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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
kallas till sammanträde torsdagen den 27 augusti kl 09.00 i konferensrummet 
Kommunfullmäktigesalen, Lysekil, för behandling av följande ärenden: 
 

Ärende 

 

 

Val av justerare; Ulf Hanstål 

 

 

1 

2 
 

3 

Information/dialog vid nämndsmötet 

Fastställande av dagordningen 

Information om Kommunkompassen kl 09-00-09.45/Ing-Marie Tjulander 
kommer till nämnd 

Remisser – inga ärenden.  

 

 

 
4.1 

4.2 
 

Myndighetsutövning inom stängda dörrar enligt kommunallagen 
6 kap. 19a § 

Besvärsmål – inga ärenden 

Anmälningsärende besvärsmål 

− Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck XXXX i Lysekils kommun 

 

5 

6 

6.1 
 

6.2 
 

7 

7.1 
 

7.2 
 

8 

8.1 

 

9 
 
 
 
 
 

 

10 

11 

Tillsynsärenden – inga ärenden 

Bygglov 

Ansökan om rivningslov för befintligt uterum och altan samt bygglov för 
uterum och altan på fastigheten Kyrkvik XXXX 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthallbyggnad för lagerändamål på del 
av fastigheten Södra Hamnen XXXX 

Förhandsbesked 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del 3 av 
fastigheten Skaftö-Berg XXXX 

Ansökan om förhandsbesked för bygglov för bryggor (småbåtshamn) på del av 
fastigheten Kyrkojorden XXXX 

Planärenden  

Start-PM för detaljplan för Ulseröd XXXX, Lysekils kommun 

Offentlig del av sammanträdet 

Delegationsbeslut 

− Sammanställning av juni och juli månads bygglovsärenden och 
redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut  

− Sammanställning av juni och juli månads bostadsanpassningsbidrag  
− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst juni och juli månad 
− Delegationsbeslut av förvaltningschef att skicka ut detaljplan för Tuntorp 

4:156 m.fl., på samråd enligt 5 kap 11 § PBL (2010:900) 

Uppföljning intern kontroll 2020 IT-avdelningen/Anders Siljeholm 

Information om taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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12 
 

13 
 

14 
 

15 

16 
 

17 
 

 
 

 

 

Beslut om yttrande till förvaltningsrätten gällande Lysmar – omedelbar 
justering (handlingar skicks ut i början av vecka 35) 

Information om initiativärende från Avalon Falcon (MP) SBN 2020-06-02,  
§ 127 – Gällande grusplan på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:13  

Information om initiativärende från Mikael Wennergren (LP) SBN 2020-06-25, 
§ 149 – Gällande bryggarrende i Norra Grundsund  

Månadsuppföljning juni 2020 samhällsbyggnadsnämnden 

Information från förvaltningschef, ordförande och avdelningschef för plan och 
bygg 

Anmälningsärenden 

− LKF 2020-05-27, § 78 – Policy för medborgardialog 
− LKF 2020-06-24, § 86 – Uppföljning 2 2020 för Lysekils kommun 
− LKF 2020-06-24, § 89 – Upphörande av snöröjning på enskilda vägar 

Lysekils kommun 
− LKS 2020-06-10, § 114 – Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort 

och andra digitala lösningar till Lysekils kommun 
− LKS 2020-06-10, § 115 – Riktlinjer för kommunens fakturerings- och 

kravverksamhet 
− LKS 2020-06-10, § 118 – Yttrande över utställningshandling för Norra 

Tronebacken Lyse-Fiskebäck 2–10 m.fl. 
− LKS 2020-06-10, § 119 – Yttrande över samrådshandling för Sävens 

camping, Lyse 1–3 m.fl., Lysekils kommun 
− Överklagat ordförandebeslut i Lysekils kommun SBN 2020-06-02, 

Kronberget 1–82 

 
Lysekil den 2020-08-20 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
Lars Björneld Madelene Johansson 
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Nämndsekreterare  
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Val av justerare 
 
 
Förslag att justera dagens protokoll är Ulf Hanstål ( justeringsdag 2020-09-03) 
 
 
 
 
 
 
1 Fastställande av dagordning 
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2. Information om kommunkompassen 2019   
 
Ing-Marie Tjulander, kvalitets- och utvecklingschef, presenterar för nämnden resultatet av 
kommunkompassen 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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3. Remisser 
 
Inga ärenden. 
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4.1. Besvärsmål  
 
Inga ärenden.  
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4.2. Anmälningsärende besvärsmål 
 

− Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 
Skaftö-Fiskebäck xxxx i Lysekils kommun 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärende besvärsmål.  
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5. Tillsynsärende 
 
Inga ärenden.  
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6. Bygglov 
 
6.1 Ansökan om rivninglov för befintligt uterum och altan samt bygglov för 
uterum och altan på fastigheten Kyrkvik XXXX 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om rivningslov för befintligt uterum och altan på enbostadshus samt 
bygglov för nybyggnad av uterum och altan på enbostadshus, totalt med måtten 6 500 mm x 
6 000 mm, placerad 3 651 mm från tomtgräns.  
 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men belägen inom s.k. sammanhållen 
bebyggelse.  
 
Aktuell byggnad är bygg omkring 1930-talet och har sedan dess genomgått förändringar. Den 
2 juli 1993 beviljades bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum på 
befintlig balkong samt ny balkong.  
 
Berörda grannar på Kyrkvik xxxx, xxxx, xxxx, xxxx och xxxx har lämnats tillfälle att inkomma 
med yttrande. Kyrkvik xxxx, xxxx och xxxx har inget att erinra mot föreslagen 
byggnadsåtgärd. Kyrkvik xxxx och xxxx har inkommit med yttrande.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 34 § 
plan- och bygglagen (2010:900) [PBL]. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 
Beslutet motiveras med att åtgärden uppfyller utformningskraven, kan antas uppfylla 
tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande olägenhet för 
omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelat startbesked, med stöd av 10 kap. 23 § PBL, bestämmer 
att en kontrollansvarig och tekniskt samråd inte krävs för byggnadsåtgärden, samt 
godkänner kontrollplanen.  
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6.2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthallbyggnad för lagerändamål 
på del av fastigheten Södra Hamnen XXXX 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthallbyggnad för kall-lagerändamål 
på del av fastigheten Södra Hamnen xxxx. Platsen är belägen inom detaljplan 1484-P62, 
vilken antogs den 28 februari 2008. Hallen har en byggnadsarea på 4.964 m2, ska ha en 
golvnivå på +2,3 meter över nollplanet, samt har en högsta taknockhöjd på 15,55 meter. 
 
Den sökta byggnadsåtgärden bedöms vara planenlig. 
 
Inga markförlagda ledningar finns i det område som ska bebyggas. Byggherren har gjort 
bedömningen att markstabiliteten är tillfredsställande. Marken ägs av Lysekils kommun, 
med förfoganderätt överlåten till Lysekils Hamn, vilken också får andrahandsupplåta mark 
efter godkännande från kommunen. Detta är dock inte en fråga som behandlas i, eller som 
ska påverka, bygglovs-handläggningen och -beslutet. 
 
Då åtgärden är planenlig, har inga grannar ansetts vara berörda av åtgärden. Eventuell 
omgivningspåverkan är redan behandlad i planarbetet. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900) [PBL], bygglov för tälthallbyggnad för lagerändamål på del av fastigheten Södra 
Hamnen xxxx. 
Beslutet motiveras med att byggnadsåtgärden är planenlig, att den uppfyller 
utformningskraven, att den kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt att den inte kan 
anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar sökandens förslag till kontrollansvarig: 
Namn: xxxx xxxx 
Adress: xxxx, xxx xx xxxxxx 
Certifierad av: RISE Nummer: SC1171-11 T.o.m.: 2021-11-14 
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7. Förhandsbesked 
 
7.1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del 3 av 
fastigheten Skaftö-Berg XXXX 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för bygglov gällande nybyggnad av enbostadshus 
på del 3 av fastigheten Skaftö-Berg xxxx. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom ett bebyggelseområde med 
sammanhållen bebyggelse av sådan art att lovplikt enligt plan- och bygglagen råder i samma 
omfattning som inom detaljplanelagt område. 
 
Den byggnad som ansökan avser är utformad i bohuslänsk stil, och är därmed menad att vara 
anpassad till stads- och landskapsbilden. 
 
Hela Skaftö är utan undantag riksintresseområde för friluftslivet, enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken (1998:808) [MB]. 
Hela Skaftö är även utan undantag riksintresseområde högexploaterad kust, enligt 4 kap. 4 § 
MB. 
Stockeviks samhälle är undantaget från strandskydd enligt miljöbalken. 
 
Leva i Lysekil AB har i remissvar meddelat att den nya byggnationen kan få en 
förbindelsepunkt till kommunens ledningsnät. 
 
Berörda grannar Skaftö-Berg xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx har getts tillfälle att yttra sig 
över ansökan. 
Sökanden har i skrivelse bemött grannarnas yttranden. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på den 
avsedda platsen. Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, 
att byggnationen inte kan anses ha någon påverkan på riksintressena, att framtida 
planläggning inte försvåras, samt att det inte kan anses medföra någon betydande olägenhet 
för omgivningen. 
 
Upplysning: Förhandsbeskedet är prövat, och gäller för, enbart det som visas på ritning A-01, 
daterad 2020-02-27. 
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7.2 Ansökan om förhandsbesked för bygglov för bryggor (småbåtshamn) på 
del av fastigheten Kyrkojorden XXXX 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för bygglov för utplacering av bryggor till 
småbåtshamn på del av fastigheten Kyrkojorden xxxx. 
Den aktuella platsen är belägen inom detaljplan 1484-P91/5, vilken vann laga kraft den 
21 november 1991 och vars genomförandetid har gått ut. 
 
Bryggorna är en del av en större förändring av småbåtshamnen vid Lyckans Slip i 
Fiskebäckskil. Hela förändringen stämmer med gällande detaljplaner, förutom det nu 
aktuella området för vilket förhandsbesked söks. 
 
Området är inte strandskyddat, och de riksintressen som berör området kan inte anses ta 
skada eller ska påverka beslutet i förhandsbeskedärendet. 
 
Ett kommande bygglov för bryggor i det aktuella området skulle kunna grunda sig på 9 kap. 
31 c § 2 plan- och bygglagen (2010:900) [PBL]: 

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad 
som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 

 
Då farleden till den inre delen av Kilen inte kommer att påverkas mer än marginellt, har det 
inte ansetts att någon utomstående är berörd av ansökan. Sökandens rådighet över 
vattenområdet är en fråga mellan denne och fastighetsägaren. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på den 
avsedda platsen. Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för utökning av 
småbåtshamn, att anläggningen inte kan anses ha någon påverkan på riksintressena, att 
framtida planläggning inte försvåras, samt att det inte kan anses medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningen. 
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8. Planärenden 
8.1  

 
Start-PM för detaljplan för Ulseröd 1:29, Lysekils kommun 

Detta start-PM har tagits fram i syfte att ta beslut om uppstart av detaljplanearbete för 
Ulseröd 1:29 samt säkerställa startdatum och därmed vilken lagstiftning som gäller för 
detaljplanearbetet.  

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2019-05-27 planbesked för Ulseröd 1:29 
Planarbetets syfte är att möjliggöra för en exploatering av cirka 15 villor/parhus. Området är i 
dagsläget ej detaljplanelagt. 

Detaljplanen arbetas fram genom standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900, 
ändrad: till och med SFS 2020:253), PBL 5 kap 7 §. Nästa steg i planarbetet är att 
samrådshandlingar tas fram och efter politiskt beslut skickas ut på samråd.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanearbete för Ulseröd 1:29. 
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9. Delegationsbeslut  
 
Följande delegationsbeslut redovisas:  
 
Handläggare för plan och bygg 

− Sammanställning av juni och juli månads bygglovsärenden och redovisning av 
bygglovenhetens delegerade beslut. 

− Sammanställning av juni och juli månads bostadsanpassningsbidrag. 
 
Handläggare för färdtjänst 

− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst juni och juli månad. 
 
Handläggare för mark- och exploatering 

− Sammanställning av delegerade beslut under perioden 2020-05-21 – 2020-08-14 
 
Förvaltningschef 

− Att skicka ut detaljplan för Tuntorp 4:156 m.fl, Brastad, Lysekils kommun, på samråd 
enligt 5 kap 11 § PBL 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2020-08-27, § XX. 
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10. Uppföljning intern kontroll IT-avdelningen 2020 
 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och att uppmärksamma olika brister som 
kan förekomma i verksamheten.  

Samhällsbyggnadsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Intern kontroll ska vara 
ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen.  

Intern kontroll ska säkerställa att: 
• Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 
• Verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och 

riktlinjer 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av förvaltningens redovisning och godkänner uppföljning 
av den interna kontrollen 2020.  
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11. Information om taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Information till nämnden om pågående arbete med taxor i samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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12. Beslut om yttrande till förvaltningsrätten gällande Lysmar  
Handlingar skickas ut i början av vecka 35. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Paragrafen ska justeras omedelbart. 
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13. Information om initiativärende från Avalon Falcon (MP) SBN 2020-06-02,  
§ 127 – Gällande grusplan på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:13 
 
Förvaltningen informerar nämnden om grusplanen på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:13 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen 
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14. Information om initiativärende från Mikael Wennergren (LP) SBN 2020-06-
25, § 149 – Gällande bryggarrende i Norra Grundsund  
 
Förvaltningen informerar nämnden om bryggarrende i Norra Grundsund.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen 
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15. Månadsuppföljning juni 2020 samhällsbyggnadsnämnden 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. Information lämnas 
här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter juni månad. 
 
Bokfört i juni var ett resultat på +3,3 mkr men internräntan -0,9 var inte bokfört. Egentligen 
borde resultatet varit +2,4 mkr. För att hålla prognosen behövs ett litet överskott innan 
semesterveckorna. Resultatet kommer att minska något i juli. 

Det förvaltningen kan konstatera är att det varit välbesökta småbåtshamnar i maj och juni 
månad. Vi ser en ökning av andelen husbilar under juli månad medan en minskning av 
gästande båtar. Juni månad har varit ganska händelselös ekonomiskt sett. Prognosen för året 
förändras inte.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för juni 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden.   
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16. Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar 
 
Förvaltningschef informerar 
 
Ordförande informerar 
 
Avdelningschef informerar 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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17. Redovisning av anmälningsärenden 
− LKF 2020-05-27, § 78 – Policy för medborgardialog 

− LKF 2020-06-24, § 86 – Uppföljning 2 2020 för Lysekils kommun 

− LKF 2020-06-24, § 89 – Upphörande av snöröjning på enskilda vägar Lysekils 
kommun 

− LKS 2020-06-10, § 114 – Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra 
digitala lösningar till Lysekils kommun 

− LKS 2020-06-10, § 115 – Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet 

− LKS 2020-06-10, § 118 – Yttrande över utställningshandling för Norra Tronebacken 
Lyse-Fiskebäck 2–10 m.fl. 

− LKS 2020-06-10, § 119 – Yttrande över samrådshandling för Sävens camping, Lyse 1–
3 m.fl., Lysekils kommun 

− Överklagat ordförandebeslut i Lysekils kommun SBN 2020-06-02, Kronberget 1–82 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2020-08-27, § XX 
 
 
 



 
 
 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

 

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 
 

Datum  Dnr  
 2020-06-26 SBN B-2020-553 

              Samhällsbyggnadsförvaltningen/ planenheten  
Stina Norén, 0523 – 61 33 55                                    
stina.noren@lysekil.se 
 

Start-PM  
Detaljplan för Ulseröd 1:29, Lysekils kommun  

 

Sammanfattning  
Detta start-PM har tagits fram i syfte att ta beslut om uppstart av detaljplanearbete 
för Ulseröd 1:29 samt säkerställa startdatum och därmed vilken lagstiftning som 
gäller för detaljplanearbetet.  

 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanearbete för Ulseröd 
1:29. 

 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2019-05-27 planbesked för Ulseröd 1:29 

Planarbetets syfte är att möjliggöra för en exploatering av cirka 15 villor/parhus. 
Området är i dagsläget ej detaljplanelagt. 
 

Detaljplanen arbetas fram genom standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900, ändrad: till och med SFS 2020:253), PBL 5 kap 7 § 

Nästa steg i planarbetet är att samrådshandlingar tas fram och efter politiskt beslut 
skickas ut på samråd.  

 

Förvaltningens synpunkter  
Se samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked med tillhörande 
tjänsteskrivelse enligt bilaga. 
 
 

 

Per Garenius Stina Norén 
Förvaltningschef Planhandläggare 
  

http://www.lysekil.se/


 

   

   
   

 

Bilaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked med tillhörande 
tjänsteskrivelse 
Karta med aktuellt område markerat i rött 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten 
Exploatören 





 

 

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

Tjänsteskrivelse  

 Datum Dnr 
 2019-05-06 B-2019-107 
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stina Norén, 0523 - 613355,  
stina.noren@lysekil.se 

 

 

Beslut om planbesked  

Ulseröd 1:29, Lysekils kommun 
 

Sammanfattning 

En ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheten Ulseröd 1:29 har inkommit från 
fastighetsägaren.  

Fastigheten är idag obebyggd. I syfte att bygga cirka 15 villor/parhus har fastighetsägaren nu 
ansökt om att ta fram en detaljplan för området. 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Ulseröd 1:29. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet för 
detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast i planperioden juni till september 
2020. Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 2 år. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och 
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt gällande taxa 
till 13 950 kronor. 

 

Ärendet 

Fastigheten Ulseröd 1:29 är en privatägd fastighet, som ligger utanför detaljplanelagt område. I 
syfte att bygga cirka 15 villor/parhus har fastighetsägaren nu ansökt om att ta fram en detaljplan 
för området. 

Fastigheten är idag obebyggd. 2016 beviljades förhandsbesked för avstyckning av tre tomter samt 
nybyggnad av tre enbostadshus. De tre fastigheterna, Ulseröd 1:226/1:227/1:228, ligger inom 
området för ny detaljplan. 

Området utgörs främst av skogs- och ljungbeklädd hällmark med inslag av fuktigare områden och 
små dammar. Det förekommer även stengärdsgårdar på området. 

mailto:stina.noren@lysekil.se
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Tjänsteskrivelse  

Området nås från den kommunala Ulserödsvägen via en enskild väg som leder in till befintlig 
bebyggelse längre österut. Parkering sker på egen tomt. 

I översiktsplanens karta för regler och rekommendationer ligger området inom ett R1 område. 
Det vill säga ett utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse 
lämpligt för förtätning. Det angränsar till ett industriområde som i översiktsplanen är markerat 
som R7 området vilket innebär en rekommendation om att marken kan användas till 
verksamheter och industri. Industriområdet används idag till båtförvaring, men innehöll tidigare 
industri, vilket har lett till att byggnaderna omges av en störningszon kring miljöpåverkande 
verksamhet. 

  

Tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder Utbyggnadsområde för tätort eller område 
med sammanhållen bebyggelse lämpligt 
för förtätning 
 
Område för verksamheter och industri 

 
Störningszon kring miljöpåverkande 
verksamhet 

 
Utdrag ur översiktsplanen från 2006 och översiktsplanens regler och rekommendationer (röd 
ring visar planområdets belägenhet) 
 

Hela planområdet berörs i sin helhet av riksintresse för högexploaterad kust 

 

Förvaltningens synpunkter eller utredning 
Det aktuella området ligger inom det, i Lysekils kommuns översiktsplan 06, största utpekade 
förtätningsområde i direkt anknytning till Lysekil tätort. Möjligheten för att utöka planområdet 
kommer att utredas vidare i förbindelse med uppstart av planprocessen.  
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Tjänsteskrivelse  

Enligt LEVA i Lysekil AB finns förutsättningar för att tillgodose behovet gällande vatten och 
Spillvatten. En förutsättning för planens antagande är att en lösning tas fram för hantering av 
dagvatten. Detta arbetet bör inledas tidigt i planprocessen. 

Vid tidigare utförda bullerutredning (ÅF; 2014-04-16) i förbindelse med planarbete vid 
närliggande områden cirka en kilometer längre söderut längs med Ulserödsvägen har det 
konstaterats att Ulserödsvägen ofta används som genväg för trafiken till och från färjan norr om 
Fiskebäck. Sommartid dubblas trafiken jämfört med trafikflödet resterande del av året. 
Bullersituationen på området är därför viktig att undersöka i ett vidare planarbete. 

Det framgår i ansökan att sökande önskar att anpassa utformningen av bebyggelsen och 
bostadstyper på planområdet i dialog med förvaltningen. För att anpassa bostäderna efter 
behovet i kommunen är det viktigt att överväga reglering av storlekar på tomter samt byggnader i 
plankartan. 

Det finns en busshållplats på Ulserödsvägen i förbindelse med planområdet.  

Detaljplanearbetet bör bedrivas med standardförfarande. 

 

 

 

 

Per Garenius    Stina Norén 

Förvaltningschef   Planhandläggare 

 

Bilaga/bilagor 

Ansökan om planbesked 

 

Beslutet skickas till  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen  

• Sökande 
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Bostadsanpassningsbidrag juni 2020

Kommun Beslutsdatum Ärende Rubrik Bidrag
Lysekil 2020-06-16 B-2020-303 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss 2841
Lysekil 2020-06-04 B-2020-513 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss 7831
Lysekil 2020-06-16 B-2020-549 Beviljas - Hårdgöring av mark 44531
Lysekil 2020-06-22 B-2020-557 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss 1494 78 935
Lysekil 2020-06-23 B-2020-569 Beviljas - Uppsättning av vägg för att skapa ett nytt sovrum på entréplan. 19250
Lysekil 2020-06-25 B-2020-584 Beviljas - Årlig service av BAB hiss 1494
Lysekil 2020-06-26 B-2020-591 Beviljas - Årlig service av BAB hiss 1494

Munkedal 2020-06-25 B-2020-395 Beviljas - Inköp och montering av duschkabin 11117
Munkedal 2020-06-03 B-2020-511 Beviljas - Bidrag för årlig service av hiss 6906
Munkedal 2020-06-11 B-2020-532 Beviljas - Årlig service av BAB hiss 3453
Munkedal 2020-06-23 B-2020-567 Beviljas - Hårdgöring av uppfart för att kunna köra med rullstol. 27500 197 664
Munkedal 2020-06-23 B-2020-577 Beviljas - Vertikalhiss 141250
Munkedal 2020-06-24 B-2020-579 Beviljas - Service av BAB hiss 5944
Munkedal 2020-06-26 B-2020-590 Beviljas - Årlig service av BAB hiss 1494

Sotenäs 2020-06-24 B-2020-159 Beviljas - Övertag av BAB hiss 0
Sotenäs 2020-06-22 B-2020-479 Beviljas - Tröskel utjämning 2005
Sotenäs 2020-06-18 B-2020-487 Beviljas - Spisvakt 3345
Sotenäs 2020-06-04 B-2020-514 Beviljas - Bidrag för service av BAB hiss 1494
Sotenäs 2020-06-09 B-2020-519 Beviljas - Spisvakt 3343 18 325
Sotenäs 2020-06-09 B-2020-527 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss 5150



Sotenäs 2020-06-15 B-2020-547 Beviljas - Bidrag för service av BAB hiss 1494
Sotenäs 2020-06-25 B-2020-580 Beviljas - Bidrag för service av BAB hiss 1494
Sotenäs 2020-06-25 B-2020-581 Beviljas - Årligt bidrag för service av BAB hiss 1494



Bostadsanpassningsbidrag juli 2020

Kommun Beslutsdatum Ärende Rubrik Bidrag
Munkedal 2020-07-27 B-2020-563 Beviljas - Mattläggning i dusch 1160
Munkedal 2020-07-27 B-2020-530 Beviljas - Delbeslut  omfattande Davidssons Bygg, kostnad för bygglov och 

kostnad för arkitekten. 259744
Munkedal 2020-07-29 B-2020-661 Beviljas - Årlig service av BAB hiss 1494
Sotenäs 2020-07-29 B-2020-662 Beviljas- Årlig service av BAB hiss 1494

Munkedal 2020-07-31 B-2020-530 Beviljas - Delbeslut i detta ärende gällande vitvaror och dess montering. 88965





Bygglovenheten/lb

Delegationslov juni 2020
Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärendemening Handläggare

2020-06-01 B-2020-306 SKAFTÖ-BACKA 3:4 Johan Larsson Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager/båthall MATCAR

2020-06-01 B-2020-500 GAMLESTAN 25:6 FÖRENINGEN L.LAURIN Begäran om förlängd besiktningsintervall för hiss FRAARN

2020-06-01 B-2020-476 TORPET 1:57 Rickard Lars Skåås Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum och nybyggnad komplementbyggnad SANPET

2020-06-03 B-2020-273 DONA 1:8 Dan Yngve Bernhard Hägglund Ansökan om bygglov för inglasning del av befintlig altan och tillbyggnad av öppen altan GUNCRO

2020-06-05 B-2020-435 SKARSTAD 5:3 Hallindens Granit AB Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad och industribyggnad SANPET

2020-06-05 B-2020-504 SÖDRA HAMNEN 13:1 1951 Hotel Lysekil AB Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2023-10-31 för fasadändring -  installation av imkanal på fasad GUNCRO

2020-06-03 B-2020-295 SÖDRA HAMNEN 1:87 BERGHÄLL SERVICE OCH FÖRSÄLJNINGS AB Ansökan om bygglov för tillbyggnad med balkong och altan samt dörr och skjutbart glasparti MATCAR

2020-06-08 B-2020-467 SLÄTTEN 1:220 Niclas Sundberg Ansökan om bygglov för bullerplank LENBER

2020-06-08 B-2020-386 MELLBERG 1:4 Lena Margareta Mossberg Ansökan om bygglov för ändrad användning från enbostadshus till kontor/konferens FRAARN

2020-06-09 B-2020-293 GAMLESTAN 24:1 BRF Tre Små Sillar Ansökan om bygglov för fasadändring, nya balkonger, dörrar och fönster SANPET

2020-06-09 B-2020-391 LYSE 1:66 Jan Roger Borén Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu/förråd SANPET

2020-06-22 B-2020-388 DALSKOGEN  1:55 Kurt Christer Wallin Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN

2020-06-17 B-2020-457 LÖNNDAL 9:4 Fredrik Jonasson Ansökan om bygglov för altan och plank SANPET

2020-06-17 B-2020-420 TUNTORP 11:43 Andreas Linus Antonsson Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage GUNCRO

2020-06-17 B-2020-109 KRONBERGET 4:1 Henry Bensköld Ansöka  om bygglov för nybyggnad av enbostadshus SANPET

2020-06-17 B-2020-545 DALSKOGEN 1:52 Jan Gustavson Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av takmaterial från papp till sedumtak GUNCRO

2020-06-18 B-2020-392 SÖDRA HAMNEN 1:36 Anna Therese Erkenstam Ansökan om bygglov för fasadändringar och tillbyggnad av balkong GUNCRO

2020-06-22 B-2019-302 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:433 Fred Torsten Landaeus Tillsynsärende rörande tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad, utanför tomtgräns SANPET

2020-06-22 B-2020-524 BRO PRÄSTGÅRD 1:1 BroNet i Lysekil ek förening Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt nodhus för fiber GUNCRO

2020-06-23 B-2020-492 KYRKVIK 1:104 Ewa Roslund Ansökan om bygglov för insynsskydd/plank SANPET

2020-06-23 B-2020-502 DJUPEDAL 1:17 Klara Hasselrot Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod SANPET

2020-06-24 B-2020-315 FOSSA 1:168 Magnus Alin Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus GUNCRO

2020-06-24 B-2020-477 VÄGERÖD 1:84 Per-Allan Olsson Ansökan om bygglov för altan med plank MATCAR

2020-06-24 B-2020-444 SIVIK 1:15 Lysekils Tennishall AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av padeltennishall GUNCRO

2020-06-24 B-2020-368 LYSE 2:7 Helmer Johansson Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av poolhus samt rivningslov för rivning av uterum och komplementbyggnad MATCAR

2020-06-29 B-2020-565 KLEVA 3:10 Sjövalla Byggservice AB Ansökan om rivningslov efter brand SANPET

2020-06-30 B-2020-582 KRONBERGET 1:184 LysekilsBostäder AB Ansökan om bygglov för installation av solenergianläggning (solceller) på taket till flerbostadshus (nr 4) SANPET

2020-06-30 B-2020-594 KYRKVIK 9:12 Curt Borgenstam Ansökan om bygglov för fasadändring ANNRAB

2020-06-30 B-2020-583 KRONBERGET 1:185 LysekilsBostäder AB Ansökan om bygglov för installation av solenergianläggning (solceller) på taket till flerbostadshus SANPET

2020-06-30 B-2020-585 KRONBERGET 1:75 LysekilsBostäder AB Ansökan om bygglov för installation av solenergianläggning (solceller) på taket till flerbostadshus (nr 10) SANPET

2020-06-30 B-2020-586 KRONBERGET 1:76 LysekilsBostäder AB Ansökan om bygglov för installation av solenergianläggning (solceller) på taket till flerbostadshus (nr 15) SANPET

2020-06-30 B-2020-495 SVEE 1:88 Emma Sofia Wallerbert Ansökan om bygglov för plank GUNCRO

2020-06-15 B-2020-316 ULSERÖD 1:29 Byxeskär Fastigheter AB Ansökan om bygglov för ändrad användning från garage till industrilokal MATCAR

Startbesked juni 2020
Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärendemening Handläggare

2020-06-02 B-2020-442 KLEVA 3:91 Sven John Reinier Hjelm Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad, attefall GUNCRO

2020-06-03 B-2020-64 HALS 1:7 Marika Willhed Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus FRAARN

2020-06-03 B-2019-816 VRÅNGEBÄCK 2:6 Anna Malin Söderlund Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus FRAARN

2020-06-04 B-2020-512 BARKEDAL 1:50 Klas Persson Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB

2020-06-04 B-2019-516 SKAFTÖ 1:105 what! arkitektur HB (Peter Hulting) Ansökan om rivninglov för befintliga byggnader samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus fördelat på två huskroppar FRAARN

2020-06-08 B-2019-548 TEGEN 1:17 Per Åke Lundberg Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga FRAARN

2020-06-09 B-2019-214 RIXÖ 1:17 Olof Fredrik Harbecke Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus FRAARN

2020-06-09 B-2020-314 SKAFTÖ-BERG 2:202 Märta Hanna Olausson Ansökan om bygglov för gäststuga FRAARN

2020-06-12 B-2020-357 FOSSA 1:144 Göran Hedljung Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt FRAARN

2020-06-12 B-2020-412 LÄNNESTAD 1:33 Niklas Folke Hansson Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage FRAARN

2020-06-12 B-2019-511 IMMESTAD 3:7 Richard Veldre Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus FRAARN

2020-06-16 B-2020-312 LYSE-BERGA 1:269 Fredrik Isaksson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage FRAARN

2020-06-17 B-2020-525 SKAFTÖ-BACKA 3:365 Annika Gustafsson Anmälan om attefalltillbyggnad, uterum GUNCRO

2020-06-25 B-2020-315 FOSSA 1:168 Magnus Alin Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus GUNCRO

2020-06-29 B-2020-535 KNARREVIK 1:48 ÅSMUND INGEBRIGTSEN Anmälan om tillbygnad på bostadshus SANPET

2020-06-29 B-2020-501 FINNSBO 1:49 Anders Gustafsson Anmälan om nybyggnad av attefallhus SANPET

Slutbesked juni 2020
Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärendemening Handläggare

2020-06-03 B-2011-845 LYSE-FISKEBÄCK 2:33 SUNDQVIST,KJELL & KERSTIN BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS OCH GÄSTSTUGA SAMT RIVNING AV BEFINTLIGA BYGGNADER FRAARN

2020-06-01 B-2017-65 BRO-LYCKE 1:11 KARLSSON HENRIK ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS FRAARN

2020-06-05 B-2017-74 SKAFTÖ 1:139 MELLBERG ROBERT ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS FRAARN

2020-06-26 B-2017-411 FOSSA 1:222 BOHLIN DAVID ANSÖKAN OM NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS SAMT INSTALLATION AV ELDSTAD OCH RÖKKANAL MATCAR

2020-06-12 B-2017-538 RÖRVALL 2:37 BLOMQVIST LEIF ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS FRAARN

2020-06-26 B-2018-56 FOSSA 1:148 Mikael Söderholm Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av fritidshus SANPET

2020-06-17 B-2018-68 FOSSA 1:223 Ulrika & Christian Torgersson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga FRAARN

2020-06-29 B-2018-117 INGERÖD 2:11 Peter Hallberg Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad GUNCRO

2020-06-01 B-2018-186 FOSSA 1:96 Gunrita Nyberg Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad GUNCRO

2020-06-16 B-2018-277 SANDÅKER 1:11 Charlotte Isaksson Stenberg Ansökan om bygglov för nybggnad av enbostadshus och garage FRAARN

2020-06-09 B-2018-373 ÅKER 1:9 Kristin Brook Steen Anmälan om nybyggnad av bygglovbefriad komplementbyggnad GUNCRO

2020-06-15 B-2018-605 LYSE-BERGA 1:256 Långe holme Fastighet AB (Hans Egil Eriksen) Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av möteslokal, kiosk och toalett FRAARN

2020-06-05 B-2018-632 DJUPEDAL s:19 Hans Lindecrantz Ansökan om bygglov för två nya fönster (hus nr 330) LENBER

2020-06-29 B-2018-678 KRONBERGET 1:189 Per Mangelus Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontors-, restaurang-och hamnservicebyggnad till restaurang- och hamnservicebyggnad på fastigheten Kronberget 1:189 samt anöskan om byglov för uteservicerng, mur och p-platser på del av fastigheten Kronberget 1:182MATCAR

2020-06-08 B-2018-722 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:481 Knuts Snickeri AB (Humpe Kleen) Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager FRAARN

2020-06-03 B-2019-77 SKAFTÖ-BACKA 3:317 Claes Bäck Anmälan om komplementbyggnad GUNCRO

2020-06-15 B-2019-110 SÖDRA HAMNEN 5:1 Kyrkviks Fastighets AB (Mikael Sawing) Ansökan om bygglov för tre takfönster, två skyltar samt balkong GUNCRO

2020-06-03 B-2019-111 FRÖJDENDAL 1:2 LEVA i Lysekil AB (Mattias Axelsson) Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation GUNCRO

2020-06-03 B-2019-112 BRASTADS-ÖNA 1:30 LEVA i Lysekil AB (Mattias Axelsson) Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rasering av befintlig station GUNCRO

2020-06-03 B-2019-113 GRORÖD 3:1 Mattias Axelsson (LEVA i Lysekil AB) Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation GUNCRO

2020-06-23 B-2019-211 LÖNNDAL 3:4 SÄMYRA AB Ansökan om bygglov för tak och väderskydd för befintlig uteservering GUNCRO

2020-06-17 B-2019-361 FOSSA 1:148 Mikael Söderholm Anmälan om komplementbyggnad FRAARN

2020-06-15 B-2019-372 MARIEDAL 1:124 Julia Skarp Fransson Ansökan om bygglov för balkong SANPET

2020-06-15 B-2019-376 SKAFTÖ-BACKA 11:1 Per Åke Ingemar Andersson Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad samt ändrad användning från enbostadshus till fritidshus MATCAR

2020-06-08 B-2019-413 EVENSÅS 1:205 Fredrik Stenbeck Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, ändrad marknivå samt eldstad FRAARN

2020-06-18 B-2019-429 EVENSÅS 1:133 Ulf Håkan Wranne Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt rivning av befintligt fritidshus FRAARN

2020-06-17 B-2019-436 EVENSÅS 1:216 Eva Margareta Lamperud Anmälan om rivning av bod samt nybyggnad av komplementbyggnad och tillbyggnad av befintligt hus GUNCRO

2020-06-11 B-2019-438 LÖNNDAL 1:334 Helenos i Grundsund AB (Ulf Knutsson) Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad användning från kontor till boende FRAARN

2020-06-12 B-2019-496 MARIEDAL 1:226 Claes Petersson Ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till bostad SANPET

2020-06-09 B-2019-603 INGERÖD 1:19 Björn Torsten Andreasson Anmälan om komplementbyggnad GUNCRO

2020-06-18 B-2019-726 KYRKVIK 14:4 STRANDFLICKORNA AB Ansökan om bygglov för ombyggnad samt ändrad användning från bostad till hotell FRAARN

2020-06-03 B-2019-740 VRÅNGEBÄCK 5:23 Peter Dahlström Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus FRAARN

2020-06-22 B-2019-745 STORA KORNÖ 1:65 Ingela Susanne Adielsson Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB

2020-06-03 B-2019-766 SVEE 1:153 Roger Wennborg Anmälan om tillbyggnad av huvudbyggnad GUNCRO

2020-06-04 B-2019-805 KRONBERGET 1:124 Mikael Mellgren Ansökan om bygglov för tillbyggnad med taklätta och terrass SANPET

2020-06-15 B-2019-817 SÖDRA HAMNEN 14:24 LysekilsBostäder AB (Micael Melin) Anmälan om rivning i samband med stambyte och renovering av kök FRAARN

