjudits in till dagens sammanträde för att svara på 
frågor kring de förändringar som gjorts avseende linjesträckningen för buss 851 
(Lysekilsrundan) i samband med annan linjesträckning för buss 841 och som 
medfört en hel del olägenheter för många av Lysekils kommunmedborgare.  
 
Michael Johansson presenterar powerpoint-bilder med bakgrundsbeskrivning, 
linjesträckning samt statistik i samband med och på grund av nytt avtal med 
Västtrafik. Se bilaga.  
 
Av bilderna kan bland annat utläsas att en del hållplatser försvunnit jämfört med 
tidigare, vilket medfört en hel del olägenheter för äldre personer och personer med 
funktionshinder som brukat använda sig av buss 851, den så kallade 
Lysekilsrundan. Förändringarna påverkar i hög grad brukare med olika insatser 
från socialtjänsten.  
 
Även utformningen av bussen har ändrats så att det inte längre är en så kallad 
”låggolvad buss”. Detta medför problem för personer som har behov av rullatorer 
eller rullstolar och deras möjligheter att ta med dessa hjälpmedel på bussen. 
Pensionärsföreningarna framför att minimikravet borde vara att alla bussar är 
låggolvanpassade för att personer med funktionshinder ska kunna komma på och 
av bussarna utan att behöva be chauffören eller andre medresenärer om hjälp. 
Behovet av sådana bussar finns även bland passagerare med barnvagnar, med 
kryckor eller personer med allmänt nedsatt rörlighet. 
 
Socialnämnden uppdrog 2018-08-28 åt nämndens presidium att upprätta en 
skrivelse till Lysekils kommunstyrelse och till Västtrafik (via avdelning hållbar 
utveckling), med anledning av de försämringar som uppkommit samt hur detta 
påverkar brukare med behov av insats från socialnämnden samt på sikt även risken 
för ökade kostnader för socialförvaltningen. Skrivelsen redovisas muntligt av 
ordföranden. Se bilaga 2.   
 
Michael Johansson och Jan-Erik Larsson från avdelning hållbar utveckling 
kommer att kontakta Västtrafik med anledning av det som framkommit vid dagens 
sammanträde.  
 
---   
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§ 17 
 
Frågor från pensionärsorganisationerna  
 
Pensionärsorganisationerna har begärt att få en uppdatering om vad som hänt 
sedan föregående möte gällande förvaltningens ekonomiska läge, läget inom 
hemtjänsten samt om framtida äldreomsorg på Skaftö.  
 
Förvaltningschefen informerar muntligt.  
 
Ekonomi / Läget inom hemtjänsten 
 
Det ekonomiska resultatet ser betydligt bättre ut än första prognosen som 
redovisades under våren 2018. Arbete pågår med omställningar inom hemtjänst 
och andra områden vilket förhoppningsvis kommer att påverka resultatet positivt. 
Nya scheman läggs för att anpassa verksamhet efter behov. Förvaltningen planerar 
för en hel del förändringar på många olika sätt. Ett sätt kan vara att hitta andra 
möjligheter att få hem varor från affärer, ett annat sätt kan vara att få hem 
mediciner från apoteket genom andra möjligheter. Detta för att det ska bli bättre 
service till personer som har insatser från socialtjänsten genom att inte använda 
personalen utan nyttja de resurser som leverantörerna kan erbjuda.  
 
Förvaltningen tittar på alla kostnader inom alla verksamheter. LSS-avdelningen ser 
över kvalitet och ekonomi genom att till exempel inte ha egna/leasade bussar eller 
bilar på gruppboendena då detta inte är en lagstadgad förmån. Förvaltningen har 
även gjort jämförelser med andra kommuner och det har då visat sig att dessa 
heller inte har den förmånen för sina boenden.  
 
