
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

kallas till sammanträde onsdagen den 13 februari kl. 17.30 i kommunfullmäktiges 
sessionssal, Kungsgatan 44 Lysekil.  
Sammanträdet börjar med en utbildning mellan kl. 17.30 till ca 18.30 för 
kommunfullmäktiges ledamöter. Därefter behandling av ärenden nedan: 

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

2. Avsägelser

3. Valärende
- Nytt beslut till Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän, KF 2018-12-13,
§ 63 gällande tidsperioden

4. Utbetalning av partistöd 2019

5. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv –
förlängning

6. Riktlinjer för laddningsinfrastruktur

7. Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP

8. Svar på inkomna motioner och medborgarförslag
a) Svar på medborgarförslag avseende EU:s kommande krav om

återanvändning och materialåtervinning av byggavfall

b) Svar på medborgarförslag om att rusta upp gång- och cykelväg från
Tuntorp, Brastad till Stångenässkolan - förbättra för cyklister och
fotgängare vid rondellen i Brastad

c) Svar på motion om tätare turer och öppna toaletter på Gullmarsleden

9. Nyinkomna motioner och medborgarförslag
a) Motion angående utökad färjetrafik

10. Svar på frågor och interpellationer
a) Interpellation från Yngve Berlin (K) - Hur ser kommunalrådet på frågan

om formerna för hur fullmäktiges förtroendevalda ska förhålla sig till larm
om akuta problem från medborgare och anställda i kommunen?

11. Nyinkomna frågor och interpellationer
12. Anmälningsärenden

− Dom från förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut 2017-05-18, §70 -Utbyggnad av kommunalt
vatten- och avlopp till området Gullmarsbaden i Lysekils kommun –
överklagan avslås (LKS 2017-368)

− Beslut från länsstyrelsen 2019-01-09 – Förordnande av
begravningsombud (LKS 2019-012)

− Beslut från länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare för centerpartiet
och moderaterna (LKS 2019-010)

Lysekil 2019-02-05 

Klas-Göran Henriksson Mari-Louise Dunert 
Ordförande  Sekreterare 



 
 
 
 
 

JUSTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019 
 

Namn 
JUSTERAT 

ÅR/MÅNAD Namn JUSTERAT ÅR/MÅNAD 

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

 
 

 

 

Justering av kommunfullmäktiges protokoll äger rum 

på kommunstyrelseförvaltningen, Kungsgatan 44, Lysekil 
 

Tisdag 19 februari 2019 
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Lysekil 20190114 

Jag, Jesper Aneröd (lp), avsäger mig med omedelbar verkan min post som ledamot i valnämnden och 
ställer därmed min plats till förfogande för ny, av Lysekilspartiet , utsedd ledamot. 

 

Vänligen  

 

Jesper Aneröd 

 

 



Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

@gmail.com> 
den 13 januari 2019 23:05 
Ronald Rombrant; Ronald Rombrant; Registrator Lysekils kommun 
Avsäger mig mina uppdrag. 

Härmed så avsäger jag mig mina samtliga uppdrag i kommunen.  

Både som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare i Lysekilsbostäder. 

Med vänlig hälsning, Patrik Saving 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2018-12-13 44 (60)

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 63

Val av ledamöter och ersättare till Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 
Dnr: LKS 2018-571 

Till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ska två ledamöter och två ersättare 
utses, varav en vice ordförande. De nominerade måste ha uppdrag som ledamot eller 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 18 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter varav en vice 
ordförande till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter varav en vice ordförande 
samt ersättare till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän från och med 
bolagsstämman 2019 och fram till bolagstämman 2023: 

Ledamöter  

Per-Olof Gustafsson (S), vice ordförande 
Gert-Ove Forsberg (LP) 

Ersättare 

Siw Lycke (C)  
Wictoria Insulan (M) 

Beslutet skickas till 

Samtliga valda 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Munkedals kommun 
Uddevalla kommun  

för mandatperioden 2019-2022

mardun001
Linje  

mardun001
Linje  
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  19 (28) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 13

Utbetalning av partistöd 2019 
Dnr: LKS 2019-016 

Enligt reglerna för partistöd som kommunfullmäktige beslutade om 2014, ska 
utbetalning av partistöd ske under februari månad efter beslut i kommunfullmäktige. 

Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende grundstöd och 
mandatstöd justeras utifrån prisbasbeloppets förändringar.  

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor och det innebär att grundstödet höjs till 
8 360 kronor, och mandatstödet till 11 494 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-14 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2019 ska 
utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
2019-01-14 

Dnr 
LKS 2019-000016 

 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Utbetalning av partistöd 2019 
Sammanfattning 
Enligt reglerna för partistöd som kommunfullmäktige beslutade om 2014, ska 
utbetalning av partistöd ske under februari månad efter beslut i 
kommunfullmäktige.  

Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende grundstöd och 
mandatstöd justeras utifrån prisbasbeloppets förändringar.  

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor och det innebär att grundstödet höjs till 
8 360 kronor, och mandatstödet till 11 494 kronor.      

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2019 ska 
utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag.      

 

Ärendet 
Enligt reglerna för partistöd som kommunfullmäktige beslutade om 2014, ska 
utbetalning av partistöd ske under februari månad efter beslut i 
kommunfullmäktige. 

Det lokala partistödet i Lysekils kommun betalas ut till partier som är 
representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § 
kommunallagen. Ett parti är representerat om det har fått mandat i 
kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. 