2020-06-26 B-2019-829 BRO PRÄSTGÅRD 1:56 Lennart Staxäng Ansökan om bygglov för ändrad användning från småhus till flerbostadshus SANPET

2020-06-16 B-2019-846 LÖNNDAL 1:270 GRG Svensson Fastigheter AB (Robert Svensson) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal FRAARN

2020-06-17 B-2019-861 SVEE 1:112 Vaste Rolfsson Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus FRAARN

2020-06-15 B-2020-127 LÖNNDAL 8:1 SÄMYRA AB (Jan Olofsson) Ansökan om bygglov för skärmtak GUNCRO

2020-06-29 B-2020-128 SKÖLLUNGEN 2:25 Tomas Brättemark

Anmälan om nybyggnad av 

25 m2 komplementbyggnad GUNCRO

2020-06-03 B-2020-167 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 2:10 Ulrika Sager Ansökan om bygglov för tillbyggnad av veranda SANPET

2020-06-01 B-2020-174 GRÖNSKULT 2:117 Ingvar Nilsson Anmälan om installation av badrum i gäststuga FRAARN

2020-06-17 B-2020-210 SVEE 1:112 Anders Vaste Rolfsson Anmälan om tillbyggnad av fritidshus FRAARN

2020-06-23 B-2020-215 LYSE-BERGA 1:13 Ingela  Svensson Fuentes Anmälan om installation av eldstad ANNRAB

2020-06-25 B-2020-466 TORPET 1:6 Christoffer Sjöberg Anmälan om tillbyggnad med uterum GUNCRO

2020-06-29 B-2020-512 BARKEDAL 1:50 Klas Persson Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB



Bygglov/lb

Delegationslov juli 2020
Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärendemening Handläggare

2020-07-01 B-2020-415 VRÅNGEBÄCK 5:1 LEVA i Lysekil AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (T592 Vrångarö) GUNCRO

2020-07-01 B-2020-474 LÖNNDAL 16:7 Carl Martin Lundin Ansökan om bygglov för tilläggsisolering av yttertak, GUNCRO

2020-07-01 B-2020-515 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:563 Eva Katarina Wadstein MacLeod Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga GUNCRO

2020-07-02 B-2020-266 LÖNNDAL 1:287 Tore Bertil Bertilsson Ansökan om marklov för uppfyllnad av mark och bygglov för mur MATCAR

2020-07-02 B-2020-268 LÖNNDAL 1:287 Tore Bertilsson Anmälan om nybyggnad av komplementbostadshus - 30 kvm MATCAR

2020-07-02 B-2020-558 GUNNESBO 1:92 Gunilla Elisabet Sandflo Ansökan om bygglov för växthus SANPET

2020-07-03 B-2020-471 KYRKVIK 1:89 Peter Åke Hjelm Ansökan om rivninglov för befintligt uterum och altan samt bygglov för uterum och altan SANPET

2020-07-02 B-2020-604 SLÄTTEN 1:86 Christian Järlkvist Ansökan om bygglov för stödmur MATCAR

2020-07-03 B-2020-559 TUNTORP 3:24 Örnulf Hagberg Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/sjöbod SANPET

2020-07-06 B-2020-275 TRÄLEBERG 1:132 Hans Aagaaard Ansökan om  tidsbegränsat bygglov för nybyggnad och flytt av villavagn på camping t om 2021-04-15 MATCAR

2020-07-06 B-2020-543 STACKHALLEN 1:7 Fredrik Axell Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga GUNCRO

2020-07-07 B-2020-588 TRÄLEBERG 1:132 Ove Björlin Ansökan om bygglov för uppställning av villavagn MATCAR

2020-07-08 B-2020-538 SKAFTÖ-BACKA 14:4 Pauline Björkman Ansökan om bygglov för fasadändring,byte av fönster GUNCRO

2020-07-08 B-2020-609 TRÄLEBERG 1:151 Sebastian Bureman Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage SANPET

2020-07-08 B-2020-491 KYRKVIK 13:7 Hans Bertil Emanuelsson Tillsynsärende avseende terrass, plank och staket nära tomtgräns utan bygglov SANPET

2020-07-09 B-2020-520 EVENSÅS 1:81 Linus  Martinson Ansökan om rivningslov för befintlig verkstadsdel samt bygglov för till- och påbyggnad av enbostadshus SANPET

2020-07-10 B-2020-544 ALSBÄCK 1:40 Nils Eric Stjerna Ansökan om bygglov för om- och påbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad SANPET

2020-07-10 B-2020-537 ULSERÖD 1:221 Arvid Persson Ansökan om bygglov nybyggnad av garage och förråd SANPET

2020-07-10 B-2020-613 HOLLÄNDARÖD 1:102 Andreas Nielsen Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum samt fasadändring SANPET

2020-07-13 B-2020-605 SÖDRA HAMNEN 11:5 Bankomat AB Ansökan om bygglov för fasadändring, bankomater samt två fasadskyltar och en flaggskylt LENBER

2020-07-13 B-2020-554 SKAFTÖ-BERG 2:152 Vattenfall Eldistribution AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation GUNCRO

2020-07-14 B-2020-606 SLÄTTEN 33:6 LEVA Vatten AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus GUNCRO

2020-07-17 B-2020-637 RÖRVALL 2:29 LEVA i Lysekil AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation - T597 Skälebacken GUNCRO

2020-07-17 B-2020-638 HOLMA 4:1 LEVA i Lysekil AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rasering av befintlig station T598 Håbäck GUNCRO

2020-07-17 B-2020-639 HOLMA 2:1 LEVA i Lysekil AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation T-595 Holmeröd GUNCRO

2020-07-17 B-2020-640 HOLMA 2:1 LEVA i Lysekil AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation T-596 Holma Brygga GUNCRO

2020-07-17 B-2020-625 TORPET 1:55 Christoffer Karlsson Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum GUNCRO

2020-07-20 B-2020-593 EVENSÅS 1:74 Maria  Lizell Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus GUNCRO

2020-07-20 B-2020-607 TUNTORP 1:21 Leif Carlsson Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage GUNCRO

Startbesked juli  2020
Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärendemening Handläggare

2020-07-10 B-2020-599 SKAFTÖ 1:107 Sven Ristorp Ljungren Anmälan om rivning för fritidshus och gäststuga SANPET

2020-07-10 B-2020-614 HOLLÄNDARÖD 1:102 Andreas Nielsen Anmälan om attefall, växthus SANPET

2020-07-15 B-2020-631 DALSKOGEN 1:27 Göran  Hedström Anmälan om rivning av förråd LENBER

2020-07-21 B-2020-627 IMMESTAD 2:26 Henrik Harnevie Anmälan om rivning del av förråd samt carport LENBER

2020-07-21 B-2020-633 TORPET 1:67 Lars Henrik Järphag Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus LENBER

Slutbesked juli 2020
Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärendemening Handläggare

2020-07-02 B-2018-590 KYRKEBY 1:157 Roger Hansson Ansökan om rivningslov för befintligt hus, nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal SANPET

2020-07-02 B-2020-12 KRONBERGET 1:55 Hans Andersson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB

2020-07-03 B-2019-740 VRÅNGEBÄCK 5:23 Peter Dahlström Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus SANPET

2020-07-03 B-2018-678 KRONBERGET 1:189 Per Mangelus Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontors-, restaurang-och hamnservicebyggnad till restaurang- och hamnservicebyggnadSANPET

2020-07-06 B-2017-591 LYSE-FISKEBÄCK 2:56 SVENSSON JANNE ANMÄLAN OM NYBYGGNAD AV BYGGLOVBEFRIAD KOMPLEMENTBYGGNAD GUNCRO

2020-07-06 B-2019-66 VÄGERÖD 1:10 Cecilia & Matias Mosesson Ansökan om rivning del av komplementbyggnad och ansökan om bygglov för ombyggnad  till gäststuga. GUNCRO

2020-07-06 B-2019-817 SÖDRA HAMNEN 14:24 LysekilsBostäder AB (Micael Melin) Anmälan om rivning i samband med stambyte och renovering av kök MATCAR

2020-07-06 B-2020-147 KYRKVIK 16:5 Richard Bergman Anmälan om attefalltillbyggnad och attefallhus SANPET

2020-07-07 B-2019-726 KYRKVIK 14:4 STRANDFLICKORNA AB Ansökan om bygglov för ombyggnad samt ändrad användning från bostad till hotell MATCAR

2020-07-07 B-2019-716 HOLMA 2:11 Daniel Halmsjö Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus MATCAR

2020-07-07 B-2019-622 TORGESTAD 1:61 KJell Jansson Ansökan om bygglov för ändring av tidigare beviljat bygglov gällande nybyggnad av fritidshus (B-2018-725) SANPET

2020-07-07 B-2019-708 KYRKEBY 1:126 Cecilia Embring Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus GUNCRO

2020-07-08 B-2019-547 NÖTEBERG 2:4 Bengt Peter Johansson

Ansökan om bygglov i efterhand för  ändrad användning av byggnad till B & B och café

samt ändring av lägenhet till B & B SANPET

2020-07-08 B-2019-548 TEGEN 1:17 Per Åke Lundberg Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga SANPET

2020-07-09 B-2019-858 VRÅNGEBÄCK 5:25 Anders Lindskog Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus MATCAR

2020-07-09 B-2019-824 FOSSA 3:20 Peter Ernelind Ansökan om bygglov för uppförande av balkong och  fasadändring GUNCRO

2020-07-09 B-2019-817 SÖDRA HAMNEN 14:24 LysekilsBostäder AB (Micael Melin) Anmälan om rivning i samband med stambyte och renovering av kök MATCAR

2020-07-10 B-2019-787 EVENSÅS 1:212 Claes Bjure Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage MATCAR

2020-07-10 B-2019-354 TRÄLEBERG 1:119 Roger Sandgren Ansökan om rivningslov för befintligt hus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage SANPET

2020-07-13 B-2018-277 SANDÅKER 1:11 Charlotte Isaksson Stenberg Ansökan om bygglov för nybggnad av enbostadshus och garage MATCAR

2020-07-14 B-2019-578 ÅKER 1:14 Anders Fagerström Ansökan om bygglov för mur GUNCRO

2020-07-14 B-2015-21 LYSE 1:58 BERGENRUP, JOHAN ANMÄLAN OM NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD GUNCRO

2020-07-15 B-2020-407 SÖDRA HAMNEN 1:25 Kim Jonas Ross Ansökan och bygglov för plank GUNCRO

2020-07-17 B-2019-342 LÖNNDAL 1:294 Mikael Zetterman Ansökan om bygglov för ändring av tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus MATCAR

2020-07-17 B-2018-682 Lönndal 1:294 Michael Zetterman Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus MATCAR

2020-07-24 B-2019-318 KYRKVIK 1:150 Havets hus (Maria Jämting) Ansökan om bygglov för skylt i form av tygvepor LENBER

2020-07-24 B-2019-857 KYRKVIK 1:150 Havets Hus  i Lysekil AB (Maria Jämting) Ansökan om bygglov för fasadskyltar och tygvepor LENBER



 
 

Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst 
Maissa Bittar, Kommunvägledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 
Månad Ärende Lagrum Antal beslut Avslag Delavslag 

Juni 2020      

 Färdtjänst Lag (1997:736) om 
färdtjänst 

2   

 Riksfärdtjänst Lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst 

3   

 
Juli 2020      

 Färdtjänst Lag (1997:736) om 
färdtjänst 

2   

 Riksfärdtjänst Lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst 

3   
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Diarienummer Beslutsdatum Fastighet Handläggarsignat Ärendemening Ärendetypkod
B-2020-342 2020-05-25 LÖNNDAL 1:7 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande B74. BRYGGA
B-2020-410 2020-05-26 KRONBERGET 1:82 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande Rinkenäs 28 SJÖBODS
B-2020-245 2020-05-26 LÖNNDAL 1:7 MIKLEN Omförhandling av arrende gällande B110.Ny uipplåtelse för sjöbod 10-8-70. BRYGGA
B-2020-399 2020-05-26 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande VD-SA-31 SJÖBODS
B-2020-408 2020-05-27 SLÄTTNA 1:61 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande 10-8-47 SJÖBODS
B-2020-422 2020-05-27 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande VD-SG-11. Överlåtelse vid arv. SJÖBODS
B-2020-509 2020-06-05 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande VD-SG-10 SJÖBODS
B-2020-484 2020-06-08 LÖNNDAL 7:1 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande 10-8-024, 10-7-015. Överlåtelse vid arv. SJÖBODS
B-2020-499 2020-06-08 TUNTORP 3:24 MIKLEN Upprätta avtal för saknat arrende gällande 10-8-76, 10-8-77, 10-7-029, 10-7-030. SJÖBODS
B-2020-431 2020-06-11 LÖNNDAL 7:1 MIKLEN Ansökan om arrendering av vattenområde för bryggarrende 10-7-023 samt frågor om sjöbod. BRYGGA
B-2020-503 2020-06-11 TUNTORP 3:24 MIKLEN Upprätta avtal för saknat arrende gällande 10-8-78, 10-7-031, 10-7-032 SJÖBODS
B-2020-194 2020-06-11 TORPET 1:51 JEAALM Arrenderad yta vid Dalskogen. 10-06-009 JORDBRU
B-2020-482 2020-06-15 LÖNNDAL 1:7 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande B59-aA, B59aB. SJÖBODS
B-2020-518 2020-06-22 LÖNNDAL 7:1 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande 10-8-084 SJÖBODS
B-2020-541 2020-06-29 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällandeLV-SA-23 SJÖBODS
B-2020-472 2020-07-01 TUNTORP 3:24 MIKLEN Upprätta avtal för saknat arrende gällande 10-8-74, 10-8-75, 10-7-028. SJÖBODS
B-2020-552 2020-07-07 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande VD-SE-8 SJÖBODS
B-2020-595 2020-07-08 LÖNNDAL 1:7 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande B98 BRYGGA
B-2020-531 2020-07-08 LÖNNDAL 1:7 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande A64A, A64B SJÖBODS
B-2020-596 2020-07-15 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande VD-SA-37 SJÖBODS
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 Datum Dnr 
 2020-06-16 A-2019-135 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / IT-avdelningen 
Sara Herrmann, 0523 – 61 37 05                                                                                       
sara.herrmann@sml-it.se 
 
Intern kontroll - uppföljning 2020 IT-avdelningen 
 
Sammanfattning 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska tillgänglighet avseende IT-
tekniker i beredskap.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av förvaltningens redovisning och godkänner 
uppföljning av den interna kontrollen 2020.  
 
Ärendet 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och att uppmärksamma olika 
brister som kan förekomma i verksamheten.  

Samhällsbyggnadsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Intern 
kontroll ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå 
verksamhetsmålen.  

Intern kontroll ska säkerställa att: 
• Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 

tillförlitlig 
• Verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys 

och riktlinjer 
 
Förvaltningens utredning 
Samhällsviktiga funktioner bedrivs inom kommunerna dygnet runt på årets alla 
dagar. Dessa funktioner har ett behov att kunna få stöd och hjälp utanför kontorstid 
av IT-avdelningen. Kraven på verksamheterna ökar i takt med att fler och fler 
arbetsprocesser digitaliseras, vilket då ökar kravet på en stabil och fungerande drift 
och förvaltning av IT-system och nätverk. 

Tillvägagångssättet med frågeformulär i mejlutskick har inte givit önskad respons 
från användarna. Det har varit låg svarsfrekvens, vilket lett till att vi fått få svar i 
underlaget. Vår analys utifrån underlaget är att väldigt få användare känner till att 
det finns IT-tjänsteperson i beredskap och de som känner till tjänsten vet inte hur 
kontakt ska ske. 
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Per Garenius    Sara Herrmann 
Förvaltningschef    Handläggare                                                                                                                                                                       
 
Bilaga 
Intern kontroll – uppföljning 2020, IT-avdelningen 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Anders Siljeholm, avdelningschef IT 
Ing-Marie Tjulander, kvalitets- och utvecklingschef 
Kommunfullmäktige Munkedal 
Kommunfullmäktige Sotenäs 
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IT avdelningen 
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Sammanfattning 
Tillgänglighet avseende IT-tekniker i beredskap 
 
Samhällsviktiga funktioner bedrivs inom kommunerna dygnet runt på årets alla dagar. Dessa 
funktioner har ett behov att kunna få stöd och hjälp utanför kontorstid av IT-avdelningen. 
Kraven på verksamheterna ökar i takt med att fler och fler arbetsprocesser digitaliseras, 
vilket då ökar kravet på en stabil och fungerande drift och förvaltning av IT-system och 
nätverk. 
I arbetet med att ta fram risk och sårbarhetsanalyser för förvaltningar och sektorer i enlighet 
med MSBFS 2015:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser så har det framkommit att 
tillgången till fungerande IT-system och infrastruktur är en sårbarhet och risk för 
verksamheterna. 
Alla användare och samarbetspartners kan ringa till IT-avdelningen. 
Tillvägagångssättet med frågeformulär i mejlutskick har inte givit önskad respons från 
användarna. Det har varit låg svarsfrekvens, vilket lett till att vi fått få svar i underlaget. Vår 
analys utifrån underlaget är att väldigt få användare känner till att det finns IT-tjänsteperson 
i beredskap och de som känner till tjänsten vet inte hur kontakt ska ske. 

Process eller rutin som har granskats 

1.1 Tillgänglighet avseende IT-tekniker i beredskap 

Tillgänglighet i verksamheterna 

Syfte med granskning 

Vet medarbetare att SML-IT har beredskap utanför ordinarie arbetstid? 
Vet medarbetare vem de ska kontakta? 

Tillvägagångssätt 

Mejlutskick med länk till formulär till medarbetare och chefer. 
Kontrollen utförs i IT-avdelningens verksamhetssystem samt i Stratsys. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 

IT-avdelningen skickade ut länk till formulär till 90 st användare, 30 användare i respektive 
kommun. 2 st användare tog vi bort, då de hade långtidsfrånvaro. 
 
Totalt inkom 20 st svar efter en påminnelse, 22,7 % svarsfrekvens av totalt 88 utskick.
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Formuläret som skickades till användarna: 
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Brister 

Tillvägagångssättet av frågeformulär med mejlutskick har inte givit önskad respons från 
användarna. 
Det har varit låg svarsfrekvens, vilket lett till att vi fått få svar i underlaget. Det vi ser utifrån 
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underlaget är att väldigt få användare känner till att det finns IT-tjänsteperson i beredskap 
och de som känner till tjänsten vet inte hur kontakt ska ske. 

Förslag till åtgärder 

  

Informera om IT-tjänsteperson i beredskap 

IT-avdelningen tillsammans med de administrativa cheferna i respektive kommun får 
informera mer om tjänsten, då det efterfrågas av verksamheterna. 
Tjänsten kommer beskrivas och synliggöras på 3580.se samt på sml-it.se. 

 



 

  Samhällsbyggnadsnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-06-02 

39 (39) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 127  

Initiativärende – gällande grusplan på del av fastigheten Skaftö-
Fiskebäck 1:3 
Sammanfattning 
Avalon Falcon (MP) inkommer med ett initiativärende under mötet gällande 
grusplan på del av fastighet Skaftö-Fiskebäck 1:3  

Ärendet avser grusplan där tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 31 december 2023 för 
drivmedelstation finns, på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:3 vid ”Roskällan”. 
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område.  
 
Området är klassat som riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) [MB]. Det är även riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. 
Platsen är i Lysekils kommuns översiktsplan betecknad med R18.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Genom ett initiativärende från Avalon Falcon (MP) angående grusplan på del av 
fastighet Skaftö-Fiskebäck 1:3 att avgrusad yta ska återställas till ängsmark av 
kommunen efter att det tillfälliga bygglovet löpt ut. Drivmedelstationen kommer 
föras bort enligt PBL 1 kap 4 paragraf och därefter är det av största vikt att även 
återställa grusplanen. 

Beslutet motiveras med att denna mark är av största vikt för biodiversiteten då 
ängsmark av denna sort är sällsynt. Denna mark angränsar även till en strandäng 
som innehåller flera rödlistade arter samt ett parti av naturvårdsmark.  

Ordförande informerar att ärendet kommer att tas upp vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-27.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att initiativärendet om grusplan där 
tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 31 december 2023 för drivmedelstation finns, på 
del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:3 vid ”Roskällan” tas upp vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-27.  

 



 

  Samhällsbyggnadsnämnden
   

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-06-25 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 149  

Initiativärende - gällande bryggarrende i Norra Grundsund 
Sammanfattning 
Mikael Wennergren (LP) inkommer med ett initiativärende gällande bryggarrende i 
Norra Grundsund. 

Det hävdas att bryggan uppfördes av Anders Johanssons farfar på 1960-talet. Hans 
barnbarn Anders Johansson har i brev 2020-05-26 påtalat att han i flera år försökt 
få till ett arrende på denna brygga av Lysekils kommun som numera äger marken. 
Bryggan raserades i en storm för några år sedan och Anders Johansson vill säkra ett 
arrende för bryggan innan han gör den investeringen. Mark- och exploatering hr i 
svar 2020-02-26 menat att arrende inte kan ges då den ligger på allmänplatsmark 
enligt detaljplan.  

Mikael Wennergren menar att detta måste kunna lösas på något sätt och vill ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på lösning till 
samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet tas upp som ett informationsärende 
i samhällsbyggnadsnämnden den 27 augusti 2020.  

 

 

 

Ordförande tackar nämnden och tjänstepersonerna för ett gott samarbete under 
våren 2020 och önskar alla en riktigt skön sommar.  

Vice ordförande tackar ordförande för ett gott samarbete och önskar honom en skön 
sommar.  

  

 
 
 



Tjänsteskrivelse 

 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

 Datum Dnr 
 2020-08-10 SBN A-2020-60 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 - 61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 
 
Månadsrapport juni 2020 samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för juni 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden.   
 
 
Ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. 
Information lämnas här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter juni månad. 
 
 
Förvaltningens synpunkter 

Bokfört i juni var ett resultat på +3,3 mkr men internräntan -0,9 var inte bokfört. 
Egentligen borde resultatet varit +2,4 mkr. För att hålla prognosen behövs ett litet 
överskott innan semesterveckorna. Resultatet kommer att minska något i juli. 

Det förvaltningen kan konstatera är att det varit välbesökta småbåtshamnar i maj 
och juni månad. Vi ser en ökning av andelen husbilar under juli månad medan en 
minskning av gästande båtar. Juni månad har varit ganska händelselös ekonomiskt 
sett. Prognosen för året förändras inte.  

 
 
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetsutvecklare 
 
 
 
Bilaga 
Månadsrapport juni 2020 samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. 

Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli). 

2 Ekonomi 
2.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg 
år 

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 240,4 120,2 123,3 115,1 246,8 
Personalkostnader -89,9 -45 -41,6 -41,9 -88,6 
Övriga kostnader -162,9 -81,4 -85 -82,8 -169,2 
Kapitalkostnader -34,6 -17,3 -17 -17,8 -35,7 
Nettokostnader -47,0 -23,5 -20,3 -27,4 -46,7 
Budget nettokostnader -47,1 -23,6 -23,6 -22,6 -46,7 
Budgetavvikelse 0,1 0,1 3,3 -4,8 0,0 

2.2 Resultat och prognos verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-
prognos 

SBF o Nämnd -2 914 -1 203 -1 286 -2 814 100 
Kontaktcenter -12 073 -5 012 -5 298 -11 373 700 
Tekniska avdelningen      
· Gata, park -25 359 -12 677 -13 420 -27 359 -2 000 
· Fastighetsdrift -3 339 -1 667 -948 -3 012 327 
· Småbåt 102 51 1 037 102 0 
Serviceavdelningen      
· Bilar 360 360 163 360 0 
· Kost -136 -136 413 -136 0 
· Städ 0 0 237 0 0 
Plan och byggavdelningen      
· Plan, bygg, mät -4 341 -2 154 -1 830 -3 941 400 
· Bostadsanpassning -1 850 -923 -1 047 -2 050 -200 
· Mex 2 454 1 231 1 861 3 127 673 
IT avdelningen 0 0 -182 0 0 
Summa -47 096 -22 130 -20 300 -47 096 0 

2.3 Ekonomisk analys 
Bokfört i juni var ett resultat på +3,3 mkr men internräntan -0,9 var inte bokfört. Egentligen 
borde resultatet varit +2,4 mkr. För att hålla prognosen behövs ett litet överskott innan 
semesterveckorna. Resultatet kommer att minska något i juli. 

Det förvaltningen kan konstatera är att det varit välbesökta småbåtshamnar i maj och juni 
månad. Vi ser en ökning av andelen husbilar under juli månad medan en minskning av 
gästande båtar. Juni månad har varit ganska händelselös ekonomiskt sett. Prognosen för året 
förändras inte.  



 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 

 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 78 Dnr 2020-000208  

Policy för medborgardialog 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17, § 88 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en policy för medborgardialog.   

Avsikten med policy för medborgardialog är att bidra till en stärkt demokrati och att 
öka kvaliteten i kommunens verksamheter.  

Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets 
utveckling har blivit allt viktigare för att skapa tillit till det demokratiska systemet 
och för att utveckla ett hållbart samhälle.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 107 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-24 
Policy för medborgardialog 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer policy för medborgardialog.      

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 
 



Lysekils kommuns 
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Bakgrund    
Avsikten med policy för medborgardialog är att bidra till en stärkt demokrati och att öka 
kvaliteten i kommunens verksamheter. Dialog med medborgarna är också ett viktigt 
redskap i kommunens utvecklingsarbete. Kommunens verksamheter står inför stora 
utmaningar där prioriteringar kommer att bli nödvändiga.  
Genom att medborgarna bidrar med synpunkter, idéer och förslag får kommunens 
politiker och tjänstepersoner en bredare kunskap och fler perspektiv. Syftet är att 
dialogen ska utgöra ett underlag i beslutsprocesser och i utvecklingen av tjänster. Både 
politiker och tjänstepersoner kan initiera en medborgardialog.  
 
Inriktningen ges i vision Lysekil 2030 - ”Lysekils kommun är en hållbar och attraktiv 
kommun som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar 
mötesplats och ledande inom maritima näringar”.  
 
Medborgardialogerna ska präglas av kommunens värdeord - öppet, enkelt, värdigt.  
 
För att möta framtidens krav och utmaningar behöver kommunen föra dialog med 
medborgarna. Lysekils kommun ska utvecklas genom lärande och medborgardialogen 
bidrar till nytänkande och ökad innovationsförmåga. Medborgarna ska mötas av en 
effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar.  

Vad är medborgardialog? 
Grunden i medborgardialog är att politiker och tjänstepersoner är lyhörda för 
medborgarnas synpunkter, idéer och förslag samt ser det som en viktig tillgång för att 
utveckla kommunen. Medborgardialogen är ett komplement till den representativa 
demokratin för att ge medborgarna möjlighet att delta och påverka även mellan de 
allmänna valen. Syftet är att skapa större delaktighet och inflytande för medborgarna i 
utvecklingen av Lysekils kommun. 
  
Medborgardialog är ett verktyg som kommunen kan använda för att ge medborgarna 
möjlighet att påverka och ha inflytande i viktiga frågor. Delaktighet är viktigt i ett snabbt 
föränderligt samhälle med komplexa samhällsfrågor.  
 
Medborgardialog handlar om att skapa tillit och förståelse för det demokratiska systemet 
och behöver inte alltid avslutas i samförstånd. Det slutgiltiga ansvaret och 
beslutsfattandet ligger hos politikerna som har ett ansvar för helheten. Resultatet av 
dialogen är rådgivande och utgör ett underlag i beslutsprocessen. Ansvar för att 
prioritera och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på politikerna. 
 
Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för att på olika sätt engagera medborgarna i det 
kommunala uppdraget och kan vara ett komplement till politikernas och 
tjänstepersonernas faktakunskaper.  
 
Medborgardialogen innebär ett samarbete mellan politiker, tjänstepersoner och 
medborgare. Alla tre parter är lika viktiga i processen. Tjänstepersonernas uppgift vid 
dialogerna är att bidra med faktakunskaper, verka som processledare och ansvara för 
dokumentationen.  
 
Genom att skapa forum och tillfällen för dialog får politikerna möjlighet att lyssna och ta 
del av enskilda människors synpunkter, idéer och förslag till utveckling i en viss fråga.  
 
Att genomföra en medborgardialog kan generera många fördelar men även risker vilket 
bör beaktas inför planering och utförande av medborgardialoger.  
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Vad är inte medborgardialog? 
Dagligen sker möten och samtal mellan politiker, tjänstepersoner och medborgare vilket 
inte är medborgardialoger. Det kan vara trygghetsdialog, råd för äldre eller personer med 
funktionshinder, företagsforum, föräldraråd och liknande. Samråd och liknande kring 
lagstadgade plan- och bygglovsprocesser är inte medborgardialog utan genomförs av 
tjänstepersoner även om politiker kan delta. Spontana möten, exempelvis i staden eller i 
butiker, är inte heller en medborgardialog utan ett samtal.  
 
Det är också viktigt att skilja på medborgardialog och så kallad brukardialog. 
Brukardialogen handlar om uppföljning av nöjdheten med kommunens service, 
bemötande och kvalitet med mera. Brukardialog är viktig för uppföljning och utveckling 
av kommunens tjänster. 

När har vi en medborgardialog? 
I Lysekils kommun används medborgardialog vid komplexa frågor. Komplexa frågor 
skiljer sig från enkla och komplicerade frågor. En enkel fråga går det att föra ett logiskt 
resonemang kring för att nå en lösning. En komplicerad fråga kan vara många enkla 
frågor som påverkar varandra och är svåra att lösa, men går att reda ut med hjälp av 
expertis.  
 
En komplex fråga har många dimensioner som hänger ihop på olika sätt. En komplex 
fråga har ingen enkel lösning, vilket gör att de som berörs behöver vara delaktiga i 
problemformuleringen och i hanteringen av frågan.  
 
Medborgardialog ska genomföras i ett tidigt skede innan det blir ett beslutsärende. 
Avsikten är att skapa tydlighet, öppenhet och förståelse för andras perspektiv så att en 
framkomlig väg kan bli synlig. Medborgarnas inflytande och delaktighet är viktigt för att 
skapa ett hållbart samhälle. Vid medborgardialog ska kommunen särskilt prioritera 
grupper som normalt inte gör sin röst hörd. 

Att tänka på inför medborgardialog 
Det är viktigt att medborgardialogen är väl planerad och förberedd enligt processen för 
medborgardialog så att den blir meningsfull för deltagarna. 
 
För att genomföra en meningsfull medborgardialog fordras: 

• Dialogkompetens – dialogkompetens består i att leda samtal såväl som att 
utforma processen.   

• Samtalsledning – för att nå öppna samtal i komplexa och konfliktfyllda frågor 
krävs samtalsledning. 

Principer för medborgardialog 
• Medborgardialogen måste vara en trovärdig process där resultatet tas om hand  
• Processen för medborgardialog ska vara tydlig och väldefinierad    
• Medborgardialogprocessen ska vara öppen och inkluderande   
• Processen ska vara flexibel och erbjuda olika former av dialog, på olika 

tidpunkter och på olika platser  
• Medborgardialogen måste koordineras mellan involverade aktörer så att 

medborgarnas tid respekteras  
• Medborgardialogen ska utvärderas vad gäller både resultat och process   
• Grunden för medborgardialogen är ledningens engagemang och legitimitet 
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Återkoppla och följa upp 
Återkopplingen ska ske till deltagarna och metod för återkoppling ska kommuniceras ut 
före medborgardialogens början. 
 
Uppföljningen behöver inte vara ett omfattande utredningsarbete, utan bara visa på om 
dialogen var framgångsrik och om processen fungerade.  
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§ 86 Dnr 2020-000124  

Uppföljning 2 2020 för Lysekils kommun  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april 
2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är -5,4 mnkr, bland annat beroende på 
säsongskostnader och intäkter kopplade till dessa. Den samlade bedömningen är att 
resultatet 2020 blir 18,3 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr. 

Det finns en stor osäkerhet angående skatteintäkterna med tanke på effekter av 
Covid-19. Prognosen för skatteintäkterna 2020 utgår från den beräkning av 
skatteunderlaget som presenterades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i 
slutet av april. Med anledning av pandemin har regeringen tagit ett antal beslut om 
extramedel till kommunerna vilket för Lysekils del bedöms kompensera för det 
prognosticerade bortfallet av skatteintäkter.  

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt 
bistånd, där prognosen är en negativ avvikelse på 8,4 mnkr för 2020 i jämförelse 
med budget. Budgeten överfördes från socialnämnden till den nya 
arbetslivsförvaltningen inför 2020 och redan hösten 2019 sågs en ökning av 
kostnaderna. 

Inom bolagssektorn är Havets Hus AB påverkat av restriktioner kring 
Coronapandemin och det är svårt att kvantifiera påverkan på verksamheten. Bolaget 
bedömer att det kommer att bli ett underskott för 2020. Resultatet per 30 april 
uppgår till -1,6 mnkr.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 124 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03 
Uppföljningsrapport 2 2020 för Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2 2020. 

Kommunfullmäktige godkänner en negativ budgetavvikelse om 10 mnkr för 
arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
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Datum 

2020-06-03 

Dnr 

LKS 2020-000124 
 
Kommunstyrelseförvaltningen/Ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Uppföljningsrapport 2 2020 för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april 
2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är -5,4 mnkr, bland annat beroende 
på säsongskostnader och intäkter kopplade till dessa. Den samlade bedömningen är 
att resultatet 2020 blir 18,3 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr. 
 
Det finns en stor osäkerhet angående skatteintäkterna med tanke på effekter av 
Covid-19. Prognosen för skatteintäkterna 2020 utgår från den beräkning av 
skatteunderlaget som presenterades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i 
slutet av april. Med anledning av pandemin har regeringen tagit ett antal beslut om 
extramedel till kommunerna vilket för Lysekils del bedöms kompensera för det 
prognosticerade bortfallet av skatteintäkter.  
 
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar en negativ prognos på 10,0 
mnkr. Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av 
ekonomiskt bistånd, där prognosen är en stor negativ avvikelse i jämförelse med 
budget. Förvaltningen har också gjort nödvändiga förstärkningar på 
handläggarsidan för att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Detta kommer på sikt att minska kostnaderna. Kostnader påverkas starkt av 
samhällsutvecklingen och i dagsläget är det svårt att avgöra hur stora kostnaderna 
kommer att bli. Kostnadsutvecklingen bör noggrant följas under året. 
 
Inom bolagssektorn är Havets Hus AB påverkat av restriktioner kring 
Coronapandemin och det är svårt att kvantifiera påverkan på verksamheten. 
Bolaget bedömer att det kommer att bli ett underskott för 2020. Resultatet per 30 
april uppgår till -1,6 mnkr.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 
2 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ 
budgetavvikelse om 10 mnkr för arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden.      

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april 
2020. Dialogmöten har genomförts mellan nämndernas presidier och 
kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas 
uppföljningsrapporter och haft en dialog kring utfall, prognos och åtgärder för 
budget i balans. 

Det ackumulerade utfallet för perioden är -5,4 mnkr, bland annat beroende på 
säsongskostnader och intäkter kopplade till dessa.  

http://www.lysekil.se/
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Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 18,3 mnkr vilket är en 
positiv avvikelse på 6,9 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 11,4 
mnkr. 

Förvaltningens synpunkter  

Skatteprognosen utgår från uppgifter från SKR cirkulär 20:20. SKR redovisar ett 
skatteunderlag som försvagats till följd av effekter av coronaviruset. Hur stor 
påverkan det har är svårbedömt och SKR uttrycker att det är en ”överväldigande 
stor osäkerhet idag”. SKR menar att den beräkning som ligger till grund för 
skatteunderlaget är ett scenario utifrån historiska krisepisoder och inte en prognos i 
vanlig bemärkelse. 

Regeringen har beslutat om extraresurser till kommunerna i samband med 
vårändringsbudgeten och har också gjort andra uttalanden om ytterligare medel till 
kommuner och regioner. Totalt kommer extramedel till kommunen i 
storleksordningen 29,7 mnkr, vilket kompenserar det bortfall av skatteintäkter som 
prognosticeras. 

Kommunen kommer att söka medel från socialstyrelsen för extrakostnader inom 
omsorgen i samband med pandemin. Även medel för att utbilda personal inom 
äldreomsorgen kommer att kunna sökas av kommunen. Hur står tilldelning 
kommunen kommer att få är inte känt i dagsläget. 

Delar av lönerörelsen är framflyttad till hösten, men i prognosen för de centrala 
posterna finns beräkningar för att ny utbetald lön kommer att hanteras under 
2020. Även en bedömning av kompensation för nämndernas kapitaltjänstkostnader 
i samband med investeringar ingår i prognosen. De centrala delarna har en positiv 
prognos på ca 15,7 mnkr, där ingår förväntade försäljningsinkomster om drygt  
3,0 mnkr. 

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin 
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande 
års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin 
egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta.  

Socialnämnden har en nollprognos för helåret, planerade åtgärder för att nå 
prognosen hanteras av enheterna inom nämnden.  

Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen redovisar en positiv prognos på 0,7 
mnkr för året. Åtgärder för att nå prognosen har presenterats. 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar en negativ prognos på 10,0 
mnkr. Till största delen består underskottet av ökade kostnader för utbetalning av 
ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) med en budgetavvikelse på 8,4 mnkr. 
Förvaltningen har också gjort nödvändiga förstärkningar på handläggarsidan för att 
arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta kommer på sikt 
att minska kostnaderna. Den nya förvaltningen skapades för att arbeta aktivt för att 
få ut personer i arbete eller utbildning samt att minska utbetalningen av 
ekonomiskt bistånd. Att utöka budgetramen under pågående budgetår är inte 
aktuellt, då utvecklingen av kostnader påverkas starkt av samhällsutvecklingen och 
i dagsläget är det svårt att avgöra hur stora kostnaderna kommer att bli. 

http://www.lysekil.se/
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Kostnadsutvecklingen bör noggrant följas under året. Däremot bör den 
verksamheten inte omfattas av kravet på åtgärder för att nå budget i balans.  

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse till och med april, men det 
beror på säsongskopplade kostnader och intäkter. Prognos på helår är ett 
nollresultat och enheter och avdelningar arbetar med åtgärder för att nå balans. 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 0,5 mnkr och miljönämnden i 
mellersta Bohuslän lämnar en nollprognos.  

LEVA-koncernen redovisar en positiv årsprognos på 12,8 mnkr, vilket är 8,0 mnkr 
sämre än budget och beror bland annat på lägre intäkter på grund av den milda 
inledningen av året. 

LysekilsBostäder AB prognosticerar ett resultat om +6,4 mnkr och är 2,1 mnkr 
bättre än budget, beroende på försäljning av lägenheter på Skolberget. 

Havets Hus AB är påverkat av restriktioner kring Coronapandemin och det är svårt 
att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten. Styrelsens och 
ledningens bedömning är att det kommer att bli ett underskott. Resultatet per 30 
april 2020 uppgår till -1,6 mnkr. 

Lysekils Hamn AB och Rambo AB har mindre avvikelse jämför budgeterat resultat. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän prognosticerar ett underskott då intäkter 
förväntas bli lägre än budgeterat. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Resultaträkning 

Mnkr Budget helår Utfall ack 
Utfall ack 

föreg år 
Prognos utfall 

helår 
Prognos 

avvikelse 

Verksamhetens intäkter 194,0 64,5 78,6 194,0 0,0 

Verksamhetens kostnader -1 112,3 -369,0 -364,1 -1 108,0 4,3 

Avskrivningar -29,0 -9,8 -9,4 -29,5 -0,5 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-947,3 -314,3 -294,9 -943,5 3,8 

Skatteintäkter 748,7 236,1 242,9 722,6 -26,1 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

204,0 70,3 65,5 233,3 29,3 

Verksamhetens resultat 5,4 -7,9 13,5 12,4 7,0 

Finansiella intäkter 8,0 3,0 2,7 7,2 -0,8 

Finansiella kostnader -2,0 -0,5 -0,8 -1,3 0,7 

Resultat efter finansiella 
poster 

11,4 -5,4 15,4 18,3 6,9 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat 11,4 -5,4 15,4 18,3 6,9 

Periodens resultat uppgår till -5,4 mnkr. Resultatet är sämre än motsvarande period 
föregående år. Det är framförallt på intäktssidan som det skiljer. I periodens resultat i år 
ingår 0,6 mnkr netto från försäljning av mark/exploateringsfastigheter. Motsvarande belopp 
i jämförelseperioden var 3,3 mnkr. Bidrag från migrationsverket och arbetsförmedlingen har 
minskat medan bidragen från skolverket har ökat. 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 6,6 procent medan skatteintäkter och generella 
statsbidrag har minskat med 0,6 procent. 

När det gäller prognos på skatteintäkter har de beräknats utifrån SKR:s cirkulär från 2020-
04-29. Generella statsbidrag har prognostiserats utifrån vad som var känt per den 17 maj. 

Finansnettot utvecklas i nivå med budget. 

För helåret prognostiseras ett överskott med 18,3 mnkr, vilket är 6,9 mnkr bättre än budget. 

1.2 Balansräkning 

Mnkr 2020-04 2019-12 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella tillgångar 0,0 0,0 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 451,0 459,1 

Pågående investeringar 20,6 8,4 

Inventarier och verktyg 17,2 18,6 

Finansiella anläggningstillgångar 35,7 44,7 

Summa anläggningstillgångar 524,5 530,8 

Bidrag till statlig infrastruktur 6,0 6,1 

Förråd och exploateringsfastigheter 9,6 9,6 

Kortfristiga fordringar 107,7 107,6 

Kassa och bank 42,8 59,4 

Summa omsättningstillgångar 160,1 176,6 

Summa tillgångar 690,6 713,5 

Eget kapital och skulder   
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Mnkr 2020-04 2019-12 

Ingående eget kapital 372,7 359,2 

Periodens resultat -5,4 13,5 

Summa eget kapital 367,3 372,7 

Avsättningar till pensioner 15,4 15,4 

Andra avsättningar 24,1 23,9 

Långfristiga skulder 70,7 70,8 

Kortfristiga skulder 213,1 230,7 

Summa avsättningar och skulder 323,3 340,8 

Summa eget kapital och skulder 690,6 713,5 

Anläggningstillgångarna uppgår till 524,5 mnkr, vilket är en minskning sedan årsskiftet med 
6,3 mnkr. Omsättningstillgångarna har minskat med 16,5 mnkr sedan bokslutsdagen och 
uppgår nu till 160,1 mnkr. Likviditeten har försämrats något och uppgår till 42,8 mnkr. 

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen uppgår till 401,4 mnkr, vilket kan jämföras 
med 398,6 mnkr vid årsskiftet. 

2 Nämndsuppföljning 

Nämnd  mnkr 
Budget 

helår 
Budget 

ack 
Utfall ack 

Utfall ack 
föreg år 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-

prognos 

Kommunstyrelsen -71,0 -23,6 -22,2 -20,9 -70,5 0,5 

Samhällsbyggnadsnämnden -46,7 -15,2 -17,2 -15,1 -46,7 0,0 

Utbildningsnämnden/Utbildningsförvalt
ningen 

-355,5 -118,1 -117,4 -117,5 -354,8 0,7 

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltn
ingen 

-44,2 -14,6 -18,1 -7,2 -54,2 -10,0 

Socialnämnden exkl 
institutionsplaceringar HVB/SIS 

-371,0 -122,7 -124,7 -121,6 -374,9 -3,9 

Socialnämnden institutionsplaceringar 
HVB/SIS 

-19,9 -6,6 -7,4 -8,1 -16,0 3,9 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -2,1 -0,7 -0,7 0,0 -2,1 0,0 

Centralt 921,8 307,3 302,3 305,8 937,5 15,7 

Summa 11,4 5,8 -5,4 15,4 18,3 6,9 

2.1 Kommunstyrelse 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och med april 
på nära 1,4 mnkr. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. 

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen, förutom HR-avdelningen, visar ett överskott 
per april. HR-avdelningen redovisar per april ett underskott beroende på 
utbildningskostnader som belastar perioden men avser hela året. Kommundirektörens 
ansvar redovisar det största överskottet då medel kopplade till utvecklingsområden inte har 
utnyttjats. Bedömningen i dagsläget är dock att samtliga medel kommer att förbrukas under 
året då det finns behov avseende barn och unga kopplat till social oro samt 
utredningskostnader inom arbetet med ny översiktsplan. Den sammanlagda prognosen för 
avdelningarna är en budget i balans vid årets slut. 

Den politiska verksamheten visar ett överskott mot budget för perioden och det är främst 
valnämnden som står för överskottet. Någon neddragning av budgetramen gjordes inte inför 
2020 som inte är ett valår. Prognosen för året beräknas därmed bli ett överskott på drygt 0,4 
mnkr för den politiska verksamheten. 
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2.2 Miljönämnd 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för miljö- och 
hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner. Sotenäs kommun är 
värdkommun och miljöenheten ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Syftet med den gemensamma nämnden och miljöverksamheten är främst att svara för 
uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom miljö och hälsoskyddsområdet samt 
stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet. 

Miljönämndens totala utfall är i nivå med budget och prognosen för helår är en budget i 
balans. Periodens kostnader såväl som intäkter har varit något lägre på grund av vakanta 
tjänster. Delar av tillsynen inom miljöskyddsområdet har inte kunnat utföras enligt plan då 
det finns tjänstledigheter som inte har kunnat bemannas. 

2.3 Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse till och med april om 1,9 
mnkr. De främsta orsakerna till det negativa utfallet beror på säsong. Kostnaderna för energi 
är höga på vintern och intäkter för parkeringar, husbilar och småbåtar är som störst under 
sommaren. Med hänsyn till detta är den samlade bedömningen att prognosen för året är en 
budget i balans. 

Förvaltningen gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr och arbetar aktivt med 
handlingsplanen för en budget i balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram och resultatet 
av arbetet börjar nu ge effekt, IT-avdelningen har en budget i balans och även 
serviceavdelningen visar ett nollresultat per april. 

Tekniska avdelningen genomför åtgärder som dock inte kommer att vara tillräckliga för att 
nå budgetbalans, då den höga andelen fasta kostnader inte går att påverka. Prognosen för 
tekniska avdelningen uppgår till -2,0 mnkr. Förvaltningen arbetar därför med besparingar 
för att skjuta till medel till avdelningen. 

Åtgärdsförslagen som har tagits fram innefattar både kostnadsreduceringar och en översyn 
av taxor och avgifter som kommer att ge ökade intäkter. 

2.4 Utbildningsnämnd 

2.4.1 Utbildningsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen redovisar efter april månad en positiv avvikelse mot budget om 0,7 
mnkr vilket är en klar förbättring jämfört med utfallet per februari. Om denna positiva 
utveckling fortsätter innebär det att förvaltningens ambition om att återföra 2,4 mnkr i 
enlighet med balanskravet från 2019 års negativa resultat kan nås. 

Prognosen för helår uppgår till 0,7 mnkr. 

Resursenheten prognostiserar en negativ avvikelse på helår främst beroende på 
lönekostnader. En osäkerhet råder gällande placering av elever inom eller utom kommunen. 

Grundskolan har haft lägre vikariekostnader, främst för vikarier, vilket har förbättrat 
prognosen för året. Tillsammans med höstens organisation beräknas ett nollresultat för året. 

Även förskolan har haft lägre personalkostnad för vikarier till följd av lägre nyttjandegrad 
under vårens pandemi. Prognosen har därför förbättrats avsevärt sedan den i 
uppföljningsrapport 1. 

Gymnasiet har en stor osäkerhet gällande sin prognos då det finns oro kring sökbilden inför 
årets antagning, först i slutet på juni är antagningen klar. Gymnasiet arbetar idag med en 
beredskap för att kunna vidta åtgärder för en försämrad ansökning. 

Prognosen för statsbidrag är även den osäker och prognosen är därför försiktig. 
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Verksamheterna musikskola, kultur och fritid prognostiserar ett nollresultat för 2020. 

De åtgärder som vidtas för att nå det prognostiserade resultatet är att se över och anpassa 
tjänsteorganisationen inom förskola, grundskola och gymnasiet. 

2.4.2 Arbetslivsförvaltningen 

Arbetslivsförvaltningen redovisar ett utfall om 18,1 mnkr till och med april, vilket innebär en 
negativ avvikelse mot budget med 3, 5 mnkr. Prognosen för helår uppgår till ett underskott 
om 10,0 mnkr, vilket är en försämring med 4,3 mnkr sedan uppföljningsrapport 1 per 
februari. 

Den största avvikelsen ses hos enheten för vägledning och stöd där utbetalt ekonomiskt 
bistånd redovisas samt enheten för vuxenutbildning. 

Enheten för vägledning och stöd redovisar per april en negativ avvikelse mot budget med 
nära 2,4 mnkr där hela underskottet avser utbetalt ekonomiskt bistånd. Prognosen för året 
uppgår till -9,7 mnkr varav knappt 8,4 mnkr avser utbetalt ekonomiskt bistånd och 1,3 mnkr 
avser övrig verksamhet inom enheten. I prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd har 
förvaltningen tagit höjd för en ökning till följd av Coronapandemin. Denna bedömning 
grundar sig i SKRs ekonomiska rapport som indikerar att det kommer att ske en 
genomsnittlig ökning om ca 15 % inom utbetalt bistånd och handläggning av försörjningsstöd 
i kommunerna. 

För att få de som står längst från arbetsmarknaden i varaktig försörjning genom antingen 
anställning eller sjukersättning görs under året en satsning med kvalitetshöjande insatser 
inom försörjningsstödsverksamheten. Denna satsning innebär en ökad nettokostnad med 
närmare 0,7 mnkr i personalkostnader vilket bidrar till den negativa prognosen. Nästa år 
väntas satsningen dock börja få en positiv effekt i takt med att personer kommer i annan 
försörjning. 

Intäkter i form av etableringsschablon från Migrationsverket är osäkra då det är svårt att 
förutse hur många nyanlända som kommer att finnas kvar inom etableringen under 
resterande del av året och prognosen uppskattas till -0,6 mnkr 

Enheten för vuxenutbildning har en negativ avvikelse mot budget för perioden vilket delvis 
beror på att alla statsbidrag inte finns med i utfallet och att intäkter förväntas bli högre under 
hösten. Enhetens prognos för helår är -0,6 mnkr beroende på minskade schablonersättningar 
samt lokalkostnader som är underbudgeterade. 

Enheten för arbetsliv 

De åtgärder som vidtas på kort sikt för en budget i balans innebär en allmän återhållsamhet 
med kostnader. På längre sikt handlar det om att intensivt arbeta för att så många individer 
som möjligt kommer i annan försörjning. Förvaltningen undersöker också möjligheten att ta 
del av statliga bidrag kopplat till effekter av Corona. 

2.5 Socialnämnd 

Socialnämnden redovisar en ackumulerad budgetavvikelse på -2,8 mnkr till och med april 
och prognosen för helår är en budget i balans. 

Stab och ledning redovisar en prognos på 4,6 mnkr. Här finns medel avsatta för omställning 
och heltidsresan. Hittills är inga kostnader bokförda och prognosen bygger på att det uppstår 
först under slutet av året. 

Avdelningen för mottagning och utredning har en prognos på 0,8 mnkr för helår vilket 
främst beror på färre antal beställda hemtjänsttimmar. På grund av smittorisk har flera 
brukare avsagt sig hemtjänstinsatser under mars-april. Vuxenenheten redovisar en negativ 
prognos bland annat på grund av tillkommande LVM-placeringar. 

Prognosen för institutionsplaceringar HVB/SIS (egen rad i tabellen) på 3,9 mnkr är 
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försämrad sedan föregående uppföljningsrapport. Orsaken är en ökning av 
placeringskostnader orsakade av en mor-barnutredningsplats samt en förlängning av ett 
skyddsärende av allvarlig karaktär. Ett flertal placeringar beräknas kunna avslutas under 
senare delen av sommaren alternativt övergå till annan vårdform med lägre kostnad. Detta 
medför att prognosen är fortsatt positiv i enlighet med det uppdrag socialförvaltningen fått 
att minska kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar. Tillsammans med Avdelningen 
för mottagning och utredning arbetar man för att minska barn och ungdomsplaceringarna, 
rekrytera fler egna familjehem samt öka de öppna insatserna. 

Socialt stöd redovisar en negativ prognos på 7,3 mnkr för 2020. Kostnader för placeringar 
har ökat Främsta anledningen är att planeringen av hemtagning av två köpta platser med 
boende och skolgång har tagit längre tid än beräknat och inte kommer att genomföras förrän 
nästa år. Utöver detta är tillkommande brukare inom personlig assistans och utökade timmar 
samt kostnader för barnboendet orsaken till avdelningens underskott. 

Prognosen för avdelningen för vård och omsorg uppgår till -2,0 mnkr. Hemvården visar en 
prognos på -4,2 mnkr beroende på minskade intäkter i form av beställda hemtjänsttimmar. 
Omställningen av bemanningen har inte hunnit med i samma takt. Hemsjukvården 
prognostiserar också ett underskott på grund av behov av bemanningssköterskor i sommar. 
Även nattpatrullen och kompassen prognostiserar med underskott. De särskilda boendena 
har en budget i balans. Skaftöhemmet som är tillfälligt stängt beräknas ge en positiv avvikelse 
med 5,3 mnkr. 

Under året har antalet hemtjänsttimmar minskat något och det finns för närvarande tillgång 
till äldreboendeplatser i kommunen. Inga kostnader har utgått för medicinskt 
färdigbehandlade under perioden. När det gäller tillgång till HSL-personal så är behovet 
tillgodosett av sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Sjukgymnaster fattas fortfarande. 

Arbetet med nya äldreboendet Fiskebäck går enligt plan och inflyttning beräknas till 
november 2020. 

Socialförvaltningen har arbetat intensivt med Pandemin som har varit aktiv från mars och 
framåt. Det har varit ett bra samarbete såväl internt som externt i dessa frågor. Situationen 
upplevs vara under kontroll både vad gäller brukare och personal. 

Sjukfrånvaron har varit lägre under årets första 3 månader jämfört med 2019 för att sedan 
stiga markant från och med april vilket beror på Coronaviruset. 

2.6 Prognos 

Nämnd mnkr Budget 2020 Prognos 
utfall 2020 

Prognos 
budgetavvikel

se 2020 

Prognos 
budgetavv. 

enl. 
uppföljning 

200229 

Kommunstyrelsen -71,0 -70,5 0,5 0,4 

Miljönämnden -2,1 -2,1 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd -46,7 -46,7 0,0 0,0 

Utbildningsnämnd/utbildningsförvaltning -355,5 -354,8 0,7 0,7 

Utbildningsnämnd/arbetslivsförvaltning -44,2 -54,2 -10,0 -5,7 

Socialnämnd exkl institutionsplaceringar HVB/SIS -371,0 -374,9 -3,9 -4,9 

Socialnämnd institutionsplaceringar HVB/SIS -19,9 -16,0 3,9 4,6 

Summa nämndsverksamhet -910,4 -919,2 -8,8 -4,9 

Budgetregleringspost -26,5 -21,3 5,2 7,7 

Pensionskostnader -63,1 -62,0 1,1 1,1 

Personalomkostnader 44,5 46,8 2,3 2,0 

Reavinst och exploateringsverksamhet 0,0 3,6 3,6 0,0 

Kapitalkostnad* 11,7 11,7 0,0 0,0 
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Nämnd mnkr Budget 2020 Prognos 
utfall 2020 

Prognos 
budgetavvikel

se 2020 

Prognos 
budgetavv. 

enl. 
uppföljning 

200229 

Övrigt -3,4 -3,1 0,3 0,0 

Summa verksamhet -947,2 -943,5 3,7 5,9 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 952,6 955,9 3,3 0,9 

Finansiella intäkter 8,0 7,2 -0,8 -0,7 

Finansiella kostnader -2,0 -1,3 0,7 0,6 

Summa finansiering 958,6 961,8 3,2 0,8 

Total 11,4 18,3 6,9 6,7 

*) Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta) 

2.7 Åtgärder för budget i balans 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

Kontaktcenter/administration  800 

Tekniska avdelningen  800 

Service avdelningen  1 500 

Plan- och bygg avdelningen  1 000 

Summa  4 100 

Kontaktcenter/administration Åtgärder vidtas för att förbättra förvaltningens 
administration som på sikt ska generera effektivare processer, ökad kontroll i verksamheten 
och ekonomisk medvetenhet. En strategisk digital handlingsplan har att tagits fram som ett 
uppdrag av nämnden och utgångspunkten är att använda ny teknik som syftar till att öka 
kundernas självständighet, trygghet och delaktighet. Ny teknik skall också användas för att 
minska administrativa arbetsuppgifter. En del av planen innebär också att nämndens olika 
insatser anpassas till samhällsutvecklingen. Översyn av kostnader för seniorkort, avgift för 
borglig vigsel och inköp av kontorsmaterial. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan ge 
en årlig effekt på 770 tkr. 

Tekniska avdelningen Avdelningen ser över förvaltningens avgifter och arrenden. Dels 
innebär det att höja olika avgifter men även säkerställa att indexuppräkning sker. Detta 
beräknas bli en effekt på 800 tkr. 

Serviceavdelningen Åtgärder till att minska övertid, fyllnad och timvikarier för 
serviceavdelningen är genom många aktiviteter som förväntas ge den största effekten. 
Avdelningen ser även över specialstäd, intäkter för Oscars och fordonskostnader för att nå en 
helårseffekt på 1 530 tkr. 

Plan- och byggavdelningen Översyn av bostadsanpassningsbidragen där avdelningen har 
gjort en aktivitetsplan som de arbetar med. Ser över taxor och avgifter som på sikt ger 
effekter. Effekten räknas bli 1 000 tkr. 

IT avdelningen Avdelningen har genomfört de åtgärder som behövdes göras. Budgeten är i 
balans. 

Slutsats Bedömningen för 2020 och 2021 är att åtgärdsförslagen ger kostnadsreduceringar 
och ökade intäkter motsvarande ca 4 mnkr som till årets slut ska visa en budget i balans. Alla 
avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med många olika aktiviteter som är 
bakomliggande för de satta åtgärdspunkterna. Det är aktiviteterna som kommer att bidra till 
att förändringarna kommer att ske. 
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Utbildningsnämnden - Utbildningsförvaltningen 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

Tjänsteorganisation grundskolan 3 400 1 900 

Tjänsteorganisation förskolan 800 400 

Tjänsteorganisation gymnasiet 5 100 2 600 

Interkommunal ersättning särskola 800 400 

Summa 10 100 5 300 

De åtgärder som är framtagna omfattar översyn och anpassning av tjänsteorganisationen för 
grundskolan, förskolan och gymnasiet som sammanlagt ger en effekt på 5,3 mnkr i år. 
Planerad hemtagning av elev inom särskolan på annan ort ger en effekt på 0,4 mnkr i år. 

  

Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

Minskad personal SFI  240 

Vakanta tjänster, tjänstledigheter, 
föräldraledigheter VUX 

 196 

Uppdragsutbildning  20 

Vakanta tjänster förvaltning (särvux)  379 

Kompensation - Intäktsbortfall 
Corona (kostavgifter, försäljning) 

 0 

Utvecklingstjänster  450 

Summa  1 285 

De åtgärder som vidtas på kort sikt handlar om att hålla igen med kostnader där tillfälle ges 
för att förbättra resultatet Det handlar t.ex. om minskning i verksamhet, vakanser, ledigheter 
m.m. bland personal. 

De åtgärder som vidtas på lång sikt innebär att intensivt arbeta för att så många individer 
som möjligt kommer i annan försörjning, i första hand i anställning eller studier men även ett 
antal till sjukersättning. Ett hushåll som beviljas bistånd får i genomsnitt en utbetalning per 
månad på drygt 7 tkr. Ger man istället en person i hushållet en subventionerad anställning så 
kan delen som kommunen betalar för anställningen varje månad i 1-2 år komma att motsvara 
månadskostnaden för det ekonomiska biståndet. Den ekonomiska vinsten för kommunen 
uppstår då individen därefter kommer vidare i varaktig/reguljär anställning hos annan 
arbetsgivare än Arbetslivsförvaltningen. Därför är det av stor vikt med god och tät 
uppföljning av individen under anställningstiden så att denne inte återgår i arbetslöshet och 
åter blir beroende av ekonomiskt bistånd. Insatser ger dock inte effekter på kort sikt 
(innevarande år) En långsiktig åtgärd som görs är anställning av socialsekreterare vilket 
också påverkar ekonomiska utfallet. 

Förvaltningen ska undersöka förutsättning att ta del kompensation genom statliga bidrag där 
det finns en tydlig effekt av Corona som t.ex. vissa intäktsbortfall. 

  

Socialnämnden 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

Avdelningen Mottagning och 
utredning 

423 423 

Uppdrag barn och unga 2 350 2 350 

Avdelningen socialt stöd 1 232 877 

Avdelningen vård och omsorg 3 200 3 200 

Summa 7 205 6 850 
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För 2020 befarades ett underskott tidigt och redan vid utfallet i januari startades omgående 
ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå. 

Åtgärder finns framtagna på avdelningsnivå motsvarande 7,2 mnkr samt ytterligare 1,2 mnkr 
på enhetsnivå. 

Resultatet av alla åtgärder är inräknade i årsprognosen.  

Avdelningen för mottagning och utredning 

En pensionsavgång som ej återbesätts under andra halvan av året. 

Översyn av egenavgift för placerade barn. 

Införsel av avgift för boendestödets insatser. 

Uppdrag barn och unga. 

Minskade kostnader för placeringar på enheten för Barn och Unga i enlighet med framtagen 
plan som i dagsläget omfattar 5 pågående ärenden. 

Avdelningen kommer att se över alla avtal för placeringar vilket förväntas ge en positiv effekt 
på utfallet. 

Vård och omsorg 

Hemvården Lysekil har en handlingsplan avseende minskad personalbemanning. 

Hemvården totalt har en handlingsplan avseende minskade kostnader för sjuklöner. 

Kompassen har en handlingsplan avseende minskade personalkostnader. 

Dessutom finns åtgärder i mindre omfattning på flera enheter kopplade till 
personalbemanning. 

Stöd och service 

Minskning av externa placeringar och hemtagning av 2 ärenden för att verkställa i egen regi 
under sista kvartalet 2020. 

När det gäller personalkostnader, så finns åtgärder framtagna av enhetscheferna på flera 
enheter. Inom boendestödet förväntas en förbättrad brukarplanering kunna ge ekonomiska 
effekter under året. 

Avdelningen totalt har en handlingsplan avseende minskade kostnader för sjuklöner. 

Avdelningarna mottagning och utredning samt socialt stöd har gemensamt fått i uppdrag att 
minska kostnaderna för placeringar. Det förebyggande arbetet kommer att vara viktig i denna 
handlingsplan, såväl som myndighetsutövningen och familjebehandlarna. Det som kan ge 
resultat på socialt stöds utfall inom det närmsta halvåret, är dock främst det som 
familjehemssekreterarna kan göra. De står för rekrytering och handledning av familjehem 
och får i uppdrag att gå från konsulentstödda till egna familjehem i så stor utsträckning som 
möjligt. 

3 Bolag 

Bolagen, res efter fin. poster 
mnkr. 

Budget 2020 Utfall ack 200430 Budget ack 200430 Prognos 2020 

Helägda bolag     

LEVA (koncernen) 20,0 9,9 14,7 12,8 

Lysekilsbostäder AB 4,3 3,6 1,5 6,4 

Havets Hus AB 0,0 -1,6 -2,5 n/a 

Lysekils Hamn AB 0,2 0,2 0,1 0,5 

Delägda bolag     

Rambo AB (100%) 2,6 3,3 0,1 2,6 



 

Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 2 2020 KF 11(16) 

varav Lysekils andel 25% 0,6 0,8 0,0 0,6 

Räddningstjänstförbundet 
MittBohuslän (100%) 

0 -0,3 -1,3 -2,0 

varav Lysekils andel 21,7% 0 -0,1 -0,3 -0,4 

     

På grund av coronapandemin och den osäkerhet den medför när det gäller att beräkna 
besöksintäkter i Havets Hus har bolaget valt att inte lämna någon prognos. Skulle ett sämsta-
scenario med total karantän inträffa kan resultatet bli så svagt som -9 mnkr. 

3.1 LEVA AB 

Resultat Tertial 1, LEVA i Lysekil AB 

Resultatet mot budget påverkas av att den budgeterade personalkostnaden är något för låg, 
samt att den varma inledningen på året har påverkat omsättningen på Fjärrvärmen med 
ca 3,5 mnkr. 

Bolaget har även ett bortfall på grund av lite snömängder, vilket minskat omsättningen för 
Entreprenad med ca 0,4 mnkr. 

Prognos 1, LEVA i Lysekil AB 

På grund en omfördelning av personalkostnader så ökas dessa jämfört mot budget, samt att 
intäktsdelen påverkats negativt med 3,9 mnkr på grund av den milda inledningen av året. 
Prognosen hamnar på motsvarande 13,0 mnkr för helåret. 

Resultat Tertial 1, LEVA Vatten AB 

Omsättningen följer budget. På kostnadssidan så påverkas även där personalkostnaderna av 
en något för låg budget. Resultatet för tertial 1 slutar på -1,4 mnkr. 

Prognos 1, LEVA Vatten AB 

Inga större avvikelser mot budget. 

Resultat Tertial 1, Lysekils Energi Vind AB 

Resultatet för vindproduktionen tertial 1 följer mot budget, med en avvikelse. Avvikelsen är 
en engångskostnad för service och underhåll som påverkar övriga rörelsekostnader. 
Resultatet för tertial 1 slutar på -0,1 mnkr. 

För elhandeln så påverkas resultatet av de extremt låga priserna som varit under den 
inledande delen av året. Elhandelns rörliga del minskar och får därmed en effekt på resultatet 
för Tertial 1, vilket ger ett nollresultat för tertial 1. 

Prognos 1, Lysekils Energi Vind AB 

Vindproduktionen prognostiseras till ett nollresultat för helåret. 

Elhandeln spås intäkter motsvarande 24,0 mnkr, vilket är nästan 10,0 mnkr lägre än budget. 
Detta samt en ökad marknadsbudget så prognostiseras resultatet till ca 0,3 mnkr. 

3.2 Lysekilsbostäder AB 

LysekilsBostäder redovisar för första tertialet 2020 ett resultat efter finansiella poster på 3,6 
mnkr vilket är 2,1 mnkr bättre än budget. 

Den positiva avvikelsen beror till största delen på intäkter från försäljning av en lägenhet på 
Skolberget 0,8 mnkr, lägre driftskostnader 0,5 mnkr samt lägre personalkostnader 0,4 mnkr. 
Vakansgraden är efter första kvartalet relativt oförändrad jämfört med föregående år 0,9 
(1,0). Bolaget förutspår dock ökade vakanser för resten av året. 

Prognostiserat resultat efter finansiella poster 2020 uppgår till 6,4 mnkr, vilket är en ökning 
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av resultatet på 2,1 mnkr i jämförelse mot budget. Den positiva avvikelsen beror dels på 
prognostiserade intäkter från försäljning av två st lägenheter på Skolberget och dels på lägre 
underhållskostnader. Främsta orsaken till minskade kostnader för underhåll är att Lysekils 
Stadshus AB har ökat de ekonomiska avkastningskraven i de nya ägardirektiven, tagna i KF 
under våren. Prognostiserade kostnader för underhåll 2020 är på samma nivå som utfall 
2019. 

Coronakrisens beräknade ekonomiska effekter på verksamheten bedöms till ca 0,5 mnkr, 
dels har bolaget efterskänkt 2 månaders hyra till 15 lokalhyreskontrakt, 160 tkr och dels 
prognostiseras ökade kreditförluster på ca 0,3 mnkr. Risken för ökat hyresbortfall ryms inom 
ursprunglig budget. Bolagets satsning på nyproduktion och underhållsinvesteringar 
fortsätter enligt plan. 

3.3 Havets Hus AB 

Året inleddes bra ur både ekonomisk och besökssynpunkt, sedan kom coronapandemin vilket 
påverkat verksamheten från mitten av mars och framåt. 

Resultatet per 30 april 2020 uppgår till -1,6 mnkr vilket är samma resultat som motsvarande 
period föregående år. 

Spridningen av coronaviruset har haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På 
grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende 
är det i dagsläget svårt att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten. 
Styrelsens och ledningens bedömning är dock att det sannolikt innebär att verksamheten på 
grund av detta kommer att generera ett underskott under 2020. 

3.4 Lysekils Hamn AB 

Prognostiserat resultat på 0,5 mnkr. Budgeten sattes till 0,2 mnkr. Osäkerheter finns främst 
inom ett eftersatt underhåll på magasinen, där har vi påbörjat arbetet med att åtgärda. 
Försäljning av hamnkranen där Corona pandemin gör det mycket osäkert. Med vår 
kundportfölj så räknar vi idag inte med att få några problem med betalningsförmågan hos 
våra kunder. 

3.5 Rambo AB 

Rambo redovisar för första tertialet ett resultat på 3,3 mnkr, vilket är 3,2 mnkr bättre än 
budgeterat. Resultatet påverkas positivt av bland annat säsongsvariationer och lägre 
administrativa kostnader. 

Det finns en osäkerhet kring effekterna av Covid-19 och hur Rambos verksamhet kommer 
påverkas under året. Trots ett bra resultat för första tertialet prognostiseras resultatet för 
helår att hamna i nivå med budget på 2,6 mnkr. 

Från och med 1 februari 2020 sker all insamling av hushållsavfall i egen regi efter 
verksamhetsövertag som beslutades 2019. 

Under 2018 erhölls nytt tillstånd för Siviks avfallsanläggning och det har tagits i bruk under 
första tertialet 2020. 

Nya återvinningscentralen på Tyft i Tanums kommun är färdigställd och togs i bruk i april 
2020. 

Leva har aviserat att de från 2023 inte längre kommer att ta emot lakvattnet från Siviks 
avfallsanläggning. För att lösa framtida reningsprocess kommer Rambo att tillsätta en 
utredning. 
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3.6 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

Resultat för perioden uppgår till -0,3 mnkr, vilket är 0,9 mnkr i bättre resultat än beräknat 
för perioden. Budgetavvikelsen för perioden beror främst på lägre lönekostnader med 
anledning av långtidssjukskrivningar och föräldraledighet. Prognosen för året visar på ett 
resultat på -2,0 mnkr. Det man kan se i prognosen är att förbundet kommer att ha lägre 
intäkter för året till följd av Covid-19 samt ökade personalkostnader för vakanshållning. 

Perioden har verksamhetsmässigt varit intensiv med anledning av Coronapandemin/Covid-
19. Ett omfattande omställningsarbete och planering för att säkerställa verksamhetens 
funktionalitet har bedrivits. Den Planeringsstab som etablerades tidigt har haft ett 
omfattande och grannlaga arbete för framtagande av omfallsplaner. Arbetet bedrivet enligt 
planeringsförutsättningar från MSB med framförallt aktiveringslösningar för 20 respektive 
40% personalfrånvaro. 

Prioriterat under perioden har dessutom varit arbetet med implementering av nytt 
Handlingsprogram enligt LSO, förstudie för utökat samarbete mellan RMB och NÄRF, arbete 
med ny säkerhetsskyddslag, civilt försvar samt förberedelser för skogsbrandsäsongen. 

4 Medarbetare 

4.1 Antal anställda 

  2020-04-30 2019-12-31 2019-04-30 

Antal anställda totalt 1 943 1 861 2 012 

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda 1 300 1 294 1 293 

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda 115 116 142 

Varav antal timavlönade 528 451 577 

Årsarbetare totalt (arbetad tid) 1 368,3 1 423  

Varav årsarbetare timavlönade 109,4 124  

Varav årsarbetare månadsavlönade 1 258,9 1 299  

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 92 92 92 

Nyckeltalen bygger på redovisningen för perioden januari - april. 

Antalet anställda avser 30 april. Antalet årsarbetare avser arbetad tid januari-april omräknat 
till årsarbetare. Måttet årsarbetare baseras på SKRs rekommendation om 1700 arbetade 
timmar per år som heltidsmått. 

Då beräkningsmodellen nu är justerad, så redovisas inte årsarbetare i 2019-kolumnerna. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är den samma som föregående år 2019. 

4.2 Arbetsmiljö och hälsa 

Andel i procent 2020-04-30 2019-12-31 2019-04-30 

Sjukfrånvaro total 9,9 8,3 7,6 

Varav korttid <15 dagar 48,2 38,3 39,0 

Varav långtid >60 dagar 36,8 48,5 48,0 

Sjukfrånvaro kvinnor 10,4 8,8 8,0 

Sjukfrånvaro män 7,7 6,3 6,1 

Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 

0 -29 år 10,7 9,8 8,2 

30 -49 år 10,3 8,6 7,3 

50 -år 9,3 7,7 7,8 

Långtidsfriska* 25,0 26,8 28,4 

Upprepad korttidssjukfrånvaro** 11,2 10,5  
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* Andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna 
** Andel månadsavlönade med 6 eller fler sjuktillfällen under de senaste 12 månaderna 

Sjukfrånvaro avser rapporterad sjukfrånvaro under perioden januari-april. Långtidsfriska 
och upprepad korttidssjukfrånvaro mäts över en 12-månadersperiod; 1 maj 2019-30 april 
2020. 

Sjukfrånvaron för 190430 och 191231, är beräknat på helåret och kan inte jämföras med 
sjukfrånvaron per 200430, eftersom den perioden beräknas från 200101 - 200430. 

200430 visar en sjukfrånvaro totalt på 9,9 procent. 

Korttidsfrånvaro på 48,2% är troligen en effekt av uppmaningen att stanna hemma vid 
minsta tecken på sjukdom, som ett led i minskad eventuell smittspridning. 