Bemanningen inom särskilda boenden ses över ytterligare eftersom en del av de 
höga kostnaderna ligger där. Stimulansbidragen försvinner vilket påverkar 
förvaltningens ekonomi och personal. Planeringen är inte att säga upp personal 
utan man måste planera för att arbeta över enhetsgränserna istället. Förvaltningen 
försöker också att inte ta in extrapersonal/vikarier utan att först göra noggranna 
bedömningar av behovet. Förändringar görs också inom hemtjänstgrupperna 
genom att ta bort vissa grupper och integrera/samköra med andra grupper istället.  
 
”Skönsmomodellen”, som används bland annat i Sundsvall, är i dagsläget inte 
aktuell i Lysekils kommun. Förvaltningen använder sig inte heller av 
”minutmodellen” utan försöker få personalen av vara med i planeringen hela tiden 
för att känna sig delaktiga i allt som sker, vilket är väldigt viktigt och som upplevs 
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mycket positivt, och på så sätt finna bästa möjligheterna för både brukare och 
personal.  
 
Socialnämnden beslutade den 28 augusti 2018 att hos Socialstyrelsen rekvirera 
780.000 kronor för satsning på välfärdsteknik för att möjliggöra att äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning kan vara mer delaktiga, mer självständiga 
samt uppnå en högre livskvalitet. Välfärdstekniken ska även bidra till bättre 
arbetsmiljö inom socialtjänstens verksamheter.  
 
 
Framtida äldreomsorg på Skaftö 
 
Förvaltningen har ett uppdrag att göra en utredning över hur framtida äldreomsorg 
på Skaftö ska se ut utifrån de behov som finns och som man idag känner till samt 
utifrån den åldersprognos som finns för kommunen. Utredningen kommer att 
presenteras för socialnämndens ledamöter och ersättare den 2 oktober 2018. I 
utredningen kommer olika förslag att redovisas som politikerna har att ta ställning 
till.  
 
Vid nämndens sammanträde i juni gavs en muntlig information i ärendet. 
Utredningen ska visa på en ordentlig genomlysning och en bra kvalitativ utredning 
utan en massa smådelar. Den måste vara en korrekt och kvalitetssäkrad innan 
beslut tas, därför har mycket tid lagts på detta.  
 
---   
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§ 18 
 
Nya äldreboendet i Fiskebäck.  
 
Kommunalråd Jan-Olof Johansson informerar om att första spadtaget för 
igångsättandet av det nya äldreboendet i Fiskebäck i Lysekil togs den 31 augusti 
2018.  
 
Efter en lång process med överklaganden och remissförfaranden så hoppas man 
från Riksbyggens sida att arbetet med äldreboendet ska vara igång redan i oktober 
2018. Boendet som byggs i två plan ska innehålla 80 lägenheter om ca 32 kvm 
vardera. 60 lägenheter samt ett storkök, restaurang och café i bottenplan och 20 
lägenheter och personalutrymmen (omklädningsrum, kontor, konferensrum) på 
övervåningen. Byggtiden beräknas till ca 2 år.   
 
Inga förändringar finns utifrån tidigare planering. Balanseringen av somatiskt 
boende och/eller demensboende får förvaltningen avvakta med tills det närmar sig 
tiden för att boendet står klart för inflyttning. Grundutrustningen i boendet är 
planerat utifrån bästa kvalitet för allas behov.  
  
--- 
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§ 19 
 
Kulturveckan och Seniormässan 
 
 
Kulturveckan äger rum mellan den 5 och 11 oktober 2018. Mer information om 
programmet kommer att finnas på kommunens webbplats när vi närmar oss 
oktober månad. Alla hushåll i Lysekils kommun kommer också att få ett utskick 
hem i brevlådorna.  
 
Seniormässan äger rum torsdagen den 8 november i Brastad Folkets hus mellan  
kl. 13.30-16.00.  
 
---  
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§ 20 
 
Återkoppling från brukarorganisationerna 
 
Inget att redovisa.  
 