5 Investeringsuppföljning 

 Investeringsutgifter (tkr) BU20 Ack utfall 30 apr PROGN20 

Samhällsbyggnadsnämnden 25 000 3 035 25 000 

Kommunstyrelsen 1 000 0 1 000 

Utbildningsnämnden 2 000 0 2 000 

Socialnämnden 1 000 0 1 000 

Ram reinvesteringar 29 000 3 035 29 000 

Fiskhamnskajen 10 000 0 1 000 

Västra kajen 0 1 057 1 800 

Ångbåtsbryggan 0 1 033 1 300 

Långevik-Valbodalen, gångbrygga 0 3 879 4 000 

Havets Hus-kaj 3 000 0 3 000 

Hamnservice 900 0 900 

Lekplats Brastad 1 500 725 1 700 

GC-väg Fiskebäckskil 1 500 0 1 500 

Belysning trygghetsvandringar 400 83 400 

Ny busshpl Brastad Idrottshall 800 0 0 

Energieffektiviseringsinvesteringar (solceller) 500 0 500 

Stadshusentrén 2 000 555 2 000 

Gullmarsskolan 1 000 0 0 

Brandstation reservkraftverk 700 31 1 200 

Brandstation ventilation/tvätt etc 500 0 500 

Inventarier socialnämnden, Fiskebäck 6 600 0 6 600 

Inventarier socialnämnden, övrigt 1 575 0 1 575 

Summa nyinvesteringar 30 975 7 363 27 975 

Taxefinansierad verksamhet 5 400 2 102 5 400 

Exploateringsverksamhet 17 500 9 033 16 917 

TOTAL 82 875 21 533 79 292 

Kommentar 

Inklusive köpet av aktierna i Tronebacken Väst AB på 9,0 mnkr, som är ett led i 
exploateringen av Tronebackenområdet, så uppgår totala investeringsutgifterna per den 30 
april till 21,5 mnkr. 

För helåret prognostiseras ett utfall på strax under 80 mnkr vilket är inom budget. 

Två utav de projekt som kommer att färdigställas startade 2019. Västra kajen-renoveringen 
beräknas totalt kosta 3,7 mnkr och Ångbåtsbrygga totalt 2,0 mnkr. 

Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden kommer att genomföra sina 
reinvesteringar under andra halvåret. 
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6 Exploateringsuppföljning 

  

Kassaflöden 
(tkr) 

       

 Total kalkyl 
Tidigare 
nedlagt 

Prognos 20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 113 140 0 0 14 280 15 750 38 035 45 075 

Tronebacken 79 950 0 0 0 0 34 875 45 075 

Spjösvik 27 790 0 0 8 880 15 750 3 160 0 

Grönskult 5 400 0 0 5 400 0 0 0 

Torvemyr 2 0 0 0 0 0 0 0 

Utgifter -86 829 -2 492 -16 917 -14 863 -16 875 -21 700 -13 982 

Tronebacken -56 014 -1 341 -8 991 0 -10 000 -21 700 -13 982 

Spjösvik -21 015 -458 -3 269 -10 413 -6 875 0 0 

Grönskult -9 050 -350 -4 350 -4 350 0 0 0 

Torvemyr 2 -750 -343 -307 -100 0 0 0 

        

Driftkostnader -4 342 -2 557 -1 235 -450 -100 0 0 

Netto 21 969 -5 049 -18 152 -1 033 -1 225 16 335 31 093 

Kommentar 

Beräknat negativt kassaflöden i exploateringsverksamheten 2020 är drygt 18 mnkr. 

7 Analys och slutsats 

Perioden präglas av Coronapandemin och stort fokus har varit att hantera krisen. Hela 
kommunen har mobiliserats och det har skapats en organisation som har klarat att ta hand 
om uppkomna situationer. Förvaltningarna har hjälpts åt för att säkerställa bemanningen 
inom vård och omsorg, införskaffat material och skyddsutrustning. Inte minst har 
kommunikationen kring läget i kommunen varit informativ och lugnande både internt och 
externt. Kommunen har haft få fall av covid-19. 

I början ökade sjukfrånvaron bland personalen kraftigt men när vi nu fått uppgifter för maj 
så har läget stabiliserats till nivåer som innan pandemin. Det har varit skillnader i vilken 
omfattning pandemin har påverkat olika verksamheter. Socialförvaltningen har fortfarande 
ett ansträngt personalläge, men verksamheten upprätthålls. Inom förskolan har det varit 
lägre nyttjandegrad eftersom permitterade har sina barn i hemmet, vilket inneburit att 
vikariebehovet minskat och det i sin tur lett till lägre personalkostnader. 

Avgörande är också hur länge vi kommer att vara drabbade, om det avtar efter sommaren 
eller om det fortsätter hela året. Det råder alltså stor osäkerhet kring hur länge vi kommer att 
vara påverkade av pandemin, vilket även påverkar ekonomin. 

Staten har beslutat om extramedel till kommuner och regioner för att klara krisen. Totalt 
minskar kommunen skatteintäkter i förhållande till budget, men samtidigt kompenseras det 
av extramedel. 

Nämnderna gick in i 2020 med negativa resultat från 2019 som ska återställas inom en 
treårsperiod. 

Nu lämnar kommunstyrelsen och nämnderna nollresultat eller plusprognoser. Undantaget är 
arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden, vilken har en prognos på minus 10,0 
mnkr. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat under en längre tid och prognosen 
för 2020 är en negativ budgetavvikelse på 8,4 mnkr. I prognosen ligger också en förväntad 
ökning till följd av pandemins effekter på arbetsmarknaden. Det finns en också en risk att 
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personer som lämnar etableringen går in i ett beroende av ekonomiskt bistånd. På 
personalsidan har det skett en förstärkning för att öka handläggningskapaciteten och arbeta 
med ärenden som står längst från arbetsmarknaden. 

De centrala posterna förväntas ge ett överskott, men det är fortsatt en osäker prognos av 
skatteintäkterna. 

Förvaltningarna arbetar med åtgärder för att nå sina prognoser. Då utvecklingen av 
ekonomiskt bistånd till stor del är beroende av läget på arbetsmarknaden och möjligheten till 
arbetet är det problematiskt att begära åtgärder för att komma i balans för dessa avvikelser. 
Det skulle ha motsatt effekt, då handläggarna är en viktig resurs för att lotsa personer till 
arbete eller studier. 

Inom investerings- och exploateringsverksamheten finns det stora behov och många 
verksamhetsfastigheter är gamla och behöver rustas upp. Det finns planberedskap för flera 
hundra nya bostäder, vilket kommer att skapa en inflyttning till kommunen. Det kommer på 
sikt att krävas beslut om nyupplåning och prioriteringar inom kommunkoncernen. 

Slutsatsen är att kommunen kommer att klara ett positivt resultat för 2020. Flera större 
investeringar och exploateringar påbörjas under året. Kompetensförsörjningen är fortsatt en 
viktig fråga och kommunen måste arbeta aktivt för att vara en attraktiv kommun, där 
personalomsättningen ligger på en rimlig nivå och duktig personalen trivs och stannar kvar. 

Av bolagen är det Havets Hus AB som flaggar för ett stort underskott vid ett värsta scenario. 
Bolaget är beroende av sina besökare under sommarperioden och vilka regler som gäller för 
resande och folksamlingar kommer att bli avgörande för bolagets intäkter. 
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§ 89 Dnr 2020-000181  

Upphörande av snöröjning på enskilda vägar Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen via enheten för Gata Park och Småbåt ansvarar för 
snöröjning på enskilda vägar inom Lysekils kommun. Höga omkostnader för denna 
samhällsservice, samt svårigheten att få tag i snöröjare, gör att förvaltningen har 
svårighet att ombesörja detta uppdrag, främst ekonomiskt. Mot bakgrund av detta 
har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att föreslå fullmäktige att from 2021-10-01 
upphöra med snöröjning av enskilda vägar.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 127 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-23, med bilagor   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Wennergren (LP): att återremittera ärendet för att ta fram kostnad för 
snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden som kompletterande 
underlag till kommunfullmäktige. 

Daniel Arvidsson (SD), Magnus Elisson (SD) och Stig Berlin (K): Avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till Mikael Wennergren förslag om återremiss. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för återremiss 

Nej-röst för att avgöra ärendet idag 

Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att återremittera ärendet. (Bilaga 3) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ta fram kostnad för 
snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden som kompletterande 
underlag till kommunfullmäktige.    
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Bilaga 3 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 89 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg Anders Söfting X X   
S Siv Linnér - - - - 
S Margareta Carlsson X X   
S Anders C Nilsson X X   
S Roger Siverbrant  X X   
L Håkan Kindstedt  X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
C Monica Andersson  - - - - 
C Siw Lycke   - - - - 
M Ulf Hanstål   X X   
M Krister Samuelsson X X   
M Wictoria Insulan Lars Setterberg X X   

MP Maria Granberg - - - - 
V Håkan Smedja  X X   
V Lisbeth Lindström    - - - - 
K Yngve Berlin  Stig Berlin X   X 
K Britt-Marie Kjellgren  - - - - 

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant  X X   
LP Ronny Hammargren Lena Hammargren X X   
LP Bo Gustafsson  Marie Lindgren  X X   
LP  Annette Calner Mikael Wennergren X X   
LP Gert-Ove Forsberg  X X   
LP Fredrik Häller  X X   
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  25 20 4 1 
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Datum 

2020-05-27 

Dnr 

LKS 2020-000181 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 

Upphörande av snöröjning på enskilda vägar i Lysekils 
kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen via enheten för Gata Park och Småbåt ansvarar för 
snöröjning på enskilda vägar inom Lysekils kommun. Höga omkostnader för denna 
samhällsservice, samt svårigheten att få tag i snöröjare, gör att förvaltningen har 
svårighet att ombesörja detta uppdrag, främst ekonomiskt. Mot bakgrund av detta 
har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att föreslå fullmäktige att from 2021-10-01 

upphöra med snöröjning av enskilda vägar.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lysekils kommuns 
snöröjning på enskilda vägar tas bort från 2021-10-01.   

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen via enheten för Gata Park och Småbåt ansvarar för 
snöröjning på enskilda vägar inom Lysekils kommun. Höga omkostnader för denna 
samhällsservice gör att förvaltningen inte längre har ekonomiska resurser att 
ombesörja detta uppdrag inom ramen för förvaltningens driftbudget.  

Förvaltningens synpunkter 

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att 
upphöra med snöröjningen av enskilda vägar. Inför detta beslut har en 
konsekvensanalys tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen, och man har även 
kommunicerat med socialförvaltningen gällande påverkan på deras verksamhet. 
Socialförvaltningen förväntar sig att det är snöröjt för att hemvårdspersonal ska 
kunna komma fram. Vem som snöröjer är dock inte relevant, dvs det kan vara 
kommunen, vägsamfällighet eller någon annan aktör.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att frågan om snöröjning på enskilda 
vägar har aktualiserats i kommunen vid ett flertal tillfällen under årens lopp. 
Samhällsbyggnadsnämnden har nu, utifrån en konsekvensanalys, fattat ett beslut i 
frågan. Kommunstyrelseförvaltningen har i övrigt inga synpunkter på 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-23, med bilagor 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Enheten för Gata Park och småbåt 

http://www.lysekil.se/
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§ 114 Dnr 2020-000245  

Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala 
lösningar till Lysekils kommun  

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har reviderat riktlinjerna för direktinbetalning med betalkort 
och andra digitala lösningar och fokus ligger på digitala lösningar. Kontanter ska 
bara användas i undantagsfall och målet är att arbeta för att digitala lösningar kan 
ersätta kontanter i de flesta verksamheter.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03 
Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala lösningar till 
Lysekils kommun.     

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och 
andra digitala lösningar till Lysekils kommun.        

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
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Datum 
2020-06-03 

Dnr 
LKS 2020-000245 

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

Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra 
digitala lösningar till Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har reviderat riktlinjerna för direktinbetalning med betalkort 
och andra digitala lösningar och fokus ligger på digitala lösningar. Kontanter ska 
bara användas i undantagsfall och målet är att arbeta för att digitala lösningar kan 
ersätta kontanter i de flesta verksamheter.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och 
andra digitala lösningar till Lysekils kommun.        

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-31, § 88 om riktlinjer för direktinbetalningar 
med kontanter betalkort och andra digitala lösningar. Riktlinjerna skulle reviderats 
under 2019. 

Förvaltningens synpunkter  
Ekonomiavdelningen har reviderat riktlinjerna för direktinbetalning med betalkort 
och andra digitala lösningar och fokus ligger på digitala lösningar. Kontanter ska 
bara användas i undantagsfall och målet är att arbeta för att digitala lösningar kan 
ersätta kontanter i de flesta verksamheter. 

När verksamheterna skapar nya rutiner som omfattar digitala betallösningar ska 
ekonomiavdelningen alltid kontaktas för information och avstämning. 

Leif Schöndell 
Kommundirektören 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 

 

Bilaga 
Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala lösningar till 
Lysekils kommun 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samtliga nämnder 
 

http://www.lysekil.se/
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Inledning och syfte 
Syftet med Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala lösningar 
till Lysekils kommun är att ge vägledning till kommunens förvaltningar som arbetar 
med att ta emot betalningar. Riktlinjerna ska även förmedla en helhetssyn över 
kommunens kassahantering.  
 
Förvaltningar ska arbeta för att minimera kontanthanteringen. 
 

Tillämpningsområde 
Denna riktlinje gäller för all direktbetalning till Lysekils kommun. Huvudregeln för 
både in- och utbetalningar är att de ska grunda sig på en faktura eller rekvirering av 
bidrag.  
 
Undantagen från denna regel är kommunens serverings- och försäljningsställen, 
biblioteket, parkeringsverksamheten, småbåtshamnsverksamheten och gästhamnar.  
 

Betalningssätt 
Betalning kan ske med kort eller andra digitala lösningar och i undantagsfall med 
kontanter. 
 
Beslut att införa betalning via kort eller annat digitalt medel ska alltid föregås av 
kontakt med ekonomiavdelningen. Rutiner för de olika betalningssätten beslutas av 
ekonomichefen. 
 

Upphandling 
Vid införande av betalning med kort eller andra digitala lösningar ska upphandling av 
tjänsten ske efter avstämning ska med ekonomichefen. 
 

Avtal 
Avtalen undertecknas av kommunens firmatecknare, registreras och förvaras i 
kommunens diarium. 
 

Ansvar 
Förvaltningschef utser personer/befattningshavare, ordinarie och ersättare, som är 
ansvariga för redovisning och uppföljning av inbetalningarna.  
 
Vid införande av nya system ska förvaltningschef utse systemansvarig, som ska 
säkerställa att användare kan hantera systemet och att interna rutiner efterlevs. 
 
Kostnader som är kopplade till systemet såsom licensavgifter, kortavgifter, 
transaktionskostnader eller dylikt är förvaltningens ansvar.  
 

Intern kontroll 
Det åligger förvaltningschef att tillse att kontroll sker av kassahanteringen minst en 
gång per år utan förvarning vid slumpmässigt valda datum. Vid inventering ska särskilt 
protokoll upprättas och alltid med den kassaansvarige närvarande. 
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Rutinbeskrivningar 
Ekonomichefen ansvarar för att det finns kommungemensamma rutiner för hantering 
av betalkort och övriga digitala lösningar såsom swish och izettle. Sms betalning finns 
inom parkeringsverksamheten. 
 
Förvaltningschef ansvarar för att det utifrån de kommungemensamma rutinerna tas 
fram lokala rutiner för redovisning, avstämningar och rapporter. 
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§ 115 Dnr 2020-000244  

Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet 

Sammanfattning 

Riktlinjerna för kommunens fakturerings- och kravverksamhet är nu uppdaterade 
med hänsyn till regelverket kring GDPR.  

Regler för mer praktisk hantering kommer att läggas ut på kommunens intranät, 
Insidan.       

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03 
Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet     

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för kommunens fakturerings- och 
kravverksamhet.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
 
 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2020-06-03 

Dnr 

LKS 2020-000244 
 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson, 0523 – 61 32 45 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet 

Sammanfattning 

Riktlinjerna för kommunens fakturerings- och kravverksamhet är nu uppdaterade 
med hänsyn till regelverket kring GDPR.  

Regler för mer praktisk hantering kommer att läggas ut på kommunens intranät, 
Insidan.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för kommunens fakturerings- och 
kravverksamhet.      

Ärendet 

Ekonomiavdelningen har sett över dokumentet om kommunens fakturerings- och 
kravverksamhet som kommunstyrelsen beslutade om 2003-10-29.    

Förvaltningens synpunkter  

Riktlinjerna för kommunens fakturerings- och kravverksamhet är nu uppdaterade 
med hänsyn till regelverket kring GDPR.  

Regler för mer praktisk hantering kommer att läggas ut på kommunens intranät, 
Insidan. Det är viktigt att det finns en tydlig dialog mellan ekonomiavdelningen och 
ansvariga verksamheter. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 

 

Bilaga 

Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet. 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen  
Samtliga nämnder 

http://www.lysekil.se/
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Faktura 
Faktura ska innehålla följande uppgifter: 
 

- fakturamottagares adress. Kundnummer ska vara ett löpnummer i enlighet med 
GDPR. 

- tydlig uppgift om vad för tjänst/vara som fakturan avser 

- belopp att betala 

- förfallodatum 

- att dröjsmålsränta uttages enligt gällande lagstiftning 

- debiterande förvaltning med adress och uppgift om handläggare och    
telefonnummer 

- kommunens organisationsnummer 

- fakturadatum 

 
Fakturering ska ske fortlöpande, för vanliga konsumenter bör förfallodagen vara i slutet 
av månaden i anslutning till löne- och pensionsutbetalningar. 

Kunduppgifter 
Korrekt person/organisationsnummer på kund ska inhämtas och registreras i 
kundreskontra för att effektivisera arbetet vid eventuell kravverksamhet. Respektive 
förvaltning/avdelning ansvarar för inhämtandet av dessa uppgifter. 
Personnummer/organisationsnummer får inte vara kundnummer, enligt GDPR, istället 
läggs kund upp med löpnummer som kundnummer. 
 
Respektive förvaltning/avdelning ansvarar även för att faktureringen är riktig avseende 
volymer, priser etc. 

Tvistiga fakturor och krediteringar 
Debiterande förvaltning/avdelning ska meddela ekonomiavdelningen om tvistiga 
fakturor så att kravåtgärder stoppas tills ärendet klarlagts. 
 
I det fall en faktura innehåller någon felaktighet ansvarar respektive debiterande 
förvaltning/avdelning för att rättelse sker. Kreditfaktura samt eventuell ny faktura ska 
skickas ut omgående. 

Beloppsgränser för fakturering och återbetalningar 
Miniminivå för fakturering och återbetalning är 50 kronor. Undantag kan göras av 
principiella skäl eller om det följer av tecknade avtal. 

Betalningspåminnelser och inkassokrav 
Betalningspåminnelse (A-post) utsändes sju dagar från förfallodag, vid oreglerad 
fordran går fakturan till inkasso efter ytterligare 8 dagar. 
 
Påminnelseavgift tas inte ut. 
 
Inkassokraven handlägges av inkassoföretag. 
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Inkassoföretaget arbetar på kommunens uppdrag enligt god inkassosed och tar av 
gäldenären ut de avgifter och dröjsmålsräntor som får tas ut enligt gällande lagar och 
författningar. 
 

Anstånd  
Anstånd kan medges under maximalt två månader och med ett högsta fordringsbelopp 
om 35 000 kronor. 
 
Beslut om anstånd får fattas av handläggare på aktuell förvaltning/avdelning samt av 
handläggare på ekonomiavdelning. 

Avbetalningsplan 
Överenskommelse om att upprätta avbetalningsplan kan träffas i de fall gäldenär 
anhåller om längre kredittid samt bedöms ha vilja och förmåga att reglera skulden 
enligt planen. 
 
Avbetalningsplan bör i normalfallet omfatta högst sex månader. Om så bedöms som 
rimligt och nödvändigt för att gäldenären skl kunna reglera fordran kan tiden 
utsträckas upp till maximalt tolv månader. Minimibeloppet vid avbetalning bör vara 
lägst 250 kronor per månad. 
 
Beslut om upprättande av avbetalningsplan fattas av handläggare vid 
ekonomiavdelningen. Administrationen av upprättade avbetalningsplaner genomförs 
av med kommunen anlitat inkassoföretag.  

Befarad kundförlust 
Fordringar som inkassoföretaget lagt på långtidsbevakning bokförs efter 8 månader 
som en befarad kundförlust, men ligger fortfarande kvar som ett krav hos 
inkassobolaget mot gäldenär.  
 
Återvunna kundfordringar redovisas på intäktskonto som återvunna kundfordringar. 

Konstaterad kundförlust 
Avskrivning av fordran görs när förlusten är konstaterad, tex vid dödsbo, konkurs, 
skuldsanering mm. 

Ansvar för avstängning mm 
Respektive förvaltning har ansvaret för att avstängning, avhysning etc. genomförs 
enligt av nämnd beslutade regler när fakturor ej betalats i föreskriven ordning. 
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§ 118 Dnr 2020-000236  

Yttrande över utställningshandling för Norra Tronebacken Lyse-
Fiskebäck 2:10 m.fl. Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder och förskola inom området 
Norra Tronebacken. Planen har en flexibel utformning och medger en blandad 
bostadsbebyggelse med flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor. Målsättningen är 
att skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadshusområde i en vacker 
naturmiljö nära Gullmarn.  
 
I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i juni 2006 och 
aktualitetsförklarad 2010, redovisas området som en del i ett större 
utbyggnadsområde för tätortsbebyggelse. Kommunen ser på sikt detta som en ny 
stadsdel med ett eget centrum inom Lysekils tätort. 
Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06 
och övriga berörda styrdokument.     

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-30 
www.lysekil.se, under Bygga, bo och Miljö, Detaljplaner, Pågående detaljplaner, 
Lysekil      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP): avslag på förvaltningens förslag. 

Christina Gustavsson (S) och Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Christina Gustavsson och Yngve Berlins förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka yttrandet över utställningshandling för 
Norra Tronebacken Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. Lysekils kommun.      

Reservation 

Emma Nohrén (MP), anmäler skriftlig reservation.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Reservation från Miljöpartiet mot kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 – 
Yttrande över utställningshandling för Norra Tronebacken Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. 
Lysekils kommun 
 

 
Miljöpartiet i Lysekil reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om att gå vidare 
med planförslaget som innebär en exploatering av naturområdet Norra 
Tronebacken. Miljöpartiet i Lysekil föreslår istället att planarbetet avbryts, att 
Tronebacken utvecklas som naturområde för friluftsliv, samt att fokus inom 
bostadsplanering läggs på att effektivisera boendekedjan och istället bygga attraktiva 
hyres- och bostadsrätter i tätorten för att frigöra befintliga villor. 
 
Motivering och Reservation 

Starkt behov av grönområden i Lysekils närhet 

Miljöpartiet anser att Tronebacken, som Lysekils stads närmaste skog, är viktig för 
folkhälsan samt för biodiversiteten. Denna skog är full av liv, många rödlistade arter 
lever här och delar skogen med motionärer och barn som vill upptäcka naturen och 
njuta av naturen. 
 
Enligt Miljöbalken, 3 kap 6 § anges med eftertryck att mark- och vattenområden 
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet så lång som möjligt skall skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada naturmiljön. Dessutom anges att ”behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas”. Miljöpartiet anser att ovanstående 
lagstiftning skall tillämpas vid bedömning av eventuell bostadsbyggnation på 
Tronebacken. Om byggnation kommer till stånd inom området är denna så 
omfattande att Tronebacken inte längre kan betecknas som tyst och orörd. Inte 
heller kan området vara ett grönområde för Lysekilsborna. 
 
Lysekils kommuns Gröna strategi som antogs av Kommunfullmäktige 2020 utpekar 
Tronebacken som Lysekils kommuns närmaste skog och här beskrivs området som 
”den enda bostadsnära skogen med möjlighet till vandring för Lysekilsborna”. 
Skogen är också markerad som en fungerande biologisk spridningskorridor som är 
av högsta vikt för att bevara den biologiska mångfalden och därmed för växt- och 
djurlivet på Stångenäset och i Lysekil. Miljöpartiet anser således att förslaget till 
planerad bebyggelse ej är lämpligt på denna plats. Vidare är det svårt att se hur 
planförslaget beaktar kommunens Gröna strategi. Det finns ingen text som tar upp 
de frågor som omfattas av Grön strategi och som berör Lysekil generellt och området 
Tronebacken specifikt. Hänsyn tas därför inte till det strategiska miljö- och 
hälsofrämjande arbetet i kommunen. 
 
Naturvärden dåligt utredda 

Naturinventeringen som ligger till grund för planförslaget gjordes 2004 med 
kompletteringar av Naturskyddsföreningen 2008, en inventering som visade ett 
större antal rödlistade och fridlysta arter. Vart femte år uppdateras SLU:s rödlista 
och den senaste släpptes 2020. Här framkommer det att nya arter har hamnat på 
rödlistan b.la. entitan som är funnen i Tronebackens skogar. Miljöpartiets 
uppfattning är att nuvarande naturinventering är fullgod för att avbryta planarbetet 
men om kommunen ändå fortsätter så bör en ny inventering göras med tanke på att 
spelplanen för de utrotningshotade arterna har ändrats radikalt. Många fler 
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rödlistade arter har tillkommit och det är viktigt att naturinventeringen för Norra 
Tronebacken tar hänsyn till dessa. Eftersom man inte har en uppdaterad 
naturinventering vet man heller inte om man underminerar kommunens arbete med 
Agenda 2030 och Miljömålen. 
 
Befolkningsutvecklingen 

I den senaste demografiska prognosen från SCB finns ingen indikation på en 
nämnvärt ökad befolkning i Lysekils kommun inom den närmaste 10 års perioden. 
Det finns dock ett visst behov av bostäder men detta kan lösas genom att 
effektivisera boendekedjan och istället bygga attraktiva hyresrätter med närhet till 
stadskärnan och kommunal service. Då frigörs villor till barnfamiljer och äldre kan 
flytta vidare till ett bekvämare liv i en mindre bostad. 
 
Barnperspektivet 

Barnrättsperspektivet har inte beaktats i planförslaget och vi efterlyser 
komplettering med en barnkonsekvensanalys i samband med byggnation av 
förskola. 
 
Kommunens ekonomi och framtid 

Lysekils kommun står inför en tid med stora ekonomiska utmaningar. Pengar 
behövs till renovering och byggnation av skolor, fritidsanläggningar och 
äldreboenden. För att motivera byggnation av ett nytt bostadsområde har 
Tronebacken marknadsförts som ett bostadsområde för anställda vid ett framtida 
utbyggt raffinaderi vid Preemraff. Eftersom utbyggnaden av oljeraffinaderiet är 
oklar och hela oljebranschen går en osäker framtid till mötes anser Miljöpartiet att 
kommunen riskerar att hamna i en skuldfälla liknande den som uppstod vid 
byggnation av Fridhem. Denna situation vore minst sagt ödesdiger för kommunen. 
 
En Fullmäktigeberedning med fokus på Lysekil 2050 initieras nu för att ta ett 
helhetsgrepp om Lysekils kommuns framtida behov, investeringar och utveckling.  
I samband med detta diskuteras t ex byggnation av en ny mellan- och högstadieskola 
företrädelsevis på en annan plats än Gullmarsskolans nuvarande läge. Man funderar 
även över hur Grötöområdet och järnvägen ska utvecklas. Det kommer sannolikt att 
öppnas nya områden för bostadsbyggande i centrala Lysekil när gamla byggnader 
rivs och beslut tas i nyckelfrågor. Miljöpartiet anser att det är klokt att vänta med en 
oåterkallelig exploatering av Tronebacken, ett orört naturområde med höga 
biologiska värden, tills andra alternativa bostadslösningar diskuterats och en 
helhetsvärdering av ett Lysekil 2050 framlagts av beredningen. När ett orört 
naturområde exploaterats är förändringen oåterkallelig och kommer att påverka 
förutsättningarna för framtida generationer. 
 
 
Emma Nohrén  
För Miljöpartiet i Lysekil 
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Yttrande över utställningshandling för Norra Tronebacken 
Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. Lysekils kommun   

Sammanfattning 

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder och förskola inom området 
Norra Tronebacken. Planen har en flexibel utformning och medger en blandad 
bostadsbebyggelse med flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor. Målsättningen 
är att skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadshusområde i en vacker 
naturmiljö nära Gullmarn.  

I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i juni 2006 och 
aktualitetsförklarad 2010, redovisas området som en del i ett större 
utbyggnadsområde för tätortsbebyggelse. Kommunen ser på sikt detta som en ny 
stadsdel med ett eget centrum inom Lysekils tätort. 

Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 
06 och övriga berörda styrdokument.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka yttrandet över utställningshandling för 
Norra Tronebacken Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. Lysekils kommun.      

Ärendet 

I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i juni 2006 och 
aktualitetsförklarad 2010, redovisas området som en del i ett större 
utbyggnadsområde för tätortsbebyggelse. Kommunen ser på sikt detta som en ny 
stadsdel med ett eget centrum inom Lysekils tätort. 

Områdena vid Tronebacken längs Ulserödsvägen, gamla infartsvägen till Lysekil, 
har i översiktsplanen ÖP 06 varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder 
under lång tid. Det nu aktuella utbyggnadsområdet svarar mot ett behov av nya 
tomter för enskilt byggande. Samtidigt rymmer översiktsplanen möjligheter att 
anpassa utbyggnaden med olika bostadsformer efter bostadsmarknadens behov. 

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder och förskola inom området 
Norra Tronebacken. Planen har en flexibel utformning och medger en blandad 
bostadsbebyggelse med flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor. Målsättningen 
är att skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadshusområde i en vacker 
naturmiljö nära Gullmarn.  

Detaljplanen har varit utställd under januari-februari 2010. Planen har inte 
antagits och kommer efter omarbetning att på nytt skickas på utställning.  

Avdelningen för hållbar utveckling tog emot handlingarna 2020-05-12 och har 
granskat förslaget. 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens synpunkter  

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till 
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils 
kommuns vision. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt ställnings-
taganden i planen och planprocessen ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens 
granskning. 

I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i juni 2006 och 
aktualitetsförklarad 2010, redovisas området som en del i ett större 
utbyggnadsområde för tätortsbebyggelse. 

Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 
06. 

I Lysekils kommuns vision står ”Vi är en kommun med växtkraft…” och inom 
utvecklingsområdet ”Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö” har ett mål antagits 
som anger att ”Antalet bostäder i Lysekil ska öka”. Förvaltningen anser att 
detaljplanens intentioner ur detta perspektiv bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare att kommunala styrdokument 
som VA-plan, Boendestrategi, Markförsörjningsstrategi, Parkeringsnorm, Grön 
strategi beaktats i förslaget. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Jan-Erik Larsson 
Utvecklingsstrateg 

 

Bilagor 

www.lysekil.se, under Bygga, bo och Miljö, Detaljplaner, Pågående detaljplaner, 
Lysekil  

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/
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§ 119 Dnr 2020-000241  

Yttrande över samrådshandling för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl., 
Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sävens 
camping, Lyse 1:3 m.fl. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller både själva verksamheten, 
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till kringliggande 
fastigheter.  

Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun,  
ÖP 06 och övriga berörda styrdokument.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-30 
www.lysekil.se, under Bygga, bo och Miljö, Detaljplaner, Pågående detaljplaner, 
Lysekil     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka yttrandet över samrådshandlingen för 
Sävens Camping 1:3 m.fl. Lysekils kommun.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Dnr 
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Kommunstyrelseförvaltningen/ Avdelningen för hållbar utveckling  
Jan-Erik Larsson, 0523-61 31 66 
jan-erik.larsson@lysekil.se 
 
 

Yttrande över samrådshandlingen för Sävens Camping Lyse 
1:3 m.fl. Lysekils kommun  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sävens 
camping, Lyse 1:3 m.fl. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller både själva verksamheten, 
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till 
kringliggande fastigheter.  

Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun,  
ÖP 06 och övriga berörda styrdokument.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka yttrandet över samrådshandlingen för 
Sävens Camping 1:3 m.fl. Lysekils kommun.      

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sävens 
camping, Lyse 1:3 m.fl. 

Sävens Camping AB har skickat in en ansökan om planbesked för egen 
fastighet, Lyse 1:3, samt arrenderad del av fastighet Lyse 1:27, som ägs av 
Skalhamns Fiskehamnsförening UPA. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 
§ 197 om att bevilja ansökan om planbesked.  

Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller både själva verksamheten, 
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till 
kringliggande fastigheter.  

Avdelningen för hållbar utveckling tog emot handlingarna 2020-05-19 och har 
granskat förslaget. 

Förvaltningens synpunkter  

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till 
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils 
kommuns vision. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt ställnings-
taganden i planen och planprocessen ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens 
granskning. 

I ÖP 06 anges delar av marken i området som lämplig för fritids- och 
turistanläggning respektive värdefull för rekreation. Detta stämmer väl överens 
med befintlig markanvändning på campingen, som är tänkt att fortsätta 
bedrivas. För att säkerställa rekreationsmöjligheterna i området är det viktigt 
att begränsa markanvändningen till dagens utsträckning. 

http://www.lysekil.se/
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Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 
06. 

Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare att berörda kommunala 
styrdokument beaktats i förslaget. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Jan-Erik Larsson 
Utvecklingsstrateg 

 

Bilagor 

www.lysekil.se, under Bygga, bo och Miljö, Detaljplaner, Pågående detaljplaner, 
Lysekil 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/


Datum: 2020-06-30 
 
Förvaltningsrätten i Göteborg  
Box 53197 
400 15 Göteborg 
 
 
Klagande 
Ronald Rombrant, 590411-5077 
Skal Bua Gård 120 
453 91 Lysekil 
070-5808058 
ronald.rombrant@telia.com 
 
Denna skrivelse insänds endast via e-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 
 
Överklagat beslut 
 
Ordförandebeslut 2020-05-05 angående arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget 1:82 
anmält som delegationsbeslut vid Lysekils kommuns samhällsbyggnadsnämnds möte 2020-06-02 § 
115 

 
Yrkande 
 
Jag yrkar att ordförandebeslut (bil 1) 2020-05-05 angående arrendeavtal avseende uteservering inom 
Kronberget 1:82 anmält som delegationsbeslut vid samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-06-02 § 
115 (bil 2) upphävs på den grunden att nämnden anses ha överskridit sina befogenheter 

 
Utvecklande av grunder 
 
Bakgrund 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Lysekils kommun fattade 2020-04-01 ett s.k. 

ordförandebeslut avseende ett 10-årigt arrendeavtal mellan kommunen och Lysmar AB 

(arrendatorn). Detta beslut upphävde nämndens ordförande med ett nytt ordförandebeslut 

daterat 2020-05-05.  Vid detta senare beslut hänvisades till delegationsnummer 1:8 i 

nämndens delegationsordning där nämndens ordförande hävdade att beslut är så brådskande 

att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ordförandebeslutet den 5 maj anmäldes vid 

nämndens möte den 2 juni 

Avtalet omfattar ett område på 157 kvm i Norra hamnen. I beslutet anges arrendeavgiften till 

4 220 kr/år. I en tjänsteskrivelse daterat 2020-03-17 har förvaltningen föreslagit att 

arrendeavgiften ska uppgå till 400 kr/kvm och år, dvs 62 800 kr/år, dvs en årlig skillnad på 

58 580 kr.  

Frågor om beslutet ställdes till samhällsbyggnadsnämndens ordförande första gången 2020-

05-16. Inte förrän den 18 juni var flertalet av frågorna besvarade. Eftersom det inte finns något 

skriftligt avtal mellan kommunen och arrendatorn är de svar som är relevanta för detta 

överklagande noterade nedan. 

Följande klargöranden har i omgångar (de första frågorna framställdes den 16 maj, det senaste 

svaret inkom den 18 juni) lämnats via mail av förvaltningschefen (bil 3 och bil 4):  

mailto:ronald.rombrant@telia.com


• Det finns inget dokumenterat avtal mellan arrendatorn (Lysmar AB) och kommunen 

• Arrendatorn svarar förinvesteringsutgifterna på 2 mkr 

• Kommunen ska enligt förvaltningschefen ta över ägandet av det upparbetade värdet  

• Det upparbetade värdet kommer att bokföras som en anläggningstillgång på 
kommunens balansräkning med 50 års avskrivning. 

• Om det upparbetade värdet (2 mkr) ska överföras till kommunen som en gåva, eller 
om kommunen ska betala något för det, är fortfarande obesvarat 

 

Lagar samt beslut fattade av Lysekils kommun  

I cirkulär 14:46 ”Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal” daterat 2014-12-

19 (bil 5) informerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om de nya reglerna som trädde i kraft 

den 1 januari 2015. SKR anger att riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens 

utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning.  

Enligt 3 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige bl.a. besluta i ärenden som avser mål och 

riktlinjer för verksamheten. Det innebär att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för markanvisningar 

och exploateringsavtal. 

Lysekils kommuns kommunfullmäktige fastställde 2018-06-20 ”Lysekils kommuns Riktlinjer för 

markanvisning och exploateringsavtal” (bil 6). I riktlinjerna framgår på sidan 4 under rubriken 

”Inledning och syfte” att riktlinjerna har utgått från SKL:s riktlinjer och Cirkulär 14:46. I 

beslutsunderlaget till riktlinjerna (tjänsteskrivelse daterad 2018-05-04 (bil 7*)) anges följande:  

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska riktlinjerna innehålla 

kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 

bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning. 

Ordförandebeslutet 

I ordförandebeslutet anges: ”Avgörande för gäldens storlek är Lysmar ABs egna insatser”. I mailsvar 

från samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef (FC) svarar denna på ett antal frågor, bl a 

svarar att arrendatorn står för investeringsutgifterna på 2 mkr och att de upparbetade värdena ska 

överföras till kommunen.  

Skäl för upphävande av beslutet  

Undertecknad anser att ”Lysekils kommuns riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal” i 

detta ärende skulle ha tillämpats. Ärendet avser en exploatering som utförs på kommunens mark, 

som sedan upplåts mot en arrendegäld. Arrendegäldens mycket låga nivå beror på att 

arrendatorn/exploatören/byggherren svarar för investeringsutgifterna. Ärendet faller alltså inom 

ramen för lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Kommunens riktlinjer, 

fastställda av kommunfullmäktige, anger utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 

markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor. 

Av kommunens riktlinjer framgår det tydligt på sidan 5 att den metod som här har borde ha 

tillämpats är en s k ”direktanvisning”.  En ”direktanvisning” definieras i riktlinjerna som:  



Anvisning utan föregående urvalsprocess. Denna metod är lämplig t.ex. när utvald exploatör 

redovisar ett intressant förslag som följer detaljplan, samtidigt som ett normalt förfarande 

inte antas ge bättre förslag utan snarare riskerar att försena och fördyra processen för 

kommun och byggherrar.  Metoden strider mot grundprincipen och beslut får endast tas av 

kommunstyrelsen. Beslut ska motiveras. 

 

Som framgår ovan – citerat från kommunens Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal - 

framgår med all önskvärd tydlighet att beslut endast tas av kommunstyrelsen. Ordföranden i 

samhällsbyggnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden måste mot denna bakgrund 

anses ha överskridit sina befogenheter. 

Mot denna bakgrund yrkar undertecknad på att ordförandebeslut 2020-05-05 angående 

arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget 1:82 anmält som delegationsbeslut vid 

samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-06-02 § 115 upphävs på den grunden att nämnden anses 

ha överskridit sina befogenheter 

Undertecknad förbehåller sig rätten att i efterhand komplettera denna klagan.  

 

Ronald Rombrant enligt ovan 

 
*Filen är på mer än 50 MB, här länk till kallelsen: 
https://www.lysekil.se/download/18.f8e9d9b1639b7a2e6f54b2e/1528810082080/Kallelse%20till%2
0kommunfullm%C3%A4ktige%202018-06-20.pdf 

https://www.lysekil.se/download/18.f8e9d9b1639b7a2e6f54b2e/1528810082080/Kallelse%20till%20kommunfullm%C3%A4ktige%202018-06-20.pdf
https://www.lysekil.se/download/18.f8e9d9b1639b7a2e6f54b2e/1528810082080/Kallelse%20till%20kommunfullm%C3%A4ktige%202018-06-20.pdf
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§ 88  

Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas:  

Handläggare för plan och bygg:  

− Sammanställning av mars månads bygglovsärenden och redovisning av 
bygglovenhetens delegerade beslut 

− Sammanställning av mars månads bostadsanpassningsbidrag,  

Ordförandebeslut:  

− Beslut gällande arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget 1:82 
(dnr SBN MG-2019-500) 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten som 
förtecknas i protokollet 2020-04-30, § 88.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/plan och bygg 









 Datum Dnr 
 2019-10-01 A-2018-19 
 

 

 

 

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 
Beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09, § 4 
Uppdaterad 2019-02-07, § 21 
Uppdaterad 2019-05-27, § 91 
Uppdaterad 2019-06-27, § 117 
Uppdaterad 2019-10-01,  § 158 
Uppdaterad 2020-01-30, § 22 
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Allmänt om delegation 
Riktlinjer och principer 
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom 
Samhällsbyggnadsnämndens (SBN) ansvarsområde. Ärenden som lyder under 
kommunallagen 6 kap 38 § inte delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte 
utövas i ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, 
kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, ej heller ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskilda om det är av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt.  
 
SBN kan återkalla delegering generellt eller i särskilt ärende. SBN kan föregripa en 
delegats beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det. 
SBN har, utan hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett 
ärende till eget avgörande. 
 
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterande medel 
och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument. 
 

Brådskande ärenden 
SBN får, enligt kommunallagen 6 kap 39 §, delegera åt ordföranden eller annan 
ledamot som nämnden utser att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att SBN 
avgörande inte kan avvaktas. 
 

Vidaredelegation 
SBN kan, i enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §, ge förvaltningschefen rätt att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning. 
Förvaltningschefen har befogenhet att återkalla av sig lämnad beslutanderätt. Med 
förvaltningschef inom SBN verksamhetsområde avses chefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Anmälan om beslut 
Beslut fattade på delegation av SBN ska anmälas vid nästkommande sammanträde. 
Detta gäller även beslut som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. 
Anmälan kan ske genom kopia på beslutet, på speciella delegationslistor i annan 
form av skrivelse. Beslutet ska dokumenteras i ärendehanteringssystemet Vision. 
 
Överklagan 
Delegationsbeslut kan, på samma sätt som beslut fattade av SBN, överklagas enligt 
bestämmelserna i kommunallagen samt förvaltningslagen. 
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Förkortningar 
KD Kommundirektör PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 
AC Administrativ chef PBF Plan- och byggförordningen 

(2011:338) 
FC Förvaltningschef FBL Fastighetsbildningslagen 

(1970:988) 
EC Ekonomichef FL Förvaltningslagen 2017:900 
KS Kommunstyrelsen KL Kommunallagen 2017:725 
SBN Samhällsbyggnadsnämnden BAB Bostadsanpassning 2018:222 
SBNO Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande 
PBB Prisbasbelopp 

AvdC Avdelningschef 
-MG (mark och gata) 
-PB (plan och bygg) 
-F (fastighet) 
-S (Service) 
-IT 

OSL Offentlighets- och 
sekretesslagen 

EnC Enhetschef 
-ADM (adm enhet) 
-FAST (fastighet) 
-SERV (kost och städ) 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

Mex Mark och exploatering LFS Lagen om färdigställandeskydd 
(2014:320) 

Gata Gatuingenjör AL Anläggninslagen (1973:1149) 
Traf Trafikingenjör LL Ledningsrättslagen (1973:1144) 
Stad Stadsträdgårdsmästare LGS Lagen om särskilda 

bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
(1998:814) 

Handl Handläggare FGS Förordningen om 
gaturenhållning och skyltning 
(1998:929) 

Ass Assistent LOL Lagen om lägenhetsregister 
(2016:378) 

BAB Handläggare bostadsanpassning LFF Lagen om flyttning av fordon i 
vissa fall (1982:129) 

Blov Bygglovhandläggare FFF Författning om flyttning av 
fordon i vissa fall (1982:198) 

Sark Stadsarkitekt LKP Lag om kommunal 
parkeringsövervakning 
(1987:24) 

Binsp Byggnadsinspektör   
GIS GIS-ingenjör   
Mät Mätningsingenjör   
Plan Planarkitekt   
Adm Administratör   
Komv Kommunvägledare   
Komu Kommunens upphandlare   
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Generella förutsättningar 
 Ärendetyp 1:1-25 Delegat Ersättare Kommentar 

1:1 Yttrande till 
myndigheter och dyl. av 
ej principiell natur 

FC AvdC  

1:2 Beslut om att avstå  
yttrande över 
betänkanden och 
utredningar av ej 
principiell natur 

FC AvdC  

1:3 Ändra överklagat beslut 
enligt FL § 37-39 

FC   

1:4 Omprövning av beslut 
och yttrande i ärenden 
där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat 
FL § 37-39 

AvdC FC  

1:5 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän 
handling samt 
uppställande av 
förbehåll i samband 
med utlämnande av 
sådan handling. 
OSL 6 kap 2-3 §§, 4 kap 
14 §, 12 kap 2 § 
 

AvdC Handl  

1:6 Undantag om avgift för 
allmän handling samt 
fastställande av taxa vid 
oenighet 

AvdC Handl  

1:7 Avge yttrande till 
domstol med anledning 
av beslut om sekretess 

FC AvdC  

1:8 Beslut i ärenden som är 
så brådskande att 
nämndens avgörande 
inte kan avvaktas 
12 kap. 5 §PBL 

SBNO   

1:9 Utfärdande av fullmakt 
att föra kommunens 
talan inför domstol, 
andra myndigheter samt 
vid förrättningar av 
skilda slag. 

SBNO   

1:10 Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätten till 

FC   
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annan anställd i 
kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt 
denna 
delegationsordning 
delegerats till 
förvaltningschef inom 
nämndens verksamhets-
område 
12 kap. 5 § PBL 
7 kap. 6§ KL 

1:11 Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätten till 
anställd i annan 
kommun under 
förutsättning att båda 
nedanstående kriterier 
är uppfyllda 
-beslutanderätten i 
ärendegruppen har 
delegerats till 
förvaltningschefen, och 
-beslutanderätten faller 
inom ramen för sådan 
verksamhet som 
regleras i ett 
samverkansavtal enligt 
9 kap. 37 § KL. 
12 kap. 5 §PBL 

FC   

1:12 Beslut att förelägga den 
enskilde att avhjälpa en 
brist i en framställning, 
om bristen medför att 
framställningen inte kan 
läggas till grund för en 
prövning i sak. 
20 § FL 
Se  9 kap 22 § PBL och 6 
kap 10 § PBF 

AvdC FC  

1:13 Beslut att avvisa en 
framställning som är så 
ofullständig eller oklar 
att den inte kan tas upp 
till prövning 
20 § FL 
Se dock 9 kap 22 § PBL 
och 6 kap 10 § PBF 

AvdC Berörd 
AvdC 

Se 9:1 

1:14 Beslut att avskriva ett 
ärende från vidare 
handläggning om en 

Berörd 
handläggare 

Berörd 
AvdC 
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ansökan/framställning 
har återkallats eller 
frågan förfallit av annan 
anledning 

1:15 Beslut att avslå en 
framställning om att 
avgöra ett ärende. 
12 § FL 

Berörd 
handläggare 

AvdC  

1:16 Beslut att begära att den 
som anlitar ombud ska 
medverka personligen 
vid handläggningen av 
ett ärende. 
14 §  FL 

FC  Rätt till vidare- 
delegering 

1:17 Beslut att ett ombud 
eller biträde som är 
olämpligt för sitt 
uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet. 
14 § FL 

FC   

1:18 Beslut att begära att ett 
ombud styrker sin 
behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det 
innehåll som framgår av 
15 § FL  

FC   

1:19 Beslut att förelägga part 
eller ombud att styrka 
ombudets behörighet 
genom en fullmakt med 
det innehåll som 
framgår av 15 § FL. 

FC   

1:20 Beslut att begära att en 
handling bekräftas av 
avsändaren. 
21 § FL 

FC   

1:21 Beslut om 
rättelse/ändring av 
beslut som delegaten 
fattat enligt de förutsätt-
ningar som anges i 36–
39 §§ FL 

FC AvdC  

1:22 Beslut att avvisa 
överklagande av beslut 
som kommit in för sent 
enligt vad som anges i 
45 §  FL 

FC AvdC  
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1:23 Delegation till SBNO, och vid dennes förfall vice ordförande att fatta beslut 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut 
inte kan avvaktas. 

1:24 I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes 
ersättare inte är tillgänglig, äger SBC med berörd AvdC som ersättare att 
fatta beslut i samtliga ärenden som samhällsbyggnadsnämnden delegerat 
till tjänsteman enligt denna delegationsförteckning. 

     

 

2. Färdtjänst/riksfärdstjänst 
 Ärendetyp 2:1 Delegat Ersättare Kommentar 
2:1 Beslut om färdtjänst 

och/eller ledsagare och 
Riksfärdtjänst, beslut om 
att återkalla sådant 
tillstånd när 
förutsättningarna för 
tillstånd inte längre 
finns.  
7-9, 12 §§ Lag om 
färdtjänst, 47,9, §§ Lag 
om Riksfärdtjänst. 

KOMV AvdC  

2.2 Beslut om att återkalla 
tillstånd till färdtjänst/ 
Riksfärdtjänst när 
tillståndshavaren gjort 
sig skyldig till allvarliga 
och upprepade 
överträdelser. 
12 § Lag om färdtjänst, 9 
§ Lag om Riksfärdtjänst. 

KOMV AvdC  

 

3. Ekonomiärenden/ Upphandling av varor och tjänster 
 Ärendetyp 3:1-10 Delegat Ersättare Kommentar 
3:1 Rätt att utse 

beslutsattestanter och 
ersättare inom 
samhällsbyggnads 
verksamhetsområde 

FC EC  

3:2 Avskrivning av fordran 
mot kund inom SBFs 
verksamhetsområde till 
ett högsta belopp av: 
Upp till 25 tkr 
25 tkr-100 tkr 
100-500 tkr 

 
 
 
 
AvdC 
EC 
KD 

 
 
 
 
EC 
KD 
EC 

Berörd AvdC 

3:3 Godkänna till 
kommunen ställd 
säkerhet till ett belopp 
av; 
Högst 100 tkr 
100 -1000tkr 

 
 
 
 
EC 
KD 

 
 
 
 
KD 
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3:4 Besluta om undantag 
från bestämmelser om 
taxa eller annan avgift 
till ett belopp av; 
Högst 50 tkr 
Över 50 tkr 

 
 
 
 
FC 
EC 

 
 
 
 
EC 
KD 

 

3:5 Tilldelningsbeslut 
upphandling: 
 
1 prisbasbelopp – 100 
tkr 
 
100 tkr -
direktupphandlingsgrä
ns  
 
Direktupphandlings-
gräns-3 mkr 
 
Över 3 mkr 

 
 
 
EnC 
 
 
AvdC 
 
 
 
FC 
 
 
SBN 

  

3:6 Beslut om att 
förvaltningsspecifika 
och externt samordna 
ramavtal för inköp av 
varor och tjänster 

FC KOMU Tecknande av 
avtal görs av 
behöriga 
firmatecknare 
enligt särskild 
upprättad 
förteckning 

3:7 Yttrande avseende 
överklagan av 
upphandling enligt lag 
om offentlig 
upphandling (LOU) 

FC 
 

KD  

3:8 Beslut om att teckna 
och förlänga 
leasingavtal för 
kommunen gällande 
varor och tjänster 

Berörd AvdC FC Finanspolicy 
reglerar 
tecknande av 
leasing som är 
ett av flera 
finansieringsal
ternativ. 
Tecknande av 
avtal görs av 
behöriga 
firmatecknare 
enligt särskild 
upprättad 
förteckning. 

3:9 Beslut om att medverka 
i upphandling 
samordnande av annan 
kommun inkl. sluta 
avtal med inköpscentral 
om att sköta 
upphandlingar. 

KOMU EC Delegaten ges 
med 
automatisk 
fullmakt att 
utgöra 
kommunens 
ombud. 
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3:10 Uppdra åt anställd att 
fatta beslut i 
upphandlingar 
genomförda av 
inköpscentral 

Behörig 
anställd vid 
anlitad 
inköpscentral 

EC  

 

4. Investeringar samt köp och försäljning av fast egendom, 
fastighetsregleringar mm 

 Ärendetyp 4:1-10 Delegat Ersättare Kommentar 
4:1 Omfördelning av medel för nya 

investeringsprojekt upp till 
1000 tkr 
 
Över 1000 tkr 

 
 
 
FC 
 
SBN 

KD 
 
 
KD 
 
 

 

4:2 Utse beställarombud vid 
entreprenader 

FC KD  

4:3 Besluta om försäljning av 
detaljplanelagd bostads- och 
industrimark enligt fastställda 
riktlinjer 

Mex AvdC  

4:4 Överenskommelse om 
fastighetsreglering upp till 250 
tkr 
250-500 tkr 
Över 500 tkr 

 
 
Mex 
FC 
SBN 

 
 
FC 
 
 

 

4:5 Kommunens företrädare i 
ärenden enligt 
fastighetsbildningslagen 
anläggningslagen och 
ledningsrättslagen. Samt i 
inskrivningsärenden enligt 
Jordabalken 

Mex AvdC  

4:6 Avge yttrande på kommunens 
vägnar i dess egenskap av 
fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov 

Mex AvdC  

4:7 Servitutsupplåtelser, 
ledningsrätt mm där 
kommunen berörs i egenskap 
av härskande fastighet 

Mex AvdC  

4:8 Servitutupplåtelse, 
ledningsrätt mm där 
kommunen berörs i egenskap 
av tjänande fastighet  

Mex AvdC  

4:9 Dödning, utsträckning, 
sammanföring, relaxation av 
pantbrev och därmed jämförlig 
åtgärd 

Mex AvdC  

4:10 Besluta om köp och försäljning 
av fastighet eller del av 
fastighet upp till 250 tkr 
250- 500 tkr 
Över 500 tkr 

 
 
Mex 
FC 
SBN 

 
 
FC 
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5. Hyror, arrenden och övriga nyttjanderätter 
 Ärendetyp 5:1-5:5 Delegat Ersättare Kommentar 
5:1 A. Arrende-, hyres- och 

nyttjanderättsavtal för en 
avtalstid upp till 3 år  
 

B. Lägenhetsarrende 
(sjöbodar, bryggor mm) 
för en avtalstid upp till 1 
år 

Mex 
 
 
 
Handl 

AvdC 
 
 
 
Mex 

 

5:2 Externa hyresavtal för en 
avtalstid upp till 3 år och en 
årshyra understigande 400 tkr 

AvdC FC  

5:3 Upplåtelse av torghandelsplats 
samt övriga torghandelsärenden 

Traf AvdC  

5:4 Upplåtelse av allmän plats och 
område som jämställs med 
sådan plats 

Traf AvdC  

5:5 Avskrivning av hyresfordringar 
upp till 100 tkr/ärende 

FC AvdC  

 

6. Planfrågor 
 Ärendetyp 6:1-6:6 Delegat Ersättare Kommentar 
6:1 Ingå överenskommelse om 

planbesked senare än fyra 
månader 

AvdC Plan  

6:2 Avvisa för sent inkommen 
överklagan av detaljplan enligt 
plan- och bygglagen 

AvdC Plan  

6:3 Ingå planavtal AvdC FC  
6:4 Beslut om upprättande av 

miljökonsekvensbeskrivning 
FC AvdC  

6:5 Beslut om samråd av 
detaljplaneförslaget vid standard 
planförfarande eller samordnat 
planförfarande 
Samt godkännande av 
behovsbedömning/Undersökning 
av betydande miljöpåverkan 

FC AvdC  

6:6 Beslut om granskning av 
detaljplaneförslaget och ev 
miljökonsekvens- 
beskrivning då planförslaget 
följer tidigare beslut om 
godkännande av 
samrådsredogörelse och beslut 
om fortsatt planarbete 

FC  AvdC  
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7. Trafikärenden 
 Ärendetyp 7:1-7:7 Delegat Ersättare Kommentar 
7:1 Trafikärenden 

omfattande beslut; 
- Lokala 
trafikföreskrifter 
- beslut om tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter 
- 
nyttoparkeringstillstånd 
- parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade (PRH) 
- dispens avseende 
parkeringsförbud 
- motorfordonstrafik 
förbjuden mm 
- dispens avseende 
tunga/breda/långa 
transporter 
 
Trafikärenden i 
ovanståendeavseenden 
när beslutet är av 
principiell natur 

Traf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBN 
 

AvdC  

7:2 Alla löpande 
trafiksäkerhetsärenden 
 
Fordonsflytt enligt lag 
om flyttning av fordon i 
vissa fall (LFF 1982:129) 
Samt enligt FFF 
(1982:198) Förordning 
om flytt av fordon i vissa 
fall 
 
Trafikärenden i 
ovanstående avseenden 
när beslutet är av 
principiell natur 

Traf 
 
 
Traf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBN 

AvdC 
 
 
AvdC 

 

7:3 Avge yttranden över 
framställningar om 
uppsättande av skyltar 
och ställningar mm på 
offentlig platsmark 
enligt ordningslagen 

Traf AvdC  

7:4 Besluta om förändringar 
av gränserna för 
tätbebyggda områden 
enligt lokala 
trafikföreskrifter 

Traf AvdC  



  

12 
 

7:5 Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och 
dispenser enligt 
trafikförordningen 

Traf AvdC  

7:6 Besluta om lokala 
trafikföreskrifter 
- huvudled 
- väjningsplikt 
- stopplikt 
- förbud mot trafik med 
fordon 
- tillåten körriktning 
- förbud mot omkörning 
- parkeringsförbud 
- tid för parkering 
- begräsning av tungt, 
brett och långt fordon 
- hastighetsbegränsning 

Traf AvdC  

7:7 Förordna 
parkeringsvakter enligt 6 
§ LKP 

Traf AvdC  

 

8. Hamnfrågor 
 Ärendetyp 8:1-8:3 Delegat Ersättare Kommentar 
8:1 Utarrendera, uthyra 

eller annars upplåta 
markområde som ligger 
under hamnens 
verksamhetsområde och 
med en nyttjanderättstid 
understigande 3 år 

AvdC FC  

8:2 Upplåtelse av 
hamnanläggningar till 
extern aktör, ex 
båtplatser 

SBN   

8:3 Upplåtelseformer och 
upplåtelsetid 
 
Tilldelning av båtplatser 
och byte av plats 
 
Avgift-båtplatsavgift 
 
Uppsägning av båtplats 
 
Förverkan av båtplats 
 
Tilldelning av annan 
plats 
 
Bortskaffa förvaring på 
bryggor, eller sådant 

Handläggare 
ASS 

Berörd AvdC  
 
Se vidare i 
bestämmelser 
för Lysekils 
kommuns 
småbåtshamn, 
beslutade av KF 
2013-12-19, § 1  
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som byggts utan 
tillstånd 
 
Rätt att städa och röja 
uppläggningsplatser på 
båtägarens bekostnad 
 
Uppsägning av 
hyresavtal om ex inte 
avgiften betalas inom tid 
 
Båtplatsupplåtelse och 
kösystem 
 
Fördelning av båtplatser 
till sökande i 
båtplatskön 
 
Avsteg från 
fördelningsgrunderna 
 
 
 

 
 
9. Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter. Beslut 
under handläggningen och vid överklagande beslut 

• Att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat, enligt 
förutsättningar som anges i 26 och 27 §§ FL, 

• Att avvisa för sent inkommit överklagande av beslut som delegaten har 
fattat, enligt 24 § FL,  

• Att ange yttrande till högre instans vid överklagande av beslut som 
delegaten fattat. 

• Ett beviljat bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra 
veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 
enligt 9 kap. 42 a § PBL. Har beslutet vid den tidpunkten ännu inte 
vunnit laga kraft, görs verkställandet på byggherrens egen risk. 

• Bestämma i det enskilda fallet om området utgör sammanhållen 
bebyggelse enligt definitionen i 1 kap. 4 § PBL, samt avgöra om 
omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen medför att 
bygglovsbefrielse enligt 9 kap. 6 § PBL inte föreligger. 

 
 Ärendetyp 9:1-9:55 Delegat Ersättare Kommentar 
9:1 Föreläggande om att avhjälpa 

brist i ansökan om lov, 
förhandsbesked eller anmälan. 
9 kap. 22 § första stycket PBL 
6 kap. 10 § första stycket PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 
Ass 

AvdC  
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9:2 Avvisning av ansökan eller 
anmälan när föreläggande om 
komplettering inte åtlytts 
9 kap. 22 § andra stycket PBL 
6 kap. 10 § andra stycket PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 
Ass 

AvdC  

9:3 Begäran om att en ansökan om 
lov, förhandsbesked eller 
anmälan och andra sådana 
handlingar som avses i 9 kap. 21 
§ PBL ska vara utförda så att de 
är lämpliga för arkivering. 
6 kap. 9 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

9:4 Om det finns särskilda skäl, att 
fatta beslut att någon 
samordningen enligt första 
stycket inte ska ske. Ska 
miljönämnden och berörda 
parter informeras och ges tillfälle 
att yttra sig. 
9 kap. 24 § andra stycket PBL 

Blov 
Sark 

AvdC  

9:5 Beslut om förlängning av 
handläggningstiden i ärende om 
lov eller förhandsbesked. 
9 kap. 27 § första stycket PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:6 Beslut om att avvisa för sent 
inkommit överklagande. 
13 kap. 16 § första och andra 
styckena PBL 

Blov 
Handl 
Sark 

AvdC  

Bygglov, rivningslov, marklov mm 
9:7 Beslut om prövning av åtgärd 

som inte kräver lov. 
9 kap. 14 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

9:8 Beslut om villkorsbesked 
9 kap. 19 § PBL 

Blov 
Sark 
 

AvdC  

9:9 Beslut om anståndsförklaring. 
9 kap. 28 § PBL 

Blov 
Sark 

B AvdC  

9:10 Beslut om tidsbegränsat bygglov. 
9 kap. 33 § PBL 
9 kap. 33 a § PBL 
Genom lagen (2017:267) upphör 
9 kap. 32 a § PBL att gälla den 1 
maj 2023. 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

9:11 Beslut om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov. 
9 kap. 33 § andra stycket PBL 
9 kap. 33 a § andra stycket PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  
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Förlängning av lov som 
meddelats med stöd av 9 kap. 33 
a § PBL får ges även efter den 1 
maj 2023 enligt övergångs-
bestämmelse nr. 3 till lagen 
(2017:267) 

9:12 
 

Beslut om att avslå en ansökan 
om lov eller ge negativt 
förhandsbesked i de fall det är 
uppenbart att åtgärden eller 
åtgärderna som avses inte kan 
medges. 
9 kap. 17 § PBL 
9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 31 § PBL 
9 kap. 33–33 a §§ PBL 
9 kap. 34 § PBL 
9 kap. 35 § PBL 

Sark 
Blov 

AvdC  

9:13 Beslut om att ett beslut om 
bygglov, rivningslov eller 
marklov får verkställas tidigare 
än fyra veckor efter att beslutet 
kungjorts enligt 9 kap. 41 a § PBL 
om ett väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse kräver det. 
9 kap. 42 a § andra stycket PBL 

Sark 
Blov 

AvdC  

Bygg, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanerat område 
9:14 A. Beslut om bygglov för ny, till 

och/eller ombyggnad samt 
ändring av en-och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnader till 
dessa inom detaljplan eller 
område med 
områdesbestämmelser. 

 
B. Ny, till och/eller ombyggnad 

samt ändring av rad- eller 
kedjehus-bebyggelse, 
gruppbyggda småhus samt 
flerbostadshus, upptill 
sammanlagt högst 20 
lägenheter inom detaljplan. 

 
C. Ny, till- och/eller 

ombyggnad samt ändring av 
lokaler för annan 
användning än bostäder 
med högst 2000 m2 
bruttoarea, inom detaljplan. 

Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 

AvdC  
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D. Ny, till- och/eller 

ombyggnad samt ändring av 
kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpsstation och 
därmed jämförlig byggnad.  

9 kap. 30 §  PBL 

 
Blov  
Sark  
Binsp 
 

9:15 Nybyggnad och/eller väsentlig 
ändring av följande 
bygglovspliktiga åtgärder enligt 9 
kap. §8 första stycket i PLBL, 
samt 6 kap. 1§ PBF 
-Mindre småbåtshamnar i 
ärenden där 
strandsskyddsdispens samt 
länsstyrelsen beslut om tillstånd 
föreligger eller inte krävs. 
-Upplag eller materialgårdar 
-Fasta cisterner 
-Murar och plank 
-Parkeringsplatser utomhus 

Blov 
Sark 
Binsp 

  

9:16 Uppsättning och/eller västenlig 
ändring av skyltar eller 
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ 
första stycket PBL samt 6 kap. 3-
4 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

  

9:17 A. Att besluta om lov även om 
den sökta åtgärden innebär 
en liten avvikelse från 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om 
den är förenling med 
detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas 
syfte, enligt 9 kap. 31 b § 1 
PBL 

 
B. Som A ovan, när åtgärden är 

av begränsad omfattning 
och nödvändig för att 
området ska kunna 
användas eller bebyggas på 
ett ändamålsenligt sätt.  
9 kap. 31 b § 2 PBL. 

 
C. Att besluta om lov, när en 

plans genomförandetid har 
gått ut och utöver vad som 
följer av 9 kap. 31 b §, för en 
åtgärd som avviker från 
detaljplanen om den är 
förenlig med detaljplanens 

Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 

AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
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syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse.  
9 kap. 31 c § 1 PBL 

 
D. Som C ovan, om åtgärden 

innebär en sådan annan 
användning av mark eller 
vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till 
den användning som har 
bestämts i detaljplanen.  
9 kap. 31 c § 2 PBL 

 
E. Besluta, i samband med 

beslut om bygglov, att en 
befintlig planavvikelse på en 
fastighet ska anses vara en 
sådan avvikelse som avses i 
9 kap. 30 § första stycket 1 b 
PBL. 
Övergångsbestämmelser 13 
PBL 

 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 

 
 
 
 
 
AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
 

9:18 Beslut om rivningslov som inte 
avser en byggnad eller en 
byggnadsdel som bör bevaras på 
grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värde. 
9 kap. 34 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 
 

AvdC  

9:19 Beslut om marklov för planenlig 
åtgärd 
9 kap. 35 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 
 

AvdC  

Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område 
9:20 A. Beslut om bygglov för 

nybyggnad utanför område 
med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 
inom ramen för de villkor 
som bestämts i bindande 
förhandsbesked 

 
B. Beslut om bygglov för om- 

och/eller tillbyggnad samt 
ändring av sådana 
byggnadstyper som 
uppräknas i 9:14 ovan, 
utanför område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
 

AvdC 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC 
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C. Ny, till och/eller ombyggnad 

samt ändring av 
komplementbyggnad. 

 
D. Ny, till- och/eller 

ombyggnad samt ändring av 
kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpsstation och 
därmed jämförlig byggnad.  
9 kap. 31 § PBL 

 
E. Beslut om bygglov för ny-, 

till-, och/eller ombyggnad 
samt ändring av lokaler för 
annan användning än 
bostäder, med högst 500 m2 
bruttoarea. 9 kap. 31§ PBL 
 

 
F. Beslut om bygglov för 

nybyggnad utanför område 
med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 
avseende 
ersättningsbyggnader för 
befintliga som rivs eller 
flyttas 

 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 

 
 
 
AvdC 
 
 
 
AvdC 
 
 
 
 
 
 
AvdC 
 
 
 
 
 
AvdC 

9:21 Nybyggnad och/eller väsentlig 
ändring av följande 
bygglovspliktiga åtgärder enligt 9 
kap. §8 första stycket i PBL, samt 
6 kap. 1§ PBF 
-Mindre småbåtshamnar i 
ärenden där 
strandsskyddsdispens samt 
länsstyrelsen beslut om tillstånd 
föreligger eller inte krävs. 
-Upplag eller materialgårdar 
-Fasta cisterner 
-Murar och plank 
-Parkeringsplatser utomhus 

Blov 
Sark 
Binsp 

  

9:22 Uppsättning och/eller väsentlig 
ändring av skyltar eller 
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ 
första stycket PBL samt 6 kap. 3-
4 §§ PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

  

Genomförandet av mark, bygg och rivningsåtgärder 
9:23 Beslut om föreläggande för 

byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  
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behövs för nämndens prövning i 
frågan om startbesked 
10 kap. 22 § första stycket 2 PBL 

 
 
 

9:24 A. Beslut om startbesked, 
10 kap.23 § PBL 
 
 

B. Startbesked enligt 10 
kap 23-24 §§ PBL, vad 
avser 6 kap 5 § 4 PBF 
installation av eldstad 
och eller rökkanal 

 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 
 
Ass 

AvdC 
 
 
 
 
AvdC 

 

9:25 Beslut om att det inte behövs 
någon kontrollplan för 
rivningsåtgärder 10 kap. 18 § 
andra stycket PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:26 Bestämma – i kontrollplan eller 
genom särskilt beslut – att krav 
på omfattande ändringar av 
andra delar än den direkt 
berörda av en byggnad inte 
behöver utföras förrän vid en viss 
senare tidpunkt 
3 kap. 21 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:27 Beslut att medge mindre 
avvikelse från föreskrifterna i 
Boverkets byggregler om det 
finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli 
tekniskt tillfredsställande och det 
inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt 
BBR 1:21 Boverkets byggregler, 
BFS 2011:6, med senaste 
uppdatering. 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:28 Beslut om att ett byggnadsverk 
får tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats 10 kap. 4 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:29 Besluta att utse ny 
kontrollansvarig  
10 kap. 13 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:30 Beslut att medge mindre 
avvikelse från föreskrifterna om 
det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan 
antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  
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finns någon avsevärd olägenhet 
från annan synpunkt 
BFS 2015:6, EKS 10, 3 § 
Boverkets föreskrifter 2011:10, 
med senaste uppdatering, om 
tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder 
(eurokoder) 

9:31 Beslut om kompletterande villkor 
för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen 
10 kap. 29 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:32 Beslut om interimistiskt 
slutbesked 
10 kap. 36 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:33 A. Beslut om slutbesked 10 
kap. 34 § PBL  
 
 

 
B. Ovanstående slutbesked 

enlig 10 kap 34-37 §§ PBL, 
vad avser installation eller 
väsentlig ändring av 
eldstad/och eller rökkanal 

Blov  
Sark  
Binsp  
Handl 
 
Ass 
 

AvdC  

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt 
funktionskontroll av ventilationssystem 
9:34 Beslut om längre 

besiktningsintervallet 
3 kap. 16 § Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 2011:12, 
med ändringar t.o.m. BFS 2018:2 
med senaste uppdatering) om 
hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:35 Beslut om anstånd med kontroll 
3 kap. 17 § Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 2011:12, 
med ändringar t.o.m. BFS 2018:2 
med senaste uppdatering) om 
hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:36 Beslut om senareläggning av 
besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av 
ventilationssystem 
4 § Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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ventilationssystem och 
certifieringar av sakkunniga 
funktionskontrollanter, BFS 
2011:16 med ändringar t.o.m. 
BFS 2017:10, OVK 3, med 
senaste uppdatering. 
 
 
 

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 
9:37 Besluta att begära biträde av 

Polismyndigheten för tillträde 
enligt 11 kap. 8 § PBL 
11 kap. 9 § PBL 
Kan medföra ersättnings-
skyldighet enligt 14 kap. 2 § PBL 

AvdC Sark 
Blov 

 

9:38 Beslut att det ska planteras på 
tomten och att befintlig 
växtlighet på tomten ska bevaras, 
om det behövs för att uppfylla 
kraven i 8 kap. 15 § första stycket 
PBL 
8 kap. 15 § tredje stycket PBL 

Blov 
Sark 

AvdC  

9:39 Beslut om ingripandebesked 
11 kap. 7 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:40 Besluta om lovföreläggande, 
dock utan vite 
11 kap. 17 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:41 Besluta om föreläggande om 
underhållsutredning, dock utan 
vite 
11 kap. 18 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:42 Beslut om åtgärdsföreläggande, 
dock utan vite 
11 kap. 19 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:43 Beslut om rättelseföreläggande, 
även föreläggande som förenas 
med förbud mot att åter utföra 
bygglovspliktig åtgärd, dock utan 
vite 
11 kap. 20 § PBL 
11 kap. 32 a § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:44 Beslut om rivningsföreläggande, 
dock utan vite 
11 kap. 21 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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9:45 Beslut om föreläggande för ökad 
trafiksäkerhet, dock utan vite 
11 kap. 22 § PBL 
11 kap. 23 § PBL 
Kan medföra ersättnings-
skyldighet enligt 14 kap. 3 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:46 Beslut om föreläggande om 
anordnande av stängsel kring 
industrianläggning som inte 
länge används, dock utan vite 
11 kap. 24 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:47 Beslut om förbud mot fortsatt 
arbete eller åtgärd. 
11 kap. 30-32 a § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp  
 

AvdC 
 
 

 

9:48  Beslut om föreläggande för den 
som äger eller annars ansvarar 
för hiss eller annan motordriven 
anordning i byggnadsverk att se 
till att anordningen kontrolleras 
(särskild besiktning) 
8 kap. 6 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:49 Beslut om förbud mot 
användning av hela eller delar av 
ett byggnadsverk, inkl. hissar och 
andra motordrivna anordningar, 
dock utan vite i andra fall än vad 
avser förbud som meddelas med 
stöd av att hela eller delar av 
byggnadsverket som avses med 
förbudet har brister som kan 
äventyra säkerheten för som 
uppehåller sig i eller i närheten 
av byggnadsverket (11 kap. 33 § 1 
PBL).  