---  
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§ 21  
 
Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är den 15 november 2018. Kallelse med dagordning kommer 
att skickas.  
 
---  
 
 



Lysekilsrundan
5 september 2018

Bilaga 1
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• I samband med att trafiken lades om och 841 fick en ny linjesträckning i dec 2017 justerades övrig trafik så 

att det skapades ”matning” till Södra hamnen. Utgångspunkten var att man utmed 841ans gamla 

linjesträckning skulle ha goda anslutningar till bussarna vid Södra hamnen.

• Parallellt med arbetet med nya körvägar gjordes även olika genomlysningar av trafiken inför den nya 

upphandlingen av ”lokaltrafiken” (med trafikstart juni 2019). Där framkom att det fanns hållplatser med 

väldigt lågt resande utmed linje 851 (Lysekilsrundan), detta underlag har sannolikt använts för omläggning 

av linje 851 i dec 2017. 

• Förändringen kring linje 841:ans linjesträckning kommunicerades med kund, både genom annonsering i 

Bohuslänningen och anslag som sattes Gällande ändringarna av linje 851 verkar det tyvärr inte ha 

kommunicerats alls i samband med tidtabellsskiftet, bortsett från den nya tidtabellen

• Gällande vem som fattar beslut om förändringar i trafiken så ligger ansvaret på Västtrafik. Beslutet tas av 

den gemensamma affären som Västtrafik har tillsammans med berört trafikföretag. Beslut om 

trafikförändringar tas i det normala fallet i samband med Västtrafiks årliga trafikplan. 

• Västtrafik har en riktlinje kring vad de kallar ”lågfrekvent resande”. Definitionen av vad som är lågfrekvent är 

att det är färre än 8 resenärer per tur och att linjen har en kostnadstäckningsgrad under 33 %. Värdena är 

satta utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt utifrån trafikens miljöpåverkan (Det behöver vara minst åtta 

resenärer per tur jämfört med 1,3 resenärer i en bil för att bussen skall anses vara miljövänligare). Om en 

linje är lågfrekvent kan den bli föremål för åtgärder som t.ex. justering av avgångstider, effektiviseringar 

såsom att ta bort hållplatser, förändra linjesträckningar, korta av linjen, förändra turutbudet osv.



Sträckning
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Ny sträckning 
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Turtäthet
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• Vardagar

– 15 avgångar/dag

– Varav 9 avgångar 

stannar vid alla 

hållplatser

• Helger

– 5 avgångar/dag 
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Linje jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec totalt

2016 851 Lysekilsrundan 726 552 606 648 674 391 312 383 631 650 573 504 6 650

2017 851 Lysekilsrundan 545 600 688 604 430 347 502 585 603 768 720 1 025 7 417

Hållplatserna som tagits bort på linje 851: 
Utsikten 5 påstigande i snitt/månad. Mindre än 200 m till annan hållplats på linjen.

Dalskogens kyrkogård 4 påstigande i snitt/mån. ca 400 m till annan hållplats på linjen.

Badhusberget södra 8 påstigande i snitt/mån. ca 300 m till annan hållplats på linjen.

Badhusberget vändplan 1 påstigande i snitt/mån. ca 100 m till annan hållplats på linjen

Järnvägsgatan 5 påstigande i snitt/mån. Mindre än 200 m till annan hållplats på linjen

Gamla kyrkogården 0 påstigande i snitt/mån

Dona 1 påstigande i snitt/mån. ca 550 m till annan hållplats på linjen

Havets hus/Turistvägen 9 påstigande i snitt/mån. Väldigt nära till hållplats Havets hus (trafikeras av 841) och 500-
600 m till hållplats utmed 851s linjesträckning.

Lysekils kyrka 0 påstigande i snitt/mån

Strandvägen 0 påstigande i snitt/mån

Idrottshallen 0 påstigande i snitt /mån



Bilaga 2