Blov 
Sark 
Binsp  

AvdC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9:50 Beslut om byte av 
funktionskontrollant 
11 kap. 34 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:51 Beslut om att entlediga och utse 
ny kontrollansvarig 
11 kap. 35 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:52 Beslut om ansökan om 
utdömande av vite 
11 kap. 37 § tredje stycket PBL 

AvdC   

9:53 Besluta om ansökan om 
handräckning för tillträde eller 
för genomförande av en åtgärd 
som avses med ett föreläggande 

AvdC Blov 
Sark 
Binsp 
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som meddelats med stöd av 11 
kap. 19–25 §§ PBL 

9 kap. 39 § PBL 
 

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och 
föreskrifter 
9:54 Uttag av avgift i enlighet med 

kommunens taxa för ärenden 
enligt PBL, även uttag av avgift i 
förskott 
12 kap. 8-9 §§, 11 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

9:55 Om byggnadsnämnden tar ut en 
avgift för handläggningen av ett 
ärende om lov eller fb, ska 
nämnden i sitt beslut om avgift 
redovisa hur avgiften har 
fastställts. 
9 kap. 40§ PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

10. Lagen om färdigställandeskydd (2014:320) (LFS) 
 Ärendetyp 10:1 Delegat Ersättare Kommentar 
10:1 Prövning av behov och beslut i 

frågan om färdigställandeskydd 
behövs eller inte för vissa 
åtgärder som anges i lagen 
3 § LFS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

11. Fastighetsbildningslagen (1970:988) FBL 
 Ärendetyp 11:1-11:4 Delegat Ersättare Kommentar 
11:1 Företräda SBN vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt 
att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan fastighetsbildning 
sker 
4 kap. 25 § FBL 

Sark AvdC  

11:2 Besluta att påkalla 
fastighetsreglering som behövs 
för att mark och vatten ska 
kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt 
5 kap. 3 § tredje stycket FBL 

Sark AvdC  

11:3 Beslut om att ansöka om 
fastighetsbestämning 
14 kap. 1 a § första stycket 4–7 
FBL 

Sark 
Mex 

AvdC  

11:4 Godkänna förrättning, för-
rättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

Blov 
Sark 
Mex 

AvdC  
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15 kap. 11 § FBL Mät 
GIS 

12. Anläggningslagen (1973:1149), AL 
 Ärendetyp 12:1-12:3 Delegat Ersättare Kommentar 
12:1 Besluta att begära förrättning 

18 § första stycket 3 AL 

Mex AvdC  

12:2 Företräda SBN vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt 
att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan 
gemensamhetsanläggning 
inrättas 21 § AL 

Sark 
Blov 

AvdC  

12:3 Godkänna beslut eller åtgärd 
30 § AL 

Mex 
Sark 
 

AvdC  

13. Ledningsrättslagen (1973:1144), LL 
 Ärendetyp 13:1-13:2 Delegat Ersättare Kommentar 
13:1 Företräda SBN vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att 
anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan upplåtelse av 
ledningsrätt sker 
19 § LL 

Blov 
Sark 

AvdC  

13:2 Godkänna beslut eller åtgärd 
28 § LL 

Blov 
Sark 
 

AvdC  

14. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning, LGS och förordningen (1998:929) om gaturenhållning och 
skyltning, FGS 
 Ärendetyp 14:1-14:6 Delegat Ersättare Kommentar 
14:1 Beslut om tillstånd att sätta upp 

skyltar varigenom allmänheten 
avvisas från ett visst område som 
är av betydelse för friluftslivet 
5 § LGS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

14:2 Beslut om tillstånd att varaktigt 
sätta upp tavla, skylt, inskrift 
eller därmed jämförlig anordning 
för reklam, propaganda eller 
liknande ändamål utomhus 
6 § LGS 
7 § LGS 
Förutsätter delegation av 
beslutanderätten från 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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länsstyrelsen i enlighet med 6 
§ första stycket FGS 

14:3 Avge yttrande till länsstyrelsen 
4 § första stycket FGS 

Blov 
Sark 
 

AvdC  

14:4 Beslut om medgivande att ha 
affisch eller annan tillfällig 
anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande 
ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor 
9 § LGS 
6 § första stycket FGS 
Förutsätter delegation av 
beslutanderätten från 
länsstyrelsen i enlighet med 6 § 
första stycket FGS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

14:5 Beslut om förelägganden och 
förbud i ärenden om tillsyn enligt 
LGS som ankommer på 
nämnden, 12 § LGS 

Traf AvdC  

14:6 Besluta om avgifter med 
anledning av prövning av fråga 
om tillstånd eller medgivande i 
enskilda ärenden med 
tillämpning av kommunens 
taxeföreskrifter 
13 § LGS 
1 § andra stycket förordningen 
(1998:903) om avgifter för 
prövning enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
samt kommunens taxa 

FC AvdC  

15.Lagen (2016:378) om lägenhetsregister, LOL 
 Ärendetyp 15:1-15:2 Delegat Ersättare Kommentar 
15:1 Beslut om att fastställa 

belägenhetsadress 
10 § LOL 

Mät 
 

GIS  

15:2 Beslut om att fastställa 
lägenhetsnummer 
11 § LOL 
 

Mät 
 

GIS  

16. Lagen (2018:222) bostadsanpassningsbidrag 
 Ärendetyp 16:1 Delegat Ersättare Kommentar 
16:1 Beslut om  

bostadsanpassningsbidrag. 

BAB Binsp  
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Beslut om avslag på ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag. 
2018:222, Lag om 
bostadsanpassningsbidrag 
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Tid och plats  

 
Ajournering 

Tisdagen den 2 juni 2020 kl 09.00 – 15.00 
i Kommunfullmäktigesalen 
 
Kl 10.10 – 10.35 
 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Lars Björneld (L), ordförande 
Wictoria Insulan (M) ersätter Ulf Hanstål (N), vice ordförande, 
§§ 104–108, 110–127 
Linn Nielsen (C) ersätter Wictoria Insulan (M) § 109 
Roger Siverbrant (S), §§ 104–108, 110–127 
Niklas Sjölin (S) ersätter Roger Siverbrant (S) § 109 
Lars Nielsen (C) 
Avalon Falcon (MP) 
Mikael Wennergren (LP) 
Bo Gustafsson (LP) 
Tommy Westman (SD) 
Leif Ahl (K) 
 

Ersättare 
 

Niklas Sjölin (S), §§ 104–108, 110–127 
Linn Nielsen (C), §§ 104–108, 110–127 
Fredrik Seger (SD) 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäv 

Per Garenius, förvaltningschef 
Anna Wigell, avdelningschef plan och bygg 
Linda Wising, verksamhetsutvecklare 
Linda Asp, bygglovhandläggare, via Teams § 106 
Sandra Pettersson, bygglovshandläggare, § 107 
Mats Carlsson, stadsarkitekt, via Teams, §§ 109–113 
Rodrigo Baraona, planarkitekt, §§ 112–113 
Frida Mellgren, planhandläggare, §§ 112–114  
Jeanette Almroth, mark- och exploateringsingenjör, §§ 116 
Christian Wrangmo, avdelningschef tekniska avd. §§ 114–124 
Peter Karlsson, fastighetschef, §§ 114–120 
Tobias Källqvist, miljöstrateg, § 122  
 
Wictoria Insulan (M) § 109 
Roger Siverbrant (S) § 109 

 
Paragrafer 
 

104–127 

 
Sekreterare 
 
 

 
………………………………………………………. 
Madelene Johansson 

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Lars Björneld 

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
Mikael Wennergren 
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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Samhällsbyggnadsnämnd 

2020-06-02 

2020-06-09 

2020-06-10 

2020-07-01 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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Ärendelista 
§ 104 Fastställande av dagordningen……………………………………………………. 5 
§ 105 Anmälningsärenden besvärsmål………………………………………………….. 6 
§ 106 Dnr SBN B-2020-139 

Tillsynsärende avseende möjlig olovlig byggnation på fastigheten Evensås 
1:117 .............................................................................................................. 7 

§ 107 Dnr SBN B-2020-17 
Ansökan och bygglov för om- och tillbyggnad samt rivning för del av 
huvudbyggnad och marklov för ändrad marknivå samt nybyggnad av 
förrådsbyggnad samt installation av eldstad på fastigheten Skaftö-Backa 
3:126 .............................................................................................................. 8 

§ 108 Dnr SBN B-2020-233 
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av verkstad-
/båtförsäljningshall till padelhall på fastigheten Gamlestan 1:117 ................. 11 

§ 109 Dnr SBN B- 2019-324 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av återvinningsstation, 
samt uppförande av plank, på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:3 ........ 14 

§ 110 Dnr SBN B-2019-543 
Återtagande av förhandsbesked för avstyckning samt nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Evensås 1:146 ............................................... 16 

§ 111 Dnr SBN B-2020-224 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Långeland 1:3 .............................................................................................. 17 

§ 112 Dnr SBN B-2020-214 
Planbesked för del av Gunnesbo 1:32, Lysekils kommun ............................. 19 

§ 113 Dnr SBN B-2019-456 
Samråd detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl., Lysekils kommun
 ..................................................................................................................... 20 

§ 114 Dnr SBN B-2020-51 
Prioritering av planarbete 1 juni – 30 september 2020 .................................. 24 

§ 115 Redovisning av delegationsbeslut………………………………………………. 25 
§ 116 Dnr SBN MG-2019-319 

Strategiskt markförvärv gällande Prästtorp 1:44 ........................................... 26 
§ 117 Dnr SBN T-2020-161 

Plan för drift och underhåll av kommunala fastigheter .................................. 27 
§ 118 Dnr SBN T-2020-162 

Rivningsplan gällande fastigheter i Lysekils kommun ................................... 28 
§ 119 Dnr SBN T-2020-59 

Plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030 ............................ 30 
§ 120 Dnr SBN T-2020-163 

Reservkraft i Lysekils kommun ..................................................................... 32 
§ 121 Dnr SBN A-2020-39 

Investeringsuppföljning Lysekils kommun ..................................................... 33 
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§ 122 Information om kommunens utvecklingsområde ”vi tar ansvar för miljön”….. 34 
§ 123 Information om samhällsbyggnadsnämndens bidrag till kommunens 

utvecklingsområde ”upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”…………………... 35 
§ 124 Dnr SBN A-2020-49 

Uppföljningsrapport 2, 2020, för samhällsbyggnadsnämnden....................... 36 
§ 125 Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar 37 
§ 126 Dnr SBN A-2020-32 

Redovisning av anmälningsärenden ............................................................. 38 
§ 127 Initiativärende – gällande grusplan på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck  

1:3…………………………………………………………………………………… 39 
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§ 104  

Fastställande av dagordningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer dagordningen med ändring av § 112 som 
utgår från dagens sammanträde samt tillägg av § 127. 
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§ 105  

Anmälningsärenden besvärsmål 
Sammanfattning 

− Överklagande av beslut om lovföreläggande avseende fastigheten Dalskogen 
xxxx i Lysekils kommun 

− Överklagande av tillsynsbeslut avseende åtgärder på fastigheten Dalskogen 
xxxx i Lysekils kommun 

− Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Evensås xxxx i Lysekils kommun 

− Beslut från Mark- och miljööverdomstolen avseende detaljplan för del av 
Vägeröd xxxx 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden besvärsmål 
som förtecknas i protokollet 2020-06-02, § 105.  

Beslutet skickas till 
Akterna 
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§ 106 Dnr SBN B-2020-139  

Tillsynsärende avseende möjlig olovlig byggnation på fastigheten 
Evensås XXXX 
Sammanfattning 
Den 18 februari 2020 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en 
byggnad höll på att uppföras på fastigheten Evensås xxxx utan att något bygglov 
eller startbesked hade getts. Bygglov och startbesked har getts i efterhand. Då 
åtgärden påbörjades utan att något startbesked hade getts ska en 
byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-08.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 8 § 2 p plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 11 612 kronor av xxxxxx, xxxxxx. 
Avgiften ska betalas till Lysekils kommun inom två månader efter att beslutet har 
delgetts den avgiftsskyldige. 

Beslutet skickas till 
xxxxxxx 
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§ 107 Dnr SBN B-2020-17  

Ansökan och bygglov för om- och tillbyggnad samt rivning för del av 
huvudbyggnad och marklov för ändrad marknivå samt nybyggnad av 
förrådsbyggnad samt installation av eldstad på fastigheten Skaftö-
Backa XXXX 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus. För att 
möjliggöra om- och tillbyggnaden söks rivningslov för söder- och norrfasaden samt 
nybyggnad av gästhus/förråd och marklov för ändring av markhöjder. Ansökan avser 
även anmälan om installation av två eldstäder Contura i61.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, antagen den 21 augusti 1986.  
Planbeteckningen för fastigheten är BfI. Ansökan bedöms vara planenlig.  
 
Berörda grannar Skaftö-Backa xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx, har getts tillfälle att 
inkomma med yttrande över byggnadsåtgärden. Skaftö-Backa xxxx, xxxx har inget att 
erinra mot föreslagen byggnadsåtgärd. Skaftö-Backa xxxx, xxxx och xxxx har inkommit 
med yttranden.   

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900) [PBL]. Beslutet motiveras med att åtgärden är 
planenlig, uppfyller utformningskraven, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, 
samt inte kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Kontrollansvarig krävs för åtgärderna, byggnadsåtgärderna får inte påbörjas innan 
tekniskt samråd samt skriftligt startbesked och godkännande av kontrollplan erhålls.  
 
Krav 
För att genomföra åtgärden behövs kontrollansvarig, som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: Namn: xxxx xxxx. 

 
För att få påbörja åtgärden krävs att startbesked lämnats efter att tekniskt samråd 
har hållits. Vid det tekniska samrådet kommer kontrollplanen att fastställas.  
 
                                                Forts….. 
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I detta ärende krävs utsättning för nybyggnationen.  
Kontakta kommunens mätenhet 0523 - 61 33 48. 

 
Upplysningar 
Åtgärderna får endast påbörjas om byggherren har förfoganderätt över den aktuella 
delen av fastigheten. Lovet i sig innebär inget beslut gällande förfoganderätt. 

 
Byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnadsarbeten innan startbesked erhållits 
är 0,5 - 50 prisbasbelopp. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som 
omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. 
Byggsanktionsavgiften för ibruktagande innan slutbesked erhållits är 0,5 - 50 
prisbasbelopp. 

 
I de fall sprängning kan komma att behövas, ska tillstånd hos polismyndigheten 
sökas. 

 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbesthantering ska beaktas. 

 
Laga kraft 
Ett beslut om bygglov och/eller startbesked vinner laga kraft om det inte har 
överklagats vid den tidpunkt som infaller senast av följande: 
• Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del av 

beslutet, eller 
• Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
Verkställbarhet 
Ett beviljat bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, enligt 9 kap. 42 a § 
PBL. Har beslutet vid den tidpunkten ännu inte vunnit laga kraft, görs 
verkställandet på byggherrens egen risk. 

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte har påbörjats inom två år, och 
avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 
 
Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga 1. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Överklagningshänvisning 
Bilaga 2 Debiteringsbesked 
Bilaga 3 Kallelse till tekniskt samråd 
 
 
          forts….. 
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Beslutet delges 
Sökanden 
Skaftö-Backa xxxx, xxxx och xxxx + överklagningshänvisning, rek. + MB 
 
Beslutet underrättas 
Skaftö-Backa xxxx, xxxx 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 108 Dnr SBN B-2020-233  

Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av verkstad-
/båtförsäljningshall till padelhall på fastigheten Gamlestan XXXX 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning av del av verkstad-/  
/båtförsäljningshall till padelhall med två banor, på fastigheten Gamlestan xxxx. 
Byggnaden är belägen inom detaljplan 1484-P77, antagen den 23 april 2009, och 
planens genomförandetid har gått ut. 
 
Avsikten är att i en befintlig byggnad som delvis står tom, inreda två inomhusbanor 
för s.k. padeltennis. Inga utvändiga förändringar av byggnaden ska göras. 
 
Byggnaden är befintlig, ligger till cirka hälften på mark som enligt planen inte får 
bebyggas s.k. ”prickad mark”, och ingen användning för det skola-/kulturändamål 
som beskrivs i planen är planerad. Hellre än att delar av byggnaden står tom, har 
fastighetsägaren ansökt om att få använda delar av den till annat. 
 
På fastigheten finns ett antal parkeringsplatser i direkt anslutning till den aktuella 
byggnadsdelen. Några nya p-platser kommer därmed inte att behövas. 
 
Berörda grannar Dona xxxx och Kronberget xxxx, samt verksamheterna på 
Dona xxxx och Gamlestan xxxx, har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Räddningstjänsten har i yttrande meddelat att man inte har något att invända mot 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-15. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 
31 c § 2 plan- och bygglagen (2010:900) [PBL]. Beslutet motiveras med att åtgärden 
innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen, uppfyller 
utformningskraven, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses 
medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 10 § att det inte krävs 
någon kontrollansvarig, beslutar med stöd av 10 kap. 14 § första stycket 2 PBL att ett 
tekniskt samråd är obehövligt, meddelar startbesked med stöd av 10 kap.  
23–24 §§ PBL, samt godkänner kontrollplanen. 
          Forts…. 
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Krav 
Handlingar som ska lämnas till bygglovsenheten som underlag för 
slutbesked: 
Ifylld och signerad kontrollplan. 

Upplysningar 
Åtgärderna får endast påbörjas om byggherren har förfoganderätt över den aktuella 
delen av fastigheten. Lovet i sig innebär inget beslut gällande sådan förfoganderätt. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. 
Byggsanktionsavgiften för ibruktagande innan slutbesked erhållits är 0,5 - 50 
prisbasbelopp. 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbesthantering ska beaktas. 

Laga kraft 
Ett beslut om bygglov och/eller startbesked vinner laga kraft om det inte har 
överklagats vid den tidpunkt som infaller senast av följande: 
• Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del av 

beslutet, eller 
• Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. 

Verkställbarhet 
Ett beviljat bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, enligt 9 kap. 42 a § 
PBL. Har beslutet vid den tidpunkten ännu inte vunnit laga kraft, görs 
verkställandet på byggherrens egen risk. 

Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte har påbörjats inom två år, och 
avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1. 

Bilagor 
Bilaga 1 Överklagningshänvisning 
Bilaga 2 Debiteringsbesked 
Bilaga 3 Kontrollplan 

Beslutet delges 
Sökanden 
xxxx, Högskolecentrum  + överklagningshänvisning, rek. + MB 
xxxx, Gymnasieskolan  + överklagningshänvisning, rek. + MB   

                                                                         forts….                                  
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Beslutet underrättas 
Dona xxxx 
Kronberget xxxx 

Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 109 Dnr SBN B- 2019-324 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av 
återvinningsstation, samt uppförande av plank, på del av fastigheten 
Skaftö-Fiskebäck XXXX 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 31 december 2023 för 
anläggande av återvinningsstation, samt uppförande av plank, på del av fastigheten 
Skaftö-Fiskebäck xxxx, på den befintliga avgrusade ytan vid ”Roskällan”. Platsen är 
belägen utanför detaljplanelagt område. Planket ska vara två meter högt och fungera 
som insynsskydd på tre sidor. 
 
I området finns bygglov för en parkeringsplats samt rastplats, samt tidsbegränsat 
bygglov t.o.m. den 31 december 2023 för en drivmedelsstation i containerform. 
 
Området omfattas inte av strandskyddsförordnande. Området är klassat som 
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) [MB]. 
Det är även riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. 
Platsen är i Lysekils kommuns översiktsplan betecknad med R18. 
 
Remiss har skickats till Trafikverket, men svar därifrån har ännu inte inkommit. 
 
Ingen granne kan anses vara berörd av åtgärden i plan- och bygglagens mening, och 
något grannehörande har därför inte gjorts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-15. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Wictoria Insulan (M) och Roger Siverbrant (S) i 
handläggningen av detta ärende.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Wennergren (LP): Avslag med stöd av plan- och bygglagen 2 kap 6 § p1 då 
marken på platsen har höga naturvärden enligt Översiktsplan 06;R18.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

          Forts…. 
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Omröstning begärs 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för förvaltningens förslag 

Nej-röst för avslag 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster och 6 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden enligt Mikael 
Wennergrens förslag.  

 

Omröstningsbilaga 

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Lars Björneld  L X   

Linn Nielsen C  X  

Niklas Sjölin S  X  

Lars Nielsen C  X  

Avalon Falcon  MP  X  

Mikael Wennergren  LP  X  

Bo Gustafsson  LP  X  

Tommy Westman SD X   

Leif Ahl K X   

Summa  3 6  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ett tidsbegränsat bygglov för 
anläggande av en återvinningsstation samt uppförande av plank på del av 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx med stöd av plan- och bygglagen 2 kap 6 § p1 då 
marken på platsen har höga naturvärden enligt översiktsplan 06;R18.  

Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Överklagningshänvisning 
Bilaga 2 Debiteringsbesked 
 
Beslutet delges 
Sökanden + överklagningshänvisning, rek. + MB 
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§ 110 Dnr SBN B-2019-543  

Återtagande av förhandsbesked för avstyckning samt nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Evensås XXXX 
Sammanfattning 
Fastighetsägaren sökte och meddelades förhandsbesked av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-07 § 176. Fastighetsägarförhållandena har nu 
förändrats och sökande vill därmed få förhandsbeskedet upphävt. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-05. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förhandsbeskedet 2019-11-07 § 176 
upphävs. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Evensås xxxx, xxxx, xxxx 
Länsstyrelsen 
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§ 111 Dnr SBN B-2020-224  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Långeland XXXX 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Långeland xxxx. Byggnaden ska fungera som en 
generationsskiftesbostad på cirka 60 m2 på en jordbruksfastighet, och ingen 
avstyckning planeras i nuläget. Byggnaden ska placeras på en högre nivå än övriga 
byggnader på gården, men indragen från kanten på platån och inte på dess högsta 
topp, vilket innebär att landskapsbildspåverkan minimeras. 
 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Den aktuella platsen omfattas inte av något riksintresse, och berörs inte 
av strandskyddsförordnande. Platsen har inga dokumenterade naturvärden, men 
ligger i utkanten av ett område vilket klassas av länsstyrelsen som ”värdefulla 
gräsmarker”. 
 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 betecknat med R19. 
 
Berörda grannar Långeland xxxx och xxxx har meddelat att man inte har något att 
invända mot byggnadsåtgärden. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt positivt förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Wennergren (LP): återremiss till förvaltningen för att utreda om det finns 
värdefulla gräsarter.  

Avalon Falcon (MP): Bifall till Mikael Wennergrens återremissförslag.  

Lars Nielsen (C): Bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras i dag.  
 

 

 

 

 

          Forts…. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på 
den avsedda platsen. Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för 
begränsad bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig gårdsbebyggelse, att 
byggnationen inte kan anses har någon påverkan på naturintressen, att framtida 
planläggning inte försvåras, samt att den inte kan anses medföra en betydande 
olägenhet för omgivningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att ansökningar om 
tillstånd för enskilt avlopp ska vara inlämnade till Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän för att bygglov ska kunna beviljas. 
 
Beslutet villkoras med att nya byggnader ska anpassas till landskapsbilden. 

Upplysningar 
 
Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
meddelats. 
Ett beslut om positivt förhandsbesked vinner laga kraft om det inte har överklagats 
vid den tidpunkt som infaller senast av följande: 
• Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del av 

beslutet, eller  
• Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. 

Giltighetstid 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1. 

Bilagor 
Bilaga 1 Överklagningshänvisning 
Bilaga 2 Debiteringsbesked 

Beslutet delges 
Sökanden 

Beslutet underrättas 
Långeland xxxx, xxxx 

Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 112 Dnr SBN B-2020-214  

Planbesked för del av Gunnesbo 1:32, Lysekils kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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§ 113 Dnr SBN B-2019-456  

Samråd detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl., Lysekils 
kommun  
Sammanfattning 
En samrådshandling för förslag till detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 
m.fl., är framtagen. 
 
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en 
friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Wennergren (LP): Avslag på förvaltningens förslag och ändringsförslag att 
detaljplanearbetet avbryts, se bilaga.  

Leif Ahl (K) och Roger Siverbrant (S): Bifall till förvaltningens förslag.  

Ajournering 
Mötet ajourneras under tiden 10.10 – 10.35 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Mikael Wennergrens avslagsförslag och ändringsförslag mot Leif 
Ahls m.fl. bifall mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Leif Ahls m.fl. förslag.  

Omröstning begärs 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för Leif Ahls m.fl. förslag 

Nej-röst för Mikael Wennergrens avslagsförslag.  

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster och 3 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden enligt Leif Ahls 
m.fl. förslag.  
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Omröstningsbilaga 

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Lars Björneld  L X   

Wictoria Insulan M X   

Roger Siverbrant S X   

Lars Nielsen C X   

Avalon Falcon  MP  X  

Mikael Wennergren  LP  X  

Bo Gustafsson  LP  X  

Tommy Westman SD X   

Leif Ahl K X   

Summa  6 3  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ut planen på samråd enligt 5 kap 11§ 
PBL (SFS 2010:900, SFS 2014:900) 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten 
Exploatören 
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Bilaga till § 113 Mikael Wennergrens förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande ang beslut om samråd för Södra Stockevik, Grönskult 
1:42 m.fl, SBN 2020-06-02 
Detaljplanen med delvis annan utformning upphävdes av Mark- och miljödomstolen, 
MMD, 2017-07-03. Detaljplanearbetet hade pågått i drygt 10 år och tagit mycket 
kraft och skapat mycket upprörda känslor både för och emot förslaget. 
Skälen till upphävande var följande: 
Del av området är av riksintresse för friluftslivet enligt Miljöbalken, MB, enl 3 kap 
§6. Hela området är av riksintresse för natur- och kulturvärden enl 4 kap §§1 o 4. 
Detaljplaneförslaget tog i anspråk ett i huvudsak orört naturområde vackert beläget 
ett några hundra meter från havet. MMD slog fast att det skulle innebära en påtaglig 
skada på områdets natur- och kulturvärden. Detta får endast ske om undantag enligt 
miljöbalken 4 kap §1 andra stycket är tillämpligt enligt nedan: 

1. Planförslaget beskrev att förslaget var utveckling av befintlig tätort. 
Domstolen slog fast att området inte låg i anslutning till någon tätort och att 
Stockevik dessutom är för litet för att anses vara tätort 

2. Domstolen slog fast att nya bostäder enligt förslaget inte är en fråga om 
utveckling av lokalt näringsliv. 

3. Domstolen slog fast att föreslagen friskvårdsanläggning är en helt ny 
verksamhet och därmed inte en utveckling av det lokala näringslivet 

4. Del av området låg inom strandskydd. Några särskilda skäl enligt MB från 
undantag från strandskyddet fanns inte. 

Det nu ansökta förslaget om planbesked är ändrat så att skäl 2 och 4 för upphävandet 
har eliminerats. Det är dock fortfarande inte en utveckling av det lokala näringslivet 
enligt MMD (även om ansökan påstår något annat) och inte heller en utveckling av 
befintlig tätort enligt punkterna 1 och 3. Den något bedrägliga texten om att 
planområdet minskats från 11,2ha till 3,4ha är en sanning med modifikation. 
Området i nordväst för tre föreslagna annexbyggnader inom strandskydd har tagits 
bort liksom villatomterna men framförallt har områden föreslagna som Natur 
borttagits. Området för parkering, hotell och annex är precis lika stora som i det 
upphävda planförslaget. Se Illustration i ansökan. Planbeskrivningen är delvis 
mycket tendentiös och kan uppfattas mer som en partsinlaga istället för en neutral 
och saklig beskrivning av planförutsättningarna. Det skrivs t ex om att 
tillgängliggöra naturområde - det gör man inte genom att bebygga dem, 
fasadmaterial beskrivs som naturnära som trä och granit - illustrationerna visar 
mycket fasadglas, förslaget bedöms ge välbehövliga arbetstillfällen på ön och trygga 
service - det finns redan även inom denna näring och högriskprojekt kan bli något 
helt annat, det beskrivs som att det ligger i nära anslutning till Stockeviks samhälle- 
det ligger ungefär mitt emellan Grundsund och Stockevik i ett obrutet natur och 
strövområde – Stockevik är dessutom inte en ort enligt miljöbalkens definition.   
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Planområde är mycket frekvent utnyttjat året runt. Dessutom har på senare år 
tillkommit nya vandringsleder tätt intill och delvis genom området. 
Projektet har av opartiska erfarna exploatörer och Länsstyrelsen beskrivits som ett 
högriskprojekt. Avskräckande liknande exempel på det finns t ex i Hälleviksstrand, 
Käringön och Kungshamn/Smögen. Bra exempel finns bara ett fåtal; bl a Vann, 
Tanums strand och Bokenäs Resort som alla startats utan kommersiella intressen. 
Dessa har ändå ofta konkurser bakom sig. På Skaftö finns idag flera livskraftiga 
hotell/pensionat som Gullmarsstrand, Slipens hotell, Skaftö Golfhotell, Rågårdsviks 
pensionat, Grundsunds B&B, Villa Lönndal m fl. Dessa byggs ut och utvecklas 
allteftersom näringen ändras och expanderar. Den intensiva sommarhögsäsongen är 
dock mycket kort, ca 3–4 veckor i juli.  
Det vore dessutom en dålig prioritering att kommunen ska lägga ytterligare tid och 
kraft på ett förmodligen omöjligt planförslag. Kommunens och Skaftös 
attraktionskraft året runt ligger i den kustnära skärgårdsmiljön, inte att bygga sönder 
sammanhängande välbesökta natur- och friluftsområden i högriskprojekt. 
 
Jag yrkar därför på att detaljplanearbetet avbryts. 
Mikael Wennergren, LP 
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§ 114 Dnr SBN B-2020-51  

Prioritering av planarbete 1 juni – 30 september 2020 
Sammanfattning 
Planenheten har tagit fram ett förslag på vilka planprojekt som verksamheten aktivt 
ska arbeta med under den kommande perioden. Prioriteringen sker var fjärde 
månad och aktuell period är 1 juni - 30 september 2020. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-12. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av 
prioriteringar i planarbetet för perioden 1 juni - 30 september 2020. 

Beslutet skickas till 
Plan och Byggavdelningen/planenheten 
Tekniska avdelningen 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Förvaltningschef SBF 
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§ 115  

Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas:  

Handläggare för plan och bygg 

− Sammanställning av april månads bygglovsärenden och redovisning av 
bygglovenhetens delegerade beslut  

− Sammanställning av april månads bostadsanpassningsbidrag  
 

Handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst 

− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst april månad 
 

Handläggare för mark och exploatering 

− Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och exploatering 
 

Förvaltningschef 

− Delegationsbeslut av förvaltningschef om samråd av detaljplan för Sävens 
camping, del av Lyse 1:3 m.fl., Lysekils kommun 
 

Ordförande 

− Ordförandebeslut arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget 1:82 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten som 
förtecknas i protokollet 2020-06-02, § 115. 
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§ 116 Dnr SBN MG-2019-319  

Strategiskt markförvärv gällande Prästtorp 1:44  
Sammanfattning 
Ägaren till Prästtorp 1:44 har erbjudit kommunen att köpa fastigheten för en miljon 
kronor. Fastigheten ligger i anslutning till bostadsområdet Tuntorp i Brastad, 
omfattas inte av detaljplan med utpekas till viss del som område för 
”tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder” i gällande översiktsplan.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-25.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Wennergren (LP): Återremiss till förvaltningen för att utreda och till nästa 
nämnd redovisa vilka markområden som kommunen äger i Brastad och vilka av 
dessa som finns med i ÖP06 som lämpliga utbyggnadsområden för tätorten.  

Lars Nielsen (C) och Roger Siverbrant (S): Bifall till Mikael Wennergrens 
återremissförslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att 
ärendet ska återremitteras.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
att utreda och till nästa nämnd redovisa vilka markområden som kommunen äger i 
Brastad och vilka av dessa som finns med i ÖP06 som lämpliga utbyggnadsområden 
för tätorten.  

Beslutet skickas till 
Avdelningen för plan och bygg 
thomas.karlsson@benders.se 
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§ 117 Dnr SBN T-2020-161  

Plan för drift och underhåll av kommunala fastigheter 
Sammanfattning 
Idag saknas en plan för drift och underhåll av kommunala fastigheter som ledstjärna 
för verksamheten vid fastighetsenheten. Planen ska styra verksamhetsutvecklingen 
mot uppsatta utvecklingsområden och kvalitetsfaktorer/indikatorer vilka framgår av 
enhetens stratsysarbete. 

Plan för drift och underhåll av kommunala fastigheter är också avsedd att på ett 
enkelt sätt förklara för personal och verksamhetschefer hur fastighetsenheten ska ta 
sig från nuläget mot uppsatta mål och hur utvecklingsarbetet ska mätas och 
kontrolleras.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-12.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa plan för drift och underhåll av 
kommunala fastigheter. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten 
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§ 118 Dnr SBN T-2020-162  

Rivningsplan gällande fastigheter i Lysekils kommun 
Sammanfattning 

Inom ramen för tekniska avdelningen/fastighetsenheten finns ett flertal fastigheter 
som benämns avyttrade fastigheter. Detta med anledning av att det idag inte pågår 
någon verksamhet i dem, att det inte finns något intresse för dem och därmed inte 
något signerat hyreskontrakt. 

Fastigheterna är generellt i dåligt skick och skulle kräva stora underhållskostnader 
för att på nytt kunna hyras ut. 

De fastigheter som i nuläget omfattas av detta är: 
− Fjällavallen 
− Lönndal ladan  
− Lada Skaftö Fiskebäck 1:3 
− Bjälkebräcka 1:8 
− Konsum, Dalskogen  
− Idrottshallen, Mariedal 
− Lyse-Fiskebäck 2:12 

För samtliga fastigheter behöver en miljöinventering genomföras för att ta reda på 
huruvida fastigheten innehåller asbest, PCB eller andra typer av miljöfarligt avfall 
eller ej. Med miljöinventeringen som grund avser förvaltningen handla upp en 
rivningsentreprenad med samtliga objekt enligt ovan och i enlighet med en mellan 
beställare och entreprenör överenskommen tidsplan. 

Förvaltningens plan är att påbörja entreprenaden under 2020 och avsluta den 2021 
genom att föra vidare äskade medel mellan åren. 

Jävsnämnden beslutade 2020-05-15 om startbesked för rivning av Bjälkebräcka 1:8 
och Fiskebäck 2:12.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-08. 
Handlingsplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Nielsen (C): Bifall till förvaltningens förslag med ändringsförslag att ge 
förvaltningen i uppdrag att genomföra rivningar enligt plan i den mån ekonomiska 
medel finns inom en ram för 500 tkr per objekt.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden besluta enligt Lars Nielsens förslag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa handlingsplan för avyttrande av 
fastigheter.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
rivningar enligt plan i den mån ekonomiska medel finns inom en ram för 500 tkr per 
objekt.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten 
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§ 119 Dnr SBN T-2020-59  

Plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030 
Sammanfattning 
Förvaltningen har efter några tidigare försök och utredningar utarbetat ett förslag 
till badplatsplan för 2020–2030. Med ny indelning av kommunala styrdokument 
har förvaltningen istället utarbetat en plan för utveckling av kommunala badplatser 
för samma period. 

För att utveckla de kommunala baden föreslår förvaltningen att utveckla två av 
badplatserna till så kallade Blå Flagg, som är en kvalitetsstämpel och som kräver 
certifiering för att få bära den symbolen. Pinneviks och Bökeviks badplatser har 
båda goda förutsättningar för att bli certifierade utifrån dagens kriterier. 

Inom ramen för planen ingår också att särskilt studera utrymme för att teckna 
skötselavtal med föreningar för badplatsskötsel samt att utreda badplatser utifrån 
klassificering och om stegar, bryggor mm verkligen behövs eller kan anses bättre 
behövas på andra badplatser. 

En variation i badplatsers utformning och infrastruktur påkallas av människors 
olika behov och önskemål. Inom ramen för utvecklingsarbetet vill förvaltningen 
också särskilt utreda möjlighet att tillgänglighetsanpassa ett varierat utbud av 
badplatserna samt i särskild ordning utreda möjligheten att anlägga en 
hundbadplats i kommunen.  

Ett av kriterierna som Blå Flagg ställer är att utbilda besökare i maritima teman, 
eventuellt i nära samarbete med lokala företag inom den marina näringen, 
sportdykarklubbar eller andra företag, organisationer och föreningar. 

Lysekils kommun marknadsför det maritima i Vision 2030 och med Blå Flagg som 
gemensam plattform finns goda förutsättningar att skapa samarbeten och nå 
önskvärd utveckling. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-08.  
Plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Wictoria Insulan (M): Bifall med tilläggsyrkande att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda om ett naturistbad i Lysekils kommun.  

Avalon Falcon (MP): Bifall med tilläggsyrkande att ge fastighetschefen i uppdrag att 
i målbilden lägga till en koppling med ålgräsängar.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna tilläggsförslaget från Wictoria 
Insulan och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.  
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Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Avalon Falcons tilläggsförslag och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa Lysekils kommuns plan för 
utveckling av kommunala badplatser för åren 2020–2030. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att etablera en eller flera badplatser för hundar och att 
återkoppla med förslag till beslut till samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-27. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att tillgänglighetsanpassa ett eller flera bad för att kunna 
erbjuda en variation av badmöjligheter även för funktionshindrade. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om ett 
naturistbad i Lysekils kommun.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att i 
målbilden lägga till en koppling med ålgräsängar. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten 
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§ 120 Dnr SBN T-2020-163  

Reservkraft i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Under senhöst och vinter har det genomförts krisledningsövningar med samtliga 
förvaltningar, med efterföljande utvärdering och analys. Resultaten av dessa 
övningar och av förvaltningen föreslagna prioriteringar och åtgärder samt förslag till 
beslut finns redovisade i sekretessbelagd handling enligt offentlighets- och 
sekretesslagen 18 kap. 13 §. 
 
För pågående projekt finns medel i årets budget. För planerat projekt redovisas i 
fastighetsenhetens underhållsplan som är sekretessbelagd enligt offentlighets- och 
sekretesslagen 18 kap. 13 §. 
 
Medel för reservkraftverk avseende kapitaltjänst och finansiella kostnader kommer 
att belasta samhällsbyggnadsförvaltningens budget, med en planerad 
komponentavskrivningstid på 15 år. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-08. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa prioriteringen av investeringar för 
reservkraftförsörjning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen inför budgetarbetet 
2021. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten 
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§ 121 Dnr SBN A-2020-39  

Investeringsuppföljning Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Christian Wrangmo, avdelningschef tekniska avdelningen, informerar nämnden om 
pågående investeringar och reinvesteringar för 2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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§ 122  

Information om kommunens utvecklingsområde ”vi tar ansvar för 
miljön” 
Sammanfattning 
Linda Wising, verksamhetsutvecklare, och Tobias Källqvist, klimat- och miljöstrateg, 
informerar nämnden om kommunens utvecklingsområde ”Vi tar ansvar för miljön” 
samt om samhällsbyggnadsnämndens mål om ett hållbart samhälle.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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§ 123  

Information om samhällsbyggnadsnämndens bidrag till kommunens 
utvecklingsområde ”upplev Lysekil och vår unika livsmiljö” 
Sammanfattning 
Per Garenius, förvaltningschef, informerar nämnden vad 
samhällsbyggnadsnämnden har bidragit till kommunens utvecklingsområde ”upplev 
Lysekil och vår unika livsmiljö”.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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§ 124 Dnr SBN A-2020-49  

Uppföljningsrapport 2, 2020, för samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr 
av förlusten kom från gata- och parkverksamheten, 1 mnkr från 
bostadsanpassningen, 1,6 mnkr från serviceavdelningen. Resultatet på förvaltningen 
per april pekar på en budgetavvikelse på -2,0 mkr men det mesta bedöms bero på 
säsongen. Kostnaderna för energi är höga på vintern och intäkter för parkeringar, 
husbilar och småbåtar kommer in på sommaren. Tar man hänsyn för detta så pekar 
resultatet mot budget på noll. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i 
balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen 
hinner med just nu. Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. 
Resultatet av åtgärderna bevakas och det märks att de börjar ge effekt. Mycket av 
förvaltningens ekonomi påverkas dock av saker som sker under sommaren, så detta 
behöver följas upp ytterligare i uppföljningsrapport 3. Förvaltningen räknar med 
att arbeta vidare med sin ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-24.  
Uppföljningsrapport 2, 2020, för samhällsbyggnadsnämnden.  
Handlingsplan budget i balans 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2, 2020, för 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige Sotenäs   
Kommunfullmäktige Munkedal 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 125  

Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg 
informerar 
Förvaltningschef informerar 

− Vädersäkra arrangemangen i Havsbadsparken 
Kustnöje har en ide om hur man kan vädersäkra arrangemangen i 
Havsbadsparken för att kunna hantera cirka 1800 personer vid 
utearrangemang under sommaren. Diskussion pågår mellan kommunen och 
Kustnöje.  

− Hamnverksamheten  
Arbetet fortlöper att organisera småbåtsverksamheten och Lysekils Hamn 
AB:s verksamheter. 

− Karriärsidan 
Länk till karriärsidan kommer att finnas på Lysekils kommuns hemsida 
inom kort.  

− Corona 
Möte 1 gång i veckan för att se hur läget ser ut på förvaltningen. Det fungerar 
bra och inga större störningar på förvaltningen i dagsläget. Man håller på att 
ta fram skyltar som ska sättas upp vid vissa badplatser, stadsparken och 
kanske på fler stället. Texten på skyltarna ska vara på flera olika språk där 
man uppmanar att hålla avstånd etc.  

Avdelningschef plan och bygg informerar 
Avdelningschefen informerar att hon varit på ett informationsmöte i Sotenäs med 
Lighthouse Finance tillsammans med representanter från Sotenäs, Tanum, 
Munkedal och Lysekils kommun. Informationsmötet handlade om en ev. etablering 
på ett nytt, 75 hektar, industriområde där man planerar att bygga Europas största 
landbaserade fiskodling.  
 
Det är en investering på cirka 17 – 20 miljarder kronor. En odlingsdel på cirka 280 
bad, en foderdel, en slakteridelen och två stycken delar som är kopplade till resterna, 
fasta avfallet och reningen av vattnet.   

Byggstart är tänkt till 2021, man planerar att vara i gång med produktion 2023 och 
att allt ska vara klart 2025.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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§ 126 Dnr SBN A-2020-32  

Redovisning av anmälningsärenden 
Sammanfattning 

− Protokollsutdrag LKF 2020-04-22, § 58 – Program för uppföljning av 
verksamhet som utförs av privata utförare 

− Protokollsutdrag LKF 2020-04-22, § 59 – Lysekils kommuns plan för 
hantering av pandemi 

− Protokollsutdrag LKF 2020-04-22, § 62 – Riktlinjer för flaggning på Lysekils 
kommuns flaggstänger 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som 
förtecknas i protokollet 2020-06-02, § 126.  
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§ 127  

Initiativärende – gällande grusplan på del av fastigheten Skaftö-
Fiskebäck 1:3 
Sammanfattning 
Avalon Falcon (MP) inkommer med ett initiativärende under mötet gällande 
grusplan på del av fastighet Skaftö-Fiskebäck 1:3  

Ärendet avser grusplan där tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 31 december 2023 för 
drivmedelstation finns, på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:3 vid ”Roskällan”. 
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område.  
 
Området är klassat som riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) [MB]. Det är även riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. 
Platsen är i Lysekils kommuns översiktsplan betecknad med R18.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Genom ett initiativärende från Avalon Falcon (MP) angående grusplan på del av 
fastighet Skaftö-Fiskebäck 1:3 att avgrusad yta ska återställas till ängsmark av 
kommunen efter att det tillfälliga bygglovet löpt ut. Drivmedelstationen kommer 
föras bort enligt PBL 1 kap 4 paragraf och därefter är det av största vikt att även 
återställa grusplanen. 

Beslutet motiveras med att denna mark är av största vikt för biodiversiteten då 
ängsmark av denna sort är sällsynt. Denna mark angränsar även till en strandäng 
som innehåller flera rödlistade arter samt ett parti av naturvårdsmark.  

Ordförande informerar att ärendet kommer att tas upp vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-27.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att initiativärendet om grusplan där 
tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 31 december 2023 för drivmedelstation finns, på 
del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:3 vid ”Roskällan” tas upp vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-27.  

 



Mailsvar från förvaltningschef vid SBF den 2020-06-02 

 

 

Lysekil 2020-05-22 

Till presidierna i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

cc: kommunrevisionen, kommundirektören och förvaltningschefen för 

samhällsbyggnadsförvaltningen  

 

Frågor angående ordförandebeslut 2020-05-05 om 10-årigt arrendeavtal avseende 

uteservering i Norra hamnen inom kommunens fastighet Kronberget 1:82 (dnr SBN MG-

2019-500) 

Sammanfattning av beslutet 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande fattade 2020-04-01 ett s.k. ordförandebeslut 

avseende ett 10-årigt arrendeavtal mellan kommunen och Lysmar AB (arrendatorn). Detta 

beslut upphävde nämndens ordförande med ett nytt ordförandebeslut daterat 2020-05-05.  

Vid detta senare beslut hänvisades till delegationsnummer 1:8 i nämndens delegationsordning 

innebärande att nämndens ordförande kan fatta beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Avtalet omfattar ett område på 157 kvm i Norra hamnen. I beslutet anges arrendeavgiften till 

4 220 kr/år. I en tjänsteskrivelse daterat 2020-03-17 har förvaltningen föreslagit att 

arrendeavgiften ska uppgå till 400 kr/kvm och år, dvs 62 800 kr/år, dvs en årlig skillnad på 

58 580 kr.  

Det framgår inte av beslutet varför nämndens beslut inte kan avvaktas. Det saknas en tydlig 

motivering varför ordföranden beslutat om en arrendeavgift som årligen är närmare 60 tkr 

lägre än det som förvaltningen har föreslagit, det enda som anges i beslutet som ger en ledtråd 

om vad det handlar om är meningen ”Avgörande för gäldens storlek är Lysmar ABs egna 

insatser”.  

Nedan några frågor: 



1. Vem i kommunen har rätt att fatta beslut om arrendeavgiften för ett 10-årigt arrende? 

Taxor beslutas av fullmäktige; vilket fullmäktigebeslut stödjer sig ordförande på?   

Det framkommer inte av ordförandebeslutet den 5 maj vad ordförandes stödjer sig på när det 

gäller avgiftens/taxans storlek? Finns det fullmäktigebeslut som stöd för avgiftens/taxans 

storlek? Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om arrenden på 4 år och uppåt. Detta är en 

avgift och ingen taxa. 

2. Ryms detta beslut inom ordförandens befogenheter? Varför ett ordförandebeslut, varför 

kan inte nämndens beslut avvaktas?  

Det framgår inte av handlingarna varför det är så brådskande att nämndens beslut inte kan 

avvaktas. Av handlingarna i ärendet (det finns en tjänsteskrivelse daterad 17 mars) kan man 

inte tolka det på annat sätt än att samhällsbyggnadsnämnden kunde ha fattat beslut vid 

ordinarie nämndsmöte den 30 mars. Nämnden kunde också vid det ordinarie mötet den 30 

april ha fattat beslut. Mot bakgrund av att det senaste ordförandebeslutet är daterat den 5 

maj skulle det ju till och med ha gått fortare om nämnden hade fattat beslutet.  För att 

renoveringen ska vara möjlig och bli klar till sommaren kunde inte detta vänta till nämndens 

nästa möte.  

3. Kan andra företag och kommunmedlemmar utgå från att det går att förhandla om 

exempelvis arrendeavgifters storlek genom att själv göra någon slags egen insats, annars 

följer vi ju inte en av kommunallagens portalbestämmelser att kommuner ska behandla sina 

medlemmar lika? Om vi ska kunna genomföra investeringar och satsningar som inte 

kommunen har kapacitet att genomföra själva, krävs ett nytt tänk. Vi behöver hitta en modell 

där näringslivet eller kommunmedlemmar är en viktig part i gemensamma satsningar där vi 

utvecklar hela kommunen tillsammans och där alla har ett incitament till att samverka.  

Enligt Jordabalken råder avtalsfrihet men som kommun lyder vi också under kommunallagen. Då 
behöver vi ta hänsyn till likställdhetsprincipen. 
Eftersom vi är en kommun måste vi dock hålla oss till en marknadsmässig avgäld. Det är möjligt att 
avtala om en lägre avgäld och då ska detta vara väl motiverat vilket detta anses vara. 
 
4. För tydlighetens skull: Vem bekostar de arbeten som nu utförs (det pågår sedan en tid ett 

större arbete med bryggan där däck, pålar mm byts ut), kommunen eller arrendatorn? 

Arrendatorn! Arrendatorn står för alla kostnader och en betalplan är upprättad där Lars H 

granskar fakturorna. Lars H. är byggledare och säkerställer kommunal standard på bryggan.   

5. Vilka ekonomiska konsekvenser för upplägget med sig för kommunen (hur påverkas 

exempelvis kommunens resultat- och balansräkning, hur redovisas kommunens 

mellanhavanden med arrendatorn) och var finns beräkningsunderlagen som motiverar den 

reducerade arrendeavgiften? Samma arrendeavgift som tidigare, skillnaden är att nu kommer 

kajen att kunna användas och behöver inte vara avstängd. En näringsidkare (krögare) klarar 

sig undan en ev. nedläggning. Arrendatorn gör en investering på upp emot 2 mkr. och då måste 

vi inse att det är en win win situation för alla, Krögaren, kommunen samt kommuninvånaren 

som slipper se en avstängd kaj och kan få njuta av en restaurang och dess utbud! 

6. Om arbetena utgör anskaffning till kommunen ska dessa upphandlas. När arbeten utförs 

på kommunens egendom ska dessa arbeten normalt upphandlas enligt LOU. Vad gäller i 

detta fall?  Arbeten utförs av kommunens upphandlade ramavtalsentreprenörer upp till 2 mkr.  



7. Det finns ett bygglov med i bilden, är ombyggnationen i överensstämmelse med detta 

bygglov? Ja och det utgår vi ifrån som all annan bygglovspliktig byggnation 

Tillkommande frågor (som inte var med i version daterad 2020-05-13): 

8. Vi har ju nu inte fått full klarhet i om investeringarna/arbetena görs av arrendatorerna 

eller av kommunen, men frågan har kommit upp hur samhällsbyggnadsnämnden hanterar 

frågan om ansvar i samband med eventuella skador. Omfattas exempelvis investeringarna 

av kommunens försäkringar? Kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att svara för någon 

slags besiktning när arbetena är slutförda? Kommunen har en generell ansvarsförsäkring och 

all byggnation besiktigas efter genomförandet. Kommunen säkerställer genom vår byggledare 

att kommunal standard efterföljs. En livslängd på 50 år kommer bryggan att ha. 

 

Ronald Rombrant (LP), kommunstyrelsens 2:e vice ordf 

 



Mailsvar från förvaltningschef vid SBF den 2020-06-02 

 

 

 

Hej Per och tack för svar! För att få tydlighet i frågorna och dina senaste svar har jag lagt in dina svar i 

nedanstående tabell, dina svar med röd text. 

 

Jag antog när jag läst lydelsen i ordförandebeslutet (Avgörande för gäldens storlek är Lysemar ABs 

egna insatser) att arrendeavgiften var en beräkning utifrån vad Lysmar AB ska göra för att 

iordningställa kommunens mark. Men när SBN inte har avtalat med Lysmar om vad Lysmar ska göra 

på marken faller ju helt detta resonemang. Frågan uppstår då – om inte Lysmars motprestation har 

avtalats - varpå arrendeavgiften grundats?  

 

SBN har alltså inte innan ordförandebeslutet fattades vetat om de arbeten - som enligt tidigare 

lämnad uppgift värderas till 2 miljoner kronor - om dessa upparbetade värden ska överföras till 

kommunen eller om de ska ligga i Lysmars ägo. Per, du skriver vidare att hur de (investeringarna, min 

kommentar) redovisas tittar vi på tillsammans med ekonomiavdelningen. SBN har alltså inte innan 



ordförandebeslutet vare sig vetat i vems böcker de upparbetade värdena ska ligga eller hur 

investeringarna ska redovisas, är det rätt uppfattat?  

 

När det gäller frågan huruvida arbetena på kommunens mark ska ses som en exploatering, en 

reinvestering eller en nyinvestering (eller något annat?) förmodar jag också är något som 

kommunens ekonomiavdelningen är behjälplig med, eller? 

 

Per, jag tar med mig dina svar till kommunstyrelsens presidie, förmodar att vi i KS-presidiet kommer 

att få tillfälle att diskutera denna fråga på måndag den 15 juni. Jag tar dock gärna emot dina svar på 

frågorna ovan innan dess. Eftersom även kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning är 

involverad blir detta en fråga även för kommunstyrelsen skulle jag säga. Det finns fler saker som ger 

upphov till ytterligare frågor, men hoppas inom kort återkomma med dem. Som jag ser det är detta 

en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

 

Som sagt, om vi ska gå vidare på detta spår med andra företag som vill göra exploateringar på 

kommunens mark, som vi sedan mot avgift ska upplåta, måste vi ha full klarhet i vad som gäller innan 

vi går in i denna typ av upplägg. Tankarna på att gå i en sådan riktning, tycker jag är intressanta, men 

vi måste göra detta på ett öppet och regelrätt sätt.         

 

  

1 Det finns väl ett avtal mellan kommunen och Lysmar AB som reglerar hur investeringen, 

som har finansierats av Lysmar AB, ska hanteras? Varför har detta inte funnits med i 

beslutsunderlaget? Tar gärna del av detta avtal, viktigt för att förstå upplägget. 

 

Det finns inget avtal mellan kommunen och Lysmar om vilka investeringar de ska göra. 

Området arrenderas ut i befintligt skick.  

Därför har kommunen inte ett avtal om Lysmars egna investeringar i området. 

Kommunen genom Lars H kvalitetssäkrar och säkerställer kommunal standard. 

 

2 Kommer en överlåtelse av Lysmar ABs investering till kommunen att äga rum? Sker det 

genom en gåva till kommunen eller betalar kommunen någon del av investeringen?  

 

Kommunen betalar ingen del av investeringen. Huruvida det blir en gåva eller inte får vi 

hantera. Arrendeavtalet löper ut efter10 år om det inte skrivs om och förlängs. 

 



3 Mot bakgrund av att vi har krav på oss att bruttoredovisa denna typ av transaktioner: 

hur kommer dessa transaktioner att redovisas i kommunen? För tydlighetens skull; de 2 

miljonerna, hur kommer de att redovisas i kommunen? 

 

Lysmar gör egna investeringar i området som arrenderas av kommunen, hur de 

redovisas tittar vi på tillsammans med ekonomiavdelningen. 

 

4 Hur definierar och klassificerar SBN investeringen utifrån kommunens perspektiv. Är det 

en exploatering, en reinvestering eller en nyinvestering? Kommer de 2 miljonerna att 

redovisas som en anläggningstillgång i kommunens balansräkning (och med en 

avskrivningstid på 50 år av svaren ovan att döma)? 

 

Ber att få återkomma kring denna fråga 

 

5 Slutligen, jag förstår fortfarande inte varför nämndens beslut inte kunde inväntas, detta 

får gärna utvecklas och nyanseras 

 

Att det inte kunde vänta beror på att arbetet ska ha en rimlig chans att bli färdigt till 

sommaren, arbetet startade i elfte timmen så att säga, det gick helt enkelt inte att skjuta 

på starten för att ha en rimlig chans att bli färdiga till midsommar. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Ronald Rombrant 

 

Från: Per Garenius <Per.Garenius@lysekil.se>  

Skickat: den 9 juni 2020 15:46 

Till: Ronald Rombrant <Ronald.Rombrant@lysekil.se> 

Ämne: Sv: Frågor gällande ordförandebeslut i SBN 2020-05-05 om 10-årigt arrendeavtal dnr SBN MG-

2019-500 

 

Hej Ronald 

Ursäkta sent svar men ska försöka ge dig ytterligare svar. 

 

mailto:Per.Garenius@lysekil.se
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Fråga 1. Arrendeavtalet. Det finns inget avtal mellan kommunen och Lysmar om vilka investeringar 
de ska göra. Området arrenderas ut i befintligt skick.  
Därför har kommunen inte ett avtal om Lysmars egna investeringar i området. Kommunen genom 
Lars H kvalitetssäkrar och säkerställer kommunal standard.  

Fråga 2. Kommunen betalar ingen del av investeringen. Huruvida det blir en gåva eller inte får vi 
hantera. Arrendeavtalet löper ut efter10 år om det inte skrivs om och förlängs. 

Fråga 3. Lysmar gör egna investeringar i området som arrenderas av kommunen, hur de redovisas 
tittar vi på tillsammans med ekonomiavdelningen. 

Fråga 4. Ber att få återkomma kring denna fråga 

Fråga 5. Att det inte kunde vänta beror på att arbetet ska ha en rimlig chans att bli färdigt till 
sommaren, arbetet startade i elfte timmen så att säga, det gick helt enkelt inte att skjuta på starten 
för att ha en rimlig chans att bli färdiga till midsommar. 

Hoppas detta ger dig en än tydligare bild av satsningen. 

Hälsningar 

Per 

 

Per Garenius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Tel. 0523-61 33 45  |  per.garenius@lysekil.se  |  Lysekils kommun, 453 80 Lysekil 

 

 

Från: Ronald Rombrant <Ronald.Rombrant@lysekil.se>  

Skickat: den 4 juni 2020 12:26 

Till: Per Garenius <Per.Garenius@lysekil.se> 

Kopia: Eva-Marie Magnusson <Eva-Marie.Magnusson@lysekil.se>; Leif Schöndell 

<Leif.Schondell@lysekil.se>; Jan-Olof Johansson <jan-olof.johansson@lysekil.se>; Emma Nohrén 

<Emma.Nohren@lysekil.se>; Lars Björneld <Lars.Bjorneld@lysekil.se>; Ulf Hanstål 

<Ulf.Hanstal@lysekil.se>; Daniel Jacobs <Daniel.Jacobs@lysekil.se>; Charlotte Stenberg 

<Charlotte.Stenberg@lysekil.se>; Registrator Lysekils kommun <registrator@lysekil.se> 

Ämne: Frågor gällande ordförandebeslut i SBN 2020-05-05 om 10-årigt arrendeavtal dnr SBN MG-

2019-500 

 

Hej Per och tack för svar, bilden klarnar och det går då att ställa mer relevanta frågor för att 

förstå upplägget. Har lagt till följdfrågor i bifogade worddokument, det kanske är lättare för dig 

att svara där, som du tidigare så pedagogiskt har gjort. Nämner det nu, personligen skulle jag 
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inte ha något emot ett ytterligare dialogmöte mellan KS och SBN, men det ligger i så fall på 

KSO att initiera, men då hade det varit bra om följdfrågorna först var besvarade. 

 

Delar din/er bild att vi bör hitta bra rutiner där näringsliv eller kommunmedlemmar 

gemensamt bidrar till utveckling av kommunen. Sedan måste sådana rutiner bygga på tydliga 

riktlinjer, öppenhet och transparens så att kommunen inte misstänks för att våra rutiner inte 

gäller för alla.  

 

Kort sagt, arrendeavgiften 4220 kr har bestämts utifrån att Lysmar AB på mark, som 

kommunen äger, ska investera 2 mkr i iordningställandet av anvisad mark med ändamålet 

uteservering. Om arrendatorn inte skulle ha bekostat investeringen skulle arrendeavgiften ha 

varit högre.   

 

Kraven på oss i offentlig sektor är stora när det gäller jämförbarhet, öppenhet o transparens 

eftersom det utgör grundläggande delar i det demokratiska systemet. Enligt regelverk, vilka 

också har skärpts genom den nya bokföringslagen som ska tillämpas fr o m 2019, ska – om jag 

har förstått det rätt - denna typ av mellanhavanden bruttoredovisas, det vill säga 

arrendeavgiften ska redovisas för sig och investeringen på 2 mkr för sig. 

 

Följdfrågor 2020-06-04: 

 

1 Det finns väl ett avtal mellan kommunen och Lysmar AB som reglerar hur investeringen, 

som har finansierats av Lysmar AB, ska hanteras? Varför har detta inte funnits med i 

beslutsunderlaget? Tar gärna del av detta avtal, viktigt för att förstå upplägget. 

 

2 Kommer en överlåtelse av Lysmar ABs investering till kommunen att äga rum? Sker det 

genom en gåva till kommunen eller betalar kommunen någon del av investeringen?  

 

3 Mot bakgrund av att vi har krav på oss att bruttoredovisa denna typ av transaktioner: 

hur kommer dessa transaktioner att redovisas i kommunen? För tydlighetens skull; de 2 

miljonerna, hur kommer de att redovisas i kommunen? 

 

4 Hur definierar och klassificerar SBN investeringen utifrån kommunens perspektiv. Är det 

en exploatering, en reinvestering eller en nyinvestering? Kommer de 2 miljonerna att 

redovisas som en anläggningstillgång i kommunens balansräkning (och med en 

avskrivningstid på 50 år av svaren ovan att döma)? 

 



5 Slutligen, jag förstår fortfarande inte varför nämndens beslut inte kunde inväntas, detta 

får gärna utvecklas och nyanseras 

  

 

Ronald Rombrant (LP), kommunstyrelsens 2:e vice ordf 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Ronald Rombrant 

 

Från: Per Garenius <Per.Garenius@lysekil.se>  

Skickat: den 2 juni 2020 16:02 

Till: Ronald Rombrant <Ronald.Rombrant@lysekil.se>; Eva-Marie Magnusson <Eva-

Marie.Magnusson@lysekil.se>; Leif Schöndell <Leif.Schondell@lysekil.se>; Jan-Olof Johansson <jan-

olof.johansson@lysekil.se>; Emma Nohrén <Emma.Nohren@lysekil.se>; Lars Björneld 

<Lars.Bjorneld@lysekil.se>; Ulf Hanstål <Ulf.Hanstal@lysekil.se>; Daniel Jacobs 

<Daniel.Jacobs@lysekil.se>; Charlotte Stenberg <Charlotte.Stenberg@lysekil.se> 

Ämne: Sv: Uppföljningsdialog U2 SBN 

 

Hej Ronald mfl. 

Ursäkta sent svar, bifogat finner ni svar på de frågor som Ronald ställde och som vi lovade att 

återkomma med efter uppföljningsdialogen den 26 maj. 

  

Hälsningar 

Per 

  

Per Garenius 

Samhällsbyggnadschef 

  

Tel. 0523-61 33 45  |  per.garenius@lysekil.se  |  Lysekils kommun, 453 80 Lysekil 

_____________________________________________

__ 
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Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil  

  

Tänk på miljön innan du skriver ut 

  

  

  

Från: Ronald Rombrant <Ronald.Rombrant@lysekil.se>  

Skickat: den 22 maj 2020 20:20 

Till: Eva-Marie Magnusson <Eva-Marie.Magnusson@lysekil.se>; Leif Schöndell 

<Leif.Schondell@lysekil.se>; Jan-Olof Johansson <jan-olof.johansson@lysekil.se>; Emma Nohrén 

<Emma.Nohren@lysekil.se>; Per Garenius <Per.Garenius@lysekil.se>; Lars Björneld 

<Lars.Bjorneld@lysekil.se>; Ulf Hanstål <Ulf.Hanstal@lysekil.se>; Daniel Jacobs 

<Daniel.Jacobs@lysekil.se>; Charlotte Stenberg <Charlotte.Stenberg@lysekil.se> 

Ämne: Sv: Uppföljningsdialog U2 SBN 

  

Hej alla, jag har för ungefär en vecka sedan ställt några frågor tidigare angående ordförandebeslut 

2020-05-05 om 10-årigt arrendeavtal avseende uteservering i Norra hamnen bl a av de skälet att jag 

själv har fått frågor från media… (dnr SBN MG-2019-500), utan annat än ha fått några korta svar från 

förvaltningschefen (men tack ändå för de svaren, Per) , men för ordningens skull tar jag ändå 

frågorna här igen.   

  

Mot bakgrund av att revisionen under ett flertal år har framfört kritik mot kommunstyrelsens 

bristande uppsikt över nämnderna känner i vart fall jag ett ansvar för att reagera när jag inte förstår 

hur beslut kommit till eller när ärenden (för mig lämnar stora frågetecken.  

  

Bifogar åtta frågor som jag vill ha med i protokollet/anteckningarna efter dialog/uppsiktsmötet nu på 

tisdag den 26 maj. Vill att även svaren antecknas. Utgår från att vi får svar skriftligen innan möte, så 

att den knappa tiden (60 minuter) som har avsatts till dialog/uppsiktsmötet kan användas till andra 

frågor än detta bryggarrende, även om jag menar att denna fråga är extremt viktig att få besvarad. 

  

Förutom frågorna bifogas även beslut och underlag i ärendet. Kommunrevisionen har som ni sett 

tidigare delgivits information, de får även detta för kännedom (dnr LKR 2020-000012).     

Med vänlig hälsning 
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Ronald Rombrant 

Oppositionsråd/ 

kommunstyrelsens 2:e v ordf, 

Lysekils kommun 
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Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploaterings-

avtal 

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen 
(ändrad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar 
(SFS 2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploaterings-
avtal och markanvisningar. De nya reglerna har trätt i kraft den 1 januari 2015, med 
vissa övergångsbestämmelser.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tidigare, i cirkulär nr 14:36: Nya regler 
om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet,  
redogjort för de förändringar som de nya reglerna kommer att innebära. 
I detta cirkulär avser vi att närmare redovisa och kommentera de nya reglerna i de de-
lar som gäller krav på riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsav-
tal. De nya reglerna innebär i de här delarna i huvudsak:  
1. Definition av begreppen exploateringsavtal och markanvisning. 
2. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner som avser att göra markanvisningar. 
3. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner som avser att ingå exploateringsavtal 

som rör genomförandet av detaljplaner. 

mailto:info@skl.se
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Riktlinjer - allmänt 

Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta två nya 
typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer för exploate-
ringsavtal. Kommuner som inte genomför några markanvisningar eller tecknar exploa-
teringsavtal är inte skyldiga att anta riktlinjer. 

Riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål 
för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsruti-
ner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissätt-
ning. 

Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som 
har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
Beträffande riktlinjerna för markanvisningar finns inga särskilda övergångsregler, 
d.v.s. riktlinjerna gäller för markanvisningar som sker från årsskiftet. När det däremot 
är fråga om riktlinjer för exploateringsavtal, gäller reglerna endast för sådana ärenden 
om detaljplaner som påbörjas efter den 1 januari 2015.  

Att kommunerna är skyldiga att anta riktlinjer för markanvisningar och exploaterings-
avtal är dock inte en förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markan-
visningar eller ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit 
anta riktlinjer kommer således inte att bli ogiltiga.  

Beslut om riktlinjer 

Enligt 3 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige bl.a. besluta i ärenden som 
avser mål och riktlinjer för verksamheten. Det innebär att fullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Många kommuner har sedan ti-
digare antagna riktlinjer eller policys för markanvisningar som är antagna av den 
nämnd som hanterar kommunens markfrågor. Även om bedömningen görs att befint-
liga riktlinjer uppfyller de nya kraven bör dessa alltså antas av fullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut att anta riktlinjer för markanvisningar respektive exploa-
teringsavtal går att överklaga enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap. kommu-
nallagen. Detta innebär att en överprövning endast kan avse beslutets laglighet och 
inte dess lämplighet. 

Riktlinjerna är vägledande 

Eftersom det är fråga om vägledande riktlinjer innebär det att riktlinjerna inte är bin-
dande, varken för kommunen själv eller för de byggherrar och exploatörer som kom-
munen avser att ingå avtal med. Kommunen kan alltså i enskilda fall frångå sina rikt-
linjer. Om den kommunala nämnd som ingår avtal i dessa sammanhang frångår en av 
fullmäktige antagen riktlinje kan det dock, vid ett överklagande, få till följd att beslu-
tet upphävs på den grunden att nämnden anses ha överskridit sina befogenheter. 
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Det är av stor vikt att riktlinjerna utformas omsorgsfullt och på ett övergripande sätt. 
Reglerna är tillkomna för att öka transparensen i såväl marktilldelningsprocessen som 
inför tecknande av exploateringsavtal. Regeringens förhoppning har varit att en explo-
atör ska få möjlighet att i god tid sätta sig in i vilka krav och förutsättningar som han 
eller hon kommer att mötas av i förhandlingarna med kommunen.1 Det är naturligtvis 
en god förhoppning, men vi tror dock att parterna vanligen är överens om de grund-
läggande frågorna kring kostnads- och ansvarsfördelning i exploateringssammanhang. 
Det är snarare de mer specifika frågorna som kan vålla meningsskiljaktigheter. Det är 
också dessa frågor som är svårast att på ett övergripande sätt reglera. Ju mer detaljerad 
regleringen är i riktlinjerna desto större är risken att regleringen inte är relevant i alla 
projekt. 

 

                                                 
1 Prop. 2013/14:126 En enklare planprocess, s. 140. 
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RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR 

Begreppet markanvisning 

Med en markanvisning avses, enligt 1 § lagen om riktlinjer för kommunala markan-
visningar, en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger bygg-
herren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande, 
d.v.s. ett avtal om möjlighet till marköverlåtelse eller markupplåtelse. Definitionen är 
möjligen något mindre lyckad eftersom begreppet markanvisning och markanvis-
ningsavtal vanligen används för avtal där mark faktiskt överlåts. Eftersom det från och 
med årsskiftet finns en legal definition av överenskommelse om markanvisning, bör 
avtal som innefattar en bindande överlåtelse av fast egendom benämnas på annat sätt, 
t.ex. marköverlåtelseavtal. 

Lagtext, förarbeten och omfattning 

Av lagtexten framgår att riktlinjerna bör innehålla kommunens utgångspunkter och 
mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handlägg-
ningsrutiner, grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markpris-
sättning.  

Eftersom förutsättningarna för markförsäljning och byggande varierar stort mellan 
olika kommuner har regeringen inte ansett att det funnits skäl att reglera riktlinjernas 
innehåll och upplägg mera i detalj. I propositionen finns dock ett förtydligande avse-
ende vad riktlinjerna bör innehålla. Med utgångspunkter och mål avses principer för 
fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra 
förhållanden som har betydelse för konsekvenserna av att ingå avtal om försäljning el-
ler upplåtelse av mark.  

Riktlinjerna ska även innehålla handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar, d.v.s. hur kommunen hanterar inkomna intresseanmälningar och för-
slag från byggherrar, hur beslutsgången ser ut i sådana ärenden, vilka krav som ställs 
på en sådan intresseanmälan för att den ska bli behandlad samt något om kommunens 
bedömningsgrunder vid utvärdering av förslag. Riktlinjerna ska även innehålla princi-
per för markprissättning.2  
Det är svårt att på ett övergripande sätt ange vilka konsekvenser som kan tänkas upp-
komma i det enskilda fallet. Det finns en rad olika aspekter som påverkar såväl kost-
nader och intäkter som olika förhållanden vilka har betydelse för konsekvenserna av 
att ingå avtal om försäljning eller upplåtelse av mark. Den vanligaste situationen torde 
vara att kommunen säljer mark till en exploatör för bostadsbebyggelse. Det finns dock 
en rad andra situationer där mark säljs, t.ex. då en näringsidkare vill köpa mark för att 
uppföra verksamhetslokaler för den egna verksamheten eller försäljning till privatper-
soner av byggklara tomer för småhusbebyggelse.  

                                                 
2 Prop. 2013/14:126 En enklare planprocess, s. 276. 
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Den situation som kravet på riktlinjer närmast tar sikte på är då en byggherre vänder 
sig till kommunen och önskar förvärva mark för ett eget projekt och där kommunen, 
utan någon vidare konkurrensutsättning, behandlar den inkomna frågeställningen för 
att ge ett svar på huruvida kommunen vill göra en markanvisning för att senare gå vi-
dare med en markförsäljning eller markupplåtelse. 

Tävlingar utan markanvisningsavtal - utanför riktlinjerna  

I många fall tillämpas någon form av arkitekttävling eller anbudstävling i övrigt, där 
kriterier av olika slag finns angivna och som sedan tillmäts betydelse för en tilldelning 
av mark. I dessa fall ingås inte alltid något markanvisningsavtal, utan där torde det 
vanliga förfarandet vara att kommunen och vinnande part helt enkelt direkt ingår ett 
marköverlåtelseavtal med de i anbudsförfarandet avgörande villkoren intagna i överlå-
telsehandlingen. 

Utgångspunkter och mål 

Med utgångspunkter och mål avses framför allt principer för fördelning av kostnader 
och intäkter för genomförande av detaljplaner samt andra förhållanden som har bety-
delse för konsekvenserna av att ingå ett avtal om försäljning eller upplåtelse av mark. 
Fördelning av kostnader och intäkter kan naturligtvis ske på en rad olika sätt. I nor-
malfallet köper byggherren mark och får också bekosta den infrastruktur i form av ga-
tor/vägar och allmänna platser som hör till området. Därtill kommer också vanligen 
kostnader för försörjning av området med vatten och avlopp. 

Andra konsekvenser av att ingå avtal om försäljning är att kommunen t.ex. fastställer 
tidplaner för den kommande byggnationen, uppställer villkor för utformning samt sä-
kerställer att planen blir genomförd på sådant sätt att krav på ett tidsenligt väl funge-
rande bebyggelseområde blir tillgodosedda. 

I övrigt kan det bli fråga om att reglera olika förhållanden som måste säkerställas en-
ligt detaljplanen, t.ex. anläggande av bullerskyddande åtgärder eller åtgärder som 
säkerställer skydd mot ras och skred eller översvämningar. Det finns således en rad 
olika villkor och åtaganden som kan bli aktuella när mark säljs eller upplåts för att sä-
kerställa att området blir lämpligt. Villkor som i det enskilda fallen är viktiga, men 
som är svåra att på ett heltäckande sätt räkna upp i generella riktlinjer. Av nödvändig-
het måste riktlinjerna därför bli ganska allmänt hållna.  

Vad som kanske är intressantare för byggherren är att få information om vad det inne-
bär att träffa ett markanvisningsavtal, t.ex. hur länge markanvisningen är bindande, 
om kommunen kan återta en given markanvisning under bindningstiden, vilka plan-
kostnader byggherren ska svara för, vilka projekteringar byggherren förväntas svara 
för, vilka eventuella kommunala mål- och policydokument byggherren förväntas följa, 
vad som händer om projektet inte blir av etc. 



 
6 (13) 

När det gäller kommunens egna mål- och policydokument, kan dessa röra en rad skif-
tande områden såsom miljö, energi, avfall, gestaltning, parkering etc. Vi vill här på-
minna om att en översyn av vilka krav som ställs kan behöva göras eftersom vissa 
krav kan komma i konflikt med den nya regleringen beträffande s.k. kommunala 
särkrav, se mer om detta i SKL:s cirkulär 14:36: Nya regler om exploateringsavtal, 
markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet. 

Detta bör framgå av riktlinjerna: 

• Principen för hur länge markanvisningarna är gällande, om kommunen kan 
återta en given markanvisning under bindningstiden och eventuell kostnadsför-
delning om ett projekt inte blir av. 

• Om kommunen huvudsakligen arbetar med anbudstävlingar för markanvis-
ningar. 

• Principen för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggning (t.ex. hur 
stor andel av kostnaderna för planläggning som avses finansieras av de bygg-
herrar eller fastighetsägare som har nytta av planen och om separata plankost-
nadsavtal ska tecknas.) 

• Principen för kostnadsfördelning mellan parterna vid projektering och utbygg-
nad (t.ex. hur stor andel av kostnaderna för finansiering av utbyggnad av gator, 
vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning 
och avlopp som avses finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som 
har nytta av planen). 

• Eventuella kommunala mål- och policydokument som byggherren förväntas 
följa. 

Handläggningsrutiner och grundläggande villkor  

Med handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar avses hur 
kommunen hanterar inkomna intresseanmälningar och förslag från byggherrar. 

Krav på intresseanmälningar 

En intresseanmälan bör innehålla en översiktlig redogörelse för projektet med princip-
skisser och en beskrivning av bostadstyper och upplåtelseform, byggnadsvolymer och 
utformning samt en redogörelse för olika tekniska frågor av vikt för det aktuella pro-
jektet. 

I detta skede är det ofta fråga om en dialog mellan kommunen och byggherren, där 
olika förslag diskuteras mellan parterna. Alltför stor vikt bör därför inte läggas på den 
initiala intresseanmälan, utan byggherren kan vanligen modifiera sitt förslag utifrån 
kommunens mål och riktlinjer beträffande ett visst markområde. 
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Hantering av inkomna förslag och intresseanmälningar 

Kommunen bör översiktligt ange hur en intresseanmälan kommer att processas i kom-
munen. Beroende på förslag, projektets storlek och vilket markområde det är fråga om 
kan det naturligvis se väldigt olika ut även i en och samma kommun. En kort redogö-
relse för hur en intresseanmälan tas om hand bör tas med, där kommunen t.ex. anger 
att exploateringskontoret eller motsvarande leder och samordnar det fortsatta arbetet 
samt vilken instans som sedan fattar beslut i fråga om markanvisning och senare 
marköverlåtelse. Även en kort beskrivning av hur kommunen arbetar med genomfö-
randefrågorna i detaljplaneprocessen kan finnas med.  

En tidplan är svårt att ge i generella riktlinjer, men kommunen kan uppsätta olika in-
terna mål för handläggningstider och i riktlinjerna ange t.ex. att målsättningen är att 
byggherren när det gäller enkla projekt ska kunna få ett beslut inom t.ex. 3 månader 
eller annan tid som kommunen bedömer rimlig för att avgöra huruvida kommunen vill 
gå vidare med en formell markanvisning till en viss byggherre. För handläggningsti-
den är också kvaliteten på intresseanmälan avgörande. En byggherre som noga satt sig 
in i kommunens planering och egna mål med markanvändningen och utifrån denna 
kunskap föreslår ett projekt kan naturligtvis räkna med en betydligt snabbare hand-
läggning än en byggherre som inte alls har analyserat förutsättningarna. 

Detta bör framgå av riktlinjerna: 

• En översiktlig beskrivning av huvuddragen i kommunens formella hantering 
av markanvisningen (bl.a. är det värdefullt med aktuella kontaktuppgifter).  

Kommunens bedömningsgrunder vid utvärdering av intresseanmälningar  

Det är av förklarliga skäl svårt att i helt generella termer närmare ange sådana kom-
plexa frågor som t.ex. vilka bedömningsgrunder kommunen har vid sin utvärdering av 
ett specifikt förslag. Det måste även här bli fråga om övergripande bedömningsgrun-
der i riktlinjerna. Hur kommunen hanterar inkomna förslag är naturligtvis beroende av 
vad som föreslås och var det föreslås. Hur förhåller sig det föreslagna till översiktspla-
nen med eventuella fördjupningar samt till gällande eller planerad detaljplan? Till 
detta kommer kommunens egna mål och riktlinjer för den strategiska markanvänd-
ningen i stort och med avseende på den valda platsen. Är det t.ex. balans mellan olika 
upplåtelseformer, passar projektet in i befintlig bebyggelsestruktur, vilka exploate-
ringskostnader måste kommunen räkna med etc. 

Som angivits ovan uttrycks det i propositionen att kommunen ska ange något om be-
dömningsgrunderna, vilket indikerar att man från regeringen insett svårigheterna med 
detta. Förutom rent allmänna villkor såsom hänsyn till rimliga konkurrensförhållan-
den, byggherrens ekonomiska stabilitet samt hur väl eventuellt tidigare markanvisade 
projekt genomförts, kan det bli fråga om bedömningar beträffande t.ex. val av upplå-
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telseformer, kvalitets- och miljöprofil hos byggherren, möjligheten att bygga kost-
nadseffektiva bostäder, kvalitet och nytänkande i fråga om utformning och bebyggel-
sestruktur etc. 

Detta bör framgå av riktlinjerna: 

• Något om kommunens bedömningskriterier vid utvärdering av inkomna intres-
seanmälningar, t.ex. innovationsstyrka, hur kommunen vill fördela projekt 
mellan olika aktörer för att uppnå konkurrens och balans mellan olika aktörer, 
fördelningen på olika upplåtelseformer. 

Principer för markprissättning   

Riktlinjerna ska innehålla principer för markprissättning och i riktlinjerna ska kommu-
nen tyddliggöra på vilket sätt man avser att säkerställa att mark inte försäljs under 
marknadspriset, detta mot bakgrund av förbudet mot stöd till enskilda näringsidkare i 
kommunallagen och EU:s statsstödsregler. 

Enligt kommunallgen är stöd till enskild näringsidkare inte tillåtet, utom då synnerliga 
skäl föreligger, och en överlåtelse av mark under marknadspris är därför som huvudre-
gel otillåtet. Vidare kan en försäljning under marknadspris också utgöra ett olagligt 
statsstöd enligt statsstödsreglerna. EU-kommissionen har publicerat ett meddelande 
där det framgår hur marknadspriset ska fastslås.3 Enligt meddelandet ska antingen för-
säljningen föregås av ett öppet anbudsförfarande, där det ekonomiskt mest fördelakt-
iga budet väljs, eller priset baseras på en oberoende expertvärdering som genomförs 
innan försäljningen. I annat fall måste försäljningen anmälas i förväg till EU-kom-
missionen, som har att bedöma stödets förenlighet med den inre marknaden. 

Mot bakgrund av redovisade regler finns det ett mycket begränsat utrymme för att ha 
någon annan princip för sin markprissättning än att marken ska överlåtas till sitt mark-
nadsvärde. Här kan dock tilläggas att marknadsvärdet naturligtvis påverkas av vilka 
krav kommunen uppställer för sin försäljning, t.ex. vem som ska vara huvudman för 
gator och vägar eller på viss andel hyresrätter. Det är normalt marknadsvärdet vid 

                                                 
3 Europeiska kommissionens meddelande 97/C 209/03 om inslag av stöd vid statliga myndigheters för-
säljning av mark och byggnader. Se även SKL:s cirkulär 2007:8 Tillämpningen av EG-rättens stats-
stödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader. Det bör upp-
märksammas att en översyn pågår av EU:s riktlinjer om statligt stöd och att nya riktlinjer kan förväntas 
under våren 2015. Dessa riktlinjer kommer bl.a. att ersätta kommissionens meddelande om försäljning 
av mark och fastigheter från 1997. Ett utkast till kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt 
stöd föreligger, se: http://ec.europa.eu/competition/consultat-
ions/2014_state_aid_notion/draft_guidance_sv.pdf.  
SKL återkommer med ytterligare information när dokumentet har antagits.  

 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_sv.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_sv.pdf
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överlåtelsetillfället som är av intresse. Det kan alltså få konsekvenser beträffande i vil-
ket skede av processen som marknadsvärdet fastställs respektive när den egentliga 
överlåtelsen sker. Mot bakgrund av det angivna anser vi inte att man kan gå längre än 
att i riktlinjerna tydliggöra hur man går tillväga vid markprissättning, t.ex. i vilka sam-
manhang man tillämpar oberoende expertvärdering och hur man arbetar med öppna 
anbudsförfaranden. 

Detta bör framgå av riktlinjerna: 

• Om man tillämpar oberoende expertvärdering och hur man i förekommande 
fall arbetar med öppna anbudsförfaranden. 

Markupplåtelser 

Formellt gäller riktlinjerna också för markupplåtelser, alltså de fall där kommunen 
upplåter mark till en exploatör med tomträtt. I förekommande fall bör villkoren avse-
ende markupplåtelser också framgå av riktlinjerna. I fråga om markpris vid 
tomträttsupplåtelser, sker sådana upplåtelser mot en årlig avgäld, där grunderna för 
avgäldsuttag är bestämda i lag. 
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RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL 

Begreppet exploateringsavtal 

I den nya bestämmelsen i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (PBL) definieras exploate-
ringsavtal som ett avtal som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som 
inte ägs av kommunen. Detta innebär motsatsvis att om kommunen äger all den mark 
som regleras i ett avtal om genomförande av en detaljplan, så är avtalet per definition 
inte ett exploateringsavtal. Bestämmelserna om exploateringsavtal gäller inte sådana 
avtal. Blandade avtal, med ömsesidiga markbyten, kan också förekomma och i dessa 
fall blir reglerna om exploateringsavtal inte heller tillämpliga. 

Lagtext, förarbeten och omfattning 

Skyldigheten att anta riktlinjer för exploateringsavtal innebär att kommunen i ett poli-
tiskt förankrat beslut ska ta ställning till utgångspunkter och mål för sådana avtal.  I 
propositionen En enklare planprocess anges att riktlinjerna på en översiktlig nivå kan 
redovisa  

- under vilka förhållanden och inom vilka geografiskt avgränsade områden som 
kommunen avser att ingå exploateringsavtal 
 

- de övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader som kommunen 
avser att få täckning för genom ingående av exploateringsavtal och på vilka 
grunder detta ska ske 
 

- på vilket sätt kommunen tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om 
exploateringsavtal 
 

- andra kommunala önskemål som kommunen avser att reglera i exploaterings-
avtal och som det kan vara av betydelse för byggherrar och fastighetsägare att 
ha kunskap om för att i förväg kunna bedöma konsekvenserna av en framtida 
planläggning. 

Riktlinjerna kan t.ex. knytas till andra politiskt beslutade dokument som översiktsplan, 
riktlinjer för bostadsförsörjningen eller andra motsvarande program eller beslut. 

När, under vilka förhållanden och inom vilka geografiskt avgränsade om-

råden avser kommunen att ingå exploateringsavtal? 

Exploateringsavtal ingås i stort sett alltid för att säkerställa genomförandet av en  
detaljplan. Detta innebär att exploateringsavtal i princip alltid tecknas när en detalj-
plan ska genomföras avseende mark som kommunen inte äger. Även i de fall där 
kommunen inte är huvudman för gator och allmänna platser tecknas vanligen exploa-
teringsavtal för att säkerställa att vägar och allmänna platser blir utbyggda i enlighet 
med planen. Regeringen har i förarbetena betonat att det är angeläget att kommuner i 
sådana avtal, dels noga reglerar de frågor som är aktuella, dels försäkrar sig om och 
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bevakar att exploatören vid plangenomförandet fullgör sina åtaganden gentemot kom-
munen och blivande fastigetsägare.4 

Förslagsvis anges i riktlinjerna att kommunen i princip alltid, inom varje geografiskt 
område där exploatering kan bli aktuell, avser att ingå exploateringsavtal när det krävs 
för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. 

Detta bör framgå av riktlinjerna: 

• Att kommunen avser att ingå exploateringsavtal i varje geografiskt område när 
det krävs för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. 

Konsekvenser av att ingå exploateringsavtal 

Kommunen ska i riktlinjerna redovisa de övergripande principerna för vilka åtgärder 
och kostnader som kommunen vill få täckning för genom ingående av exploaterings-
avtal och på vilka grunder det ska ske. I och med de beslutade regeländringarna som 
träder i kraft den 1 januari 2015 finns regler i PBL om exploateringsavtalens innehåll 
samt regler om kommunens rätt att ta ut kostnader.   
I 6 kap. 40 § PBL står: 

Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansi-

era åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vatten-

försörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska 

kunna genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rim-

ligt förhållande till dennes nytta av planen.  

Någon närmare redogörelse i riktlinjerna för hur avgifter i enskilda fall ska regleras 
hör inte hemma i övergripande riktlinjer, utan här bör kommunen kort redogöra för 
vad som kommer att gälla och det lagliga stödet för det. Avser kommunen att i före-
kommande fall begära att säkerhet ställs för att garantera exploatörens åtaganden bör 
också det framgå av riktlinjerna.  

I övrigt kan exploateringsavtal innehålla krav för att säkerställa genomförandet av de-
taljplanen och så långt det är möjligt garantera att planen blir genomförd på sådant sätt 
att de krav på ett tidsenligt och väl fungerande bebyggelseområde blir tillgodosedda 
som uppställs i byggnads-, va-, miljölagstiftning och annan lagstiftning, eller som kan 
vara sakligt befogade i övrigt. Det kan t.ex. vara fråga om krav på tekniska egenskaps-
krav om det behövs för att säkerställa skydd mot störningar eller skydd av särskilt vär-
defulla områden. Även krav på utformning kan ställas om det finns stöd för det i pla-
nen för området. Däremot finns inget lagstöd för att ställa egna krav som är kopplade 
till byggnaders tekniska egenskaper i fråga om t.ex. energieffektivitet eller tillgänglig-
het.  

                                                 
4 Prop. 2013/14:126 En enklare planprocess, s. 171. 
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Det bör också framgå att den nämnd som vid varje tidpunkt har ansvaret för att ingå 
exploateringsavtal också får frångå riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att på 
ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan. 
 
Detta bör framgå av riktlinjerna: 

• Principen för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggning (t.ex. att 
samtliga kostnader för planläggning avses finansieras av de byggherrar eller 
fastighetsägare som har nytta av planen samt om separata plankostnadsavtal 
ska tecknas). 

• Principen för kostnadsfördelning mellan parterna vid projektering och utbygg-
nad av allmän platsmark och vatten och avlopp (t.ex. att kommunen avser att 
ålägga exploatören eller fastighetsägaren att bekosta eller vidta åtgärder för an-
läggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för 
vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder som är nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, se vidare ovan).  

• Fördelningen av kostnader för ett helt område vid etappvis utbyggnad med 
flera detaljplaner inom ett sammanhängande område. 

• Kommunens krav på utformning och standard på gator, vägar och annan all-
män platsmark kommer att beskrivas i exploateringsavtalet. Eventuellt även 
sådana kommunala mål- och policydokument byggherren förväntas följa. Här 
avses dokument som har ett formellt stöd i t.ex. planbestämmelser. 

• Krav på byggherren/fastighetsägaren i fråga om att bekosta åtgärder för att 
kunna bygga ut ett område i enlighet med detaljplan (t.ex. bullerdämpande åt-
gärder, sanering, arkeologiska utredningar). 

• Kommunens krav i förekommande fall på säkerhet i form av pant, bankgaranti, 
borgen etc. för att garantera exploatörens åtaganden i exploateringsavtalet. 

• Om kommunen har för avsikt att utarbeta gestaltningsprinciper som kopplas 
till plangenomförandet i exploateringsavtalet. 

• Att den nämnd som vid varje tidpunkt har ansvaret för att ingå exploaterings-
avtal, om det föreligger skäl därtill i det enskilda fallet, får frångå riktlinjerna 
när det krävs för att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan. 

Tidsmässig och formell beredning 

Slutligen ska kommunen i riktlinjerna även redovisa hur kommunen tidsmässigt och 
formellt avser att bereda frågan om exploateringsavtal.  
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Vanligen pågår avtalsförhandlingar mellan kommunen och exploatören parallellt med 
en planprocess, vilket sedan resulterar i att exploateringsavtalet godkänns i anslutning 
till att detaljplanen antas. Hur frågan om exploateringsavtal behandlas blir därför i 
stora delar beroende av planprocessen och hur den fortskrider. Samtidigt kan tiden för 
planprocessen påverkas av pågående avtalsförhandlingar. Dessutom kan planprocess 
och avtal ha olika grader av komplexitet och hur lång tid de tar varierar därför stort. 
Att ange t.ex. tidsfrister eller liknande i riktlinjer kan därför vara svårt. 

Inför samrådet ska det av planbeskrivningen bl.a. framgå om kommunen avser att ingå 
exploateringsavtal, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att pla-
nen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal (4 kap. 33 § 
tredje stycket PBL, 5 kap. 13 § PBL).  

Senast i samband med samrådet måste avtalet således vara så klart att dess huvudsak-
liga innehåll kan redovisas jämte konsekvenserna av att planen helt eller delvis ge-
nomförs med stöd av ett exploateringsavtal. Omfattningen av denna redogörelse eller 
några närmare tidsmässiga ramar går knappast att ge, utan det blir fråga om huvuddra-
gen av exploateringsavtalet samt en uppgift om att det ska godkännas i anslutning till 
att detaljplanen antas. 

Detta bör framgå av riktlinjerna: 

• Så snart ett detaljplanearbete påbörjas avseende exploatering av privat ägd 
mark avser kommunen också att inleda avtalsförhandlingar i syfte att teckna 
exploateringsavtal för att säkerställa genomförandet av planen. Senast inför 
plansamråd ska kommunen redovisa avtalets huvudsakliga innehåll. Inför pla-
nens antagande ska förhandlingarna vara slutförda och parterna ska kunna 
teckna ett exploateringsavtal i samband med att detaljplanen antas.5 

Frågor och synpunkter 

Frågor eller synpunkter i anledning av detta cirkulär kan ställas till förbundsjuristen 
Olof Moberg, olof.moberg@skl.se, tfn 08–452 79 88, eller till  
Anna-Bie Agerberg, anna-bie.agerberg@skl.se, tfn 08–452 75 84 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för juridik 

 

                                                 
5 Vanligen ingås ett exploateringsavtal innan den plan som ska genomföras antas. I det sammanhanget 
kan det vara av vikt att säkerställa att exploateringsavtalet faktiskt har vunnit laga kraft när planen an-
tas. I annat fall finns risk för att beslutet om att ingå exploateringsavtal överklagas enligt kommunalla-
gens regler om laglighetsprövning, vilket kan få till följd att planen vinner laga kraft men att exploate-
ringsavtalet blir föremål för prövning och i värsta fall upphävt.     

mailto:olof.moberg@skl.se
mailto:anna-bie.agerberg@skl.se
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Inledning och syfte 

Lysekils kommun ska genom planberedskap och aktiv markpolitik tillgodose behovet 
av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål i Lysekils kommun. 
Kommunens markinnehav i kombination med det kommunala planmonopolet är 
viktiga komponenter i kommunens arbete för en hållbar stads- och tätortsutveckling. 
Kommunen vill samtidigt främja egna initiativ, konkurrens och mångfald på 
bostadsmarknaden och i näringslivet. 
 
Genom riktlinjerna framtagna i detta dokument tydliggörs spelreglerna i kommunen. 
Kommunens agerande görs förutsägbart för intresserade och engagerade byggherrar, 
exploatörer samt verksamhetshavare. 
 
Riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal har utgått från SKL:s riktlinjer 
och Cirkulär: 14:46 med utgångspunkt för Lysekils förutsättningar. 

Markanvisning  

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som 
ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor förhandla med 
kommunen om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom ett område 
som kommunen äger. 
 
Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta 
struktur och innehåll kan variera beroende på områdets förutsättningar. 
Markanvisning i Lysekils kommun sker enbart på mark där detaljplan finns eller 
processen med att ta fram en ny detaljplan har inletts. Markanvisningsavtal kan 
tecknas både före och efter att en detaljplan har vunnit laga kraft. 
 
En markanvisning innebär inte ett ställningstagande från kommunen som 
planmyndighet. Tecknas markanvisningsavtal innan en detaljplan vunnit laga kraft 
garanterar kommunen varken byggrätter eller att detaljplanen vinner laga kraft. 
 

Villkor för markanvisning 

• En markanvisning är normalt tidsbegränsad till ca ett år. Kommunen kan 
medge en förlängning av markanvisningen. En förutsättning för förlängning är 
att byggherren aktivt har drivit projektet och förseningen inte beror på 
byggherren. 

• Senast på den dag då markanvisningen upphör ska avtal om köp (köpekontrakt) 
tecknas. Om köpekontrakt inte träffas har kommunen rätt att göra en ny 
markanvisning till annan part. 

• Sedan markanvisningsavtal har tecknats ska en markanvisningsavgift om  
5 procent av försäljningspriset för området erläggas till kommunen. Där 
försäljningspriset är oklart pga. att det vid tillfället för markanvisningen inte går 
att bedöma detta ska en fast avgift om 100 000 kr tas ut. En avgift om 25 000 kr 
tas ut i samband med beslut om förlängning. 

• Projekt som avbryts i förtid ger rätt till återbetalning av erlagd 
markanvisningsavgift endast om det är kommunen som avbryter anvisningen. 

• Projekt som avbryts i förtid ger inte rätt till ny markanvisning. 

• Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta 
gäller även överlåtelse till närstående företag. 
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Metoder för markanvisning 

Som grundprincip gäller att aktörer genom normal markanvisning ska beredas 
möjlighet att komma med förslag på bebyggelse innan fördelning sker. Denna princip 
är viktig för att behandla alla aktörer rättvist samt för att undvika att urval sker på 
andra kriterier än de beslutade. Urval och markanvisning kan ske på olika sätt 
beroende på förutsättningarna, se nedan. 
 
I huvudsak tillämpas fyra metoder för markanvisning: normal markanvisning 
(markanvisningstävling), särskild anvisning, direktanvisning och markanvisning 
genom anbud. 
 

Normal markanvisning (markanvisningstävling) 

Urval sker genom en tävling. Alla aktörer bereds möjlighet att komma med förslag. 
Bedömning görs av utsedd urvalsgrupp. Kriterier vid bedömning väljs med bakgrund i 
projektets mål. 
 

Särskild anvisning 

Tillämpas i projekt/områden där kommunen utvecklar en process eller prövar särskild 
teknik. Byggherre och/eller särskild intressent väljs ut efter erfarenhet och kompetens. 
Metoden strider mot grundprincipen och beslut får endast tas av kommunstyrelsen. 
Beslut ska motiveras. 
 

Direktanvisning 

Anvisning utan föregående urvalsprocess. Denna metod är lämplig t.ex. när utvald 
exploatör redovisar ett intressant förslag som följer detaljplan, samtidigt som ett 
normalt förfarande inte antas ge bättre förslag utan snarare riskerar att försena och 
fördyra processen för kommun och byggherrar.  
Metoden strider mot grundprincipen och beslut får endast tas av kommunstyrelsen. 
Beslut ska motiveras. 
 

Anbud 

Anbudsförfarande är mest lämpligt att använda för enskilda tomter där kommunen 
inte har några specifika krav utöver detaljplanens förutsättningar. Beslut om 
anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen. 
 

Bedömningsgrunder vid normal markanvisning 

Generellt bör följande kriterier utgöra beslutsunderlag vid markanvisningstävling. 
Dessa kan specificeras och kompletteras beroende på projekt och område. 
 

 Markpris: Kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser. Markpris kan 
beslutas innan tävling, men kan även vara ett av urvalskriterierna. 

 Mångfald i boendet: Kommunen har en grundläggande strävan att främja 
mångfald i boendet. Det innebär att det ska finnas en stor variation när det 
gäller upplåtelseformer, boendekostnader, hustyper och lägenhetsstorlekar 
inom kommunen som helhet såväl som inom olika kommundelar. 
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 Miljö: Kommunen har höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet. 
Kommunen vill samarbeta med de byggherrar som aktivt driver dessa frågor 
framåt i ord och handling. Målsättningen är att skapa förutsättningar för 
byggherrar att utveckla olika aspekter på hållbart byggande utifrån de 
förutsättningar som gäller för respektive område. Kommunens miljömål med 
underliggande dokument utgör grund vid utvärdering och byggherrar 
uppmuntras att visa ytterligare ambitioner. 

 Konkurrens och mångfald på marknaden: Vid val av byggherre ska 
kommunen verka för att främja goda konkurrensförhållanden. Fler företag, 
både stora och små, ska ges möjlighet att etablera sig och kommunen ska sträva 
efter att få in fler intressenter. På samma sätt strävar kommunen efter en 
mångfald bland arkitekter. 

 Gestaltning: Kommunen lägger vikt vid områdets och bostadens utformning, 
både boende- och utomhusmiljö. Därför är exempelvis ett projekts 
arkitektoniska utformning av betydelse och hur väl byggherren följer detaljplan 
och i förekommande fall valda delar av gestaltningsprogram ett kriterium vid 
markanvisning. 

 Organisation och genomförande: Kommunen är angelägen om en snabb 
bostadsproduktion. Det är därför viktigt att byggherren kan visa på en trovärdig 
organisation och ekonomisk möjlighet till genomförande. 

 

Markpris och markanvisningsavgift 

När markanvisningsavtalet tecknas ska byggherren erlägga en markanvisningsavgift. 
 
Denna avgift utgör 5 procent av bedömd preliminär köpeskilling och räknas av 
köpeskillingen vid en försäljning. I det fall köpeskillingen inte kan bedömas utifrån att 
projektet är i ett tidigt skede tas en fast markanvisningsavgift ut om 100 000 kr. 
Markanvisningsavgiften återbetalas inte vid en avbruten markanvisning eller om köp 
inte genomförs. Undantag görs om kommunen avbryter markanvisningen i förtid. 
 
Markpriset grundar sig priset på en extern, oberoende värdering av området och 
beslutas av kommunstyrelsen. Priset ska vara marknadsmässigt, men inte 
marknadsledande. 
Beslut om att tillämpa anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen.  
I köpeskillingen ingår gatukostnader med mera, men inte till exempel 
anläggningsavgifter för vatten och avlopp eller anslutningsavgift för el eller fjärrvärme. 
 
Kommunen har härutöver att förhålla sig till EU:s statsstödsregler. Dessa innebär att 
kommunen inte får sälja mark till underpris eller köpa mark till överpris. Åtgärden får 
inte leda till eller hota att leda till snedvriden konkurrens och hota att påverka handeln 
mellan medlemsstaterna. Konsekvensen vid överträdelse blir att stödet kan komma att 
återkrävas. 
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Överlåtelse av mark 

Om byggherren inom markanvisningstiden finner att det finns en marknad för sin 
produktidé samt framtagen detaljplan stödjer denna idé tecknas ett köpekontrakt. I 
köpekontraktet villkoras att kvalitetskontroll i form av bygglov med mera ska ske innan 
byggherren får tillträde till fastigheten. När kvalitetskontroll är genomförd och 
handpeng erlagd kan byggherren påbörja byggnation. 
 
Villkor i köpekontrakt: 

• Tillträde: Köparen får tillträda fastigheten när handpeng är erlagd och 
kommunens uppställda kvalitetskrav och övriga giltighetsvillkor är uppfyllda. 
Kvalitetskraven kontrolleras under bygglovsprocessen. Normalt sker tillträde 
först när bygglov ges. 
Övriga giltighetsvillkor kan till exempel vara att fastighetsbildning ska ha vunnit 
laga kraft eller att köpekontraktet ska godkännas av kommunstyrelsen. 

• Köpeskilling: Köpeskillingens storlek och vad som ingår i köpeskillingen 
redovisas. I avtalet regleras även när handpenning och köpeskilling ska 
erläggas. 

• Byggnadsskyldighet: Vid försäljning av mark för bostäder gäller att planerad 
byggnad påbörjas inom 4 månader efter beviljat bygglov. Detta krav är viktigt 
för att inte fastigheten ska läggas i byggherrens markreserv. Köpebrev utfärdas 
när bottenplatta eller motsvarande anlagts. 

• Överlåtelseförbud: Köpare har inte rätt att överlåta avtalet vidare utan 
kommunens skriftliga godkännande. 

• Giltighet: För köpekontraktets giltighet krävs att Köparen har inkommit med 
ansökan om bygglov inom i kontraktet föreskriven tid. Tidsgränsen sätts 
vanligen till ca 6 månader efter undertecknat avtal. 

 

Ansökan om markanvisning 

Kommunen för en lista över byggherrar som har visat intresse av att bygga i Lysekil. 
Intresselistan används som underlag för informationsutskick, inbjudningar till 
markansvisningstävlingar med mera. Det är upp till varje enskild byggherre att se till 
att de kontaktuppgifter som har lämnats stämmer och är uppdaterade. 
 
Vid normalt markanvisningsförfarande annonseras på kommunens hemsida och 
inbjudan att delta skickas till byggherrar på intresselistan. För att delta i en 
markanvisningstävling ska man följa anvisningarna i inbjudan. 
 
Byggherrar som i övrigt önskar markanvisning i Lysekil ska anmäla detta till 
kommunen. Kommunen strävar efter att behandla ansökan så skyndsamt som möjligt. 
Beroende på projektets art och förutsättningar i övrigt varierar den tid det tar innan 
beslut om markanvisning kan fattas. 
 

Försäljning av verksamhetsmark 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens verksamhetsmark. Ambitionen är att 
skapa bra förutsättningar för såväl befintliga företag som nya företag i Lysekils 
kommun. 
 
All mark som säljs för verksamhetsändamål är detaljplanelagd och har utbyggt vatten-, 
avlopps- och gatunät. Verksamhetmark säljs som råmark. För att möta 
verksamhetshavarens behov är marken normalt inte avstyckad innan försäljning sker. 
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Nödvändig fastighetsbildning samt kostnaderna för detta står köparen för. 
 
Verksamhetsinnehavare som är intresserade av verksamhetsmark kontaktar 
kommunen. Efter förhandling tecknas köpekontrakt. Själva försäljningen sker genom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Försäljning kan föregås av att företaget beviljas option 
på området. 
 

Markpris 

Markpriset ska baseras på kostnaderna för att få fram området samt på läget. 
Kommunstyrelsen kan besluta om särskilt pris för sådan mark där det är motiverat 
utifrån områdets särskilda förutsättningar. 
 
Markpriset beräknas utifrån antalet kvadratmeter som säljs. I köpeskillingen ingår 
gatukostnader, men inte till exempel anläggningsavgifter för vatten och avlopp eller 
anslutningsavgift för el eller fjärrvärme. 
 
Finns flera intressenter för ett specifikt markområde kan anbudsförfarande komma att 
tillämpas. Beslut om anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen. 
Vid försäljning av verksamhetsmark gäller samma regler som vid försäljning av 
bostadsmark beträffande EU:s statsstödsregler. 
 

Option 

En option är en överenskommelse mellan kommunen och en verksamhetsinnehavare 
som ger verksamhetsinnehavaren rätt att under en begränsad tid ensam förhandla med 
kommunen om köp av mark inom ett verksamhetsområde. Optionstiden tidsbegränsas 
till maximalt ett år och kan förlängas högst 2 gånger. I optionsavtalet anges 
försäljningspris vid en framtida försäljning av området. Beslut om optionsavtal enligt 
ovan fattas av kommunstyrelsen. En avgift tas ut i samband med beslut om 
förlängning. 
 

Överlåtelse av mark 

När optionstiden upphör ska avtal om köp tecknas (köpekontrakt). En option är inte en 
förutsättning för köp. Köpekontrakt kan således tecknas direkt, utan föregående 
optionsavtal. I kontraktet anges de förutsättningar som gäller för köpet. 
 
Villkor i köpekontrakt: 

• Tillträde: Köparen får tillträda fastigheten när handpengen är erlagd och 
övriga giltighetsvillkor är uppfyllda. Övriga giltighetsvillkor kan till exempel 
vara att fastighetsbildning ska ha vunnit laga kraft. 

• Köpeskilling: Köpeskillingens storlek och vad som ingår i köpeskillingen 
redovisas. I avtalet regleras även när köpeskilling ska erläggas. Köpebrev 
utfärdas när bottenplatta eller motsvarande anlagts. 

• Byggnadsskyldighet: Vid försäljning av verksamhetsmark gäller i regel att 
den ska bebyggas med en för verksamheten permanent byggnad inom ett år 
från tillträdesdagen. Detta krav är viktigt för att inte fastigheten ska läggas i 
byggherrens markreserv. 

• Överlåtelseförbud: Köpare har inte rätt att överlåta avtalet vidare utan 
kommunens skriftliga godkännande. 
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• Giltighet: För köpekontraktets giltighet krävs att köpeskillingen erläggs inom 
utsatt tid, samt att nödvändig fastighetsbildning vinner laga kraft. Även andra 
giltighetsvillkor kan förekomma. 

 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre eller 
fastighetsägare om genomförandet av en detaljplan avseende mark som inte ägs av 
kommunen. Syftet med exploateringsavtalet är att klargöra och fördela ansvar, 
kostnader och intäkter. Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på 
områdets unika förutsättningar. 
 
Upprättandet av exploateringsavtal, dess innehåll och vilka begränsningar som finns i 
avtalsfriheten regleras av 6 kap, 39-42 §§ i Plan- och bygglagen. 
 
Exploateringsavtal tecknas innan detaljplan har antagits och kräver för sin giltighet att 
detaljplanen antas och vinner laga kraft. Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 
fattar det formella beslutet att ingå exploateringsavtal. Ett upprättande av ett 
exploateringsavtal innebär inte ett ställningstagande från kommunen som 
planmyndighet. Kommunen kan varken garantera byggrätter eller att detaljplan vinner 
laga kraft. 
 

Villkor för exploateringsavtal 

I exploateringsavtalet regleras ansvar och kostnader för: 

Marköverlåtelse, markupplåtelser och skydd av allmänna anläggningar,  

Vem som ansvarar för projektering och utbyggnad av kommunaltekniska, 
anläggningar, samt 

Fördelningen av exploateringskostnaderna mellan kommunen och exploatören 
 
Kommunen har möjlighet att ta ut ersättning och avgifter av exploatören för: 

Allmänna vatten- och avloppsanläggningar, gator, vägar, allmänna platser, med mera. 
 
Beslut om planbesked, lov, administrativa åtgärder, med mera, samt granskning av 
projekteringshandlingar. 
 
Exploateringsavtal får inte, helt eller delvis, överlåtas utan kommunstyrelsens 
godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 
 
Om exploateringsavtal, efter kommunstyrelsens godkännande, överlåts gäller som 
villkor att exploatören och den part som övertar avtalet solidariskt ansvarar för avtalets 
rätta fullgörande. 
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Utbyggnad av allmän plats och kommunaltekniska anläggningar 

Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen ska vara 
huvudman (kommunalt huvudmannaskap) ska upphandling ske i enlighet med Lagen 
om offentlig upphandling (LoU) om inte kommunen utför arbetet i egen regi eller det 
finnes lämpligt att exploatören kan vidta de aktuella åtgärderna. 
 
Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen inte ska 
vara huvudman (enskilt huvudmannaskap) utför och bekostar exploatören arbetet. 
 

Överlåtelse av och ersättning för mark 

För att genomföra en detaljplan krävs ofta att mark byts mellan parterna. Beroende på 
ägo förhållande innan exploateringen kan det bli aktuellt dels att exploatören erhåller 
mark från kommunen (kvartersmark) och att exploatören överlåter mark till 
kommunen (mark för allmän plats). 
 
I normalfallet berör exploateringsområdet enbart mark ägd av kommunen och 
exploatören. 
Ibland innebär exploateringen att intrång sker på mark ägd av tredje man. Läggs 
allmän plats på tredje mans mark är grundprincipen att exploatören ska lösa in marken 
för att sedan överlåta denna till kommunen. 
 
Markbyte sker genom fastighetsreglering. Exploatören står förrättningskostnaderna. 
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