Enligt reglerna ska beloppen avseende grundstöd och mandatstöd justeras med 
prisbasbeloppets förändringar. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är 
prisbasbeloppet för 2019 beräknat till 46 500 kronor, det är en ökning med  
1 000 kronor från föregående år. 

 

Förvaltningens synpunkter  
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor och det innebär att grundstödet höjs till 
8 360 kronor, och mandatstödet till 11 494 kronor. 

  

http://www.lysekil.se/
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Dnr 
LKS 2019-000016 

 

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

Parti Antal 
mandat 

Grundstöd 
kr 

Mandatstöd 
kr 

Totalt partistöd 
kr 

Socialdemokraterna 8 8 360  91 952 100 312 

Liberalerna 2 8 360  22 988 31 348 

Centerpartiet 2 8 360  22 988 31 348 

Miljöpartiet 1 8 360  11 494 19 854 

Lysekilspartiet 7 8 360  80 458 88 818 

Moderaterna 3 8 360  34 482 42 842 

Sverigedemokraterna 4 8 360  45 976 54 336 

Kommunistiska partiet 2 8 360  22 988 31 348 

Vänsterpartiet 2 8 360  22 988 31 348 

Totalt 31 75 240 kr 356 314 kr 431 554 kr 

 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till  
Samtliga partier 
Ekonomiavdelningen för utbetalning 

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

§ 14

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv - 
förlängning 
Dnr: LKS 2019-019 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och om resultatutjämningsreserv ska tillämpas så måste man också ha 
riktlinjer för detta. Riktlinjerna om god ekonomisk hushållning ska vara vägledande 
för hur begreppet definieras i budgeten samt hur utvärdering sedan ska göras. 

För resultatutjämningsreserv definieras när och under vilka omständigheter som 
avsättning samt disponering kan göras. 

Kommunen fattade beslut om riktlinjer i kommunfullmäktige 2017-06-21, § 72.  
Eftersom det fanns förslag på förändringar i pensionsredovisning sattes ett kort 
datum för dokumentets giltighet, 2018-12-31. När Lagen om Kommunal Bokföring 
och Redovisning (LKBR), presenterades fanns inga ändringar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, antagen av 
KF 2017-06-21, §§ 72 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden på 
nuvarande riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
ytterligare ett år till 2019-12-31. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
2019-01-17 

Dnr 
LKS 2019-000019 

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

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv - förlängning 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och om resultatutjämningsreserv ska tillämpas så måste man också ha 
riktlinjer för detta. Riktlinjerna om god ekonomisk hushållning ska vara vägledande 
för hur begreppet definieras i budgeten samt hur utvärdering sedan ska göras. 

För resultatutjämningsreserv definieras när och under vilka omständigheter som 
avsättning samt disponering kan göras. 

Kommunen fattade beslut om riktlinjer i kommunfullmäktige 2017-06-21, § 72.  

Eftersom det fanns förslag på förändringar i pensionsredovisning sattes ett kort 
datum för dokumentets giltighet, 2018-12-31. När Lagen om Kommunal Bokföring 
och Redovisning (LKBR), presenterades fanns inga ändringar.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden på 
nuvarande riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
ytterligare ett år till 2019-12-31.      

Ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Dessa riktlinjer omfattar den kommunala förvaltningen och för 
bolagen ska frågan regleras via ägardirektiv. 

Kommunen fattade beslut om riktlinjer i kommunfullmäktige 2017-06-21, § 72. 
Eftersom det fanns förslag på förändringar i pensionsredovisning sattes ett kort 
datum för dokumentets giltighet, 2018-12-31. När Lagen om Kommunal Bokföring 
och Redovisning (LKBR), presenterades fanns inga ändringar. Men Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) skriver ”Frågan om effekter av ändrad 
pensionsredovisning på god ekonomisk hushållning och balanskrav ska utredas 
vidare”. 

När det gäller förvaltningsberättelsen ska den omfatta uppföljning och utvärdering 
av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning för hela den kommunala 
koncernen. Det kräver dialog med bolagen och översyn av ägardirektiven och det 
får ske till uppsättningen i budget 2020. 

http://www.lysekil.se/
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Dnr 
LKS 2019-000019 

 

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

Förvaltningens synpunkter  
Det gjordes ingen ändring i redovisningen av pensioner och förvaltningen anser att 
en mer omfattande översyn av dokumentet kan göras när ändring av 
pensionsredovisningen är utredd eller inom ett år då förlängningsperioden avslutas 
2019-12-31. Ett uppdaterat dokument kan då beslutas under 2019. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 

 

Bilaga 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, antagen av 
KF 2017-06-21, §§ 72 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Revisorerna 

http://www.lysekil.se/
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 

Inledning och syfte 

I Lysekils kommuns riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper regleras de väsentligaste 
delarna av kommunens ekonomiska styrning. Dessa riktlinjer om god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv stödjer och kompletterar 
ekonomistyrningsprinciperna. Riktlinjerna ska ses som en del av kommunens 
styrmodell för att säkra kommunens grunduppdrag. 
 
För kommunens bolag ska frågan om god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv regleras via de gemensamma ägardirektiven. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det 
vill säga kommunkoncernen.  
God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte 
bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala 
balanskravet innebär att det i grunden ska råda balans mellan utgifter och inkomster.  
 
Lagen har utformats så att det är upp till varje kommun och landsting att definiera 
innebörden av god ekonomisk hushållning. För att få till stånd en sådan definition på 
lokal nivå har två krav skrivits in i lagstiftningen: 
 

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer 

Ett krav är att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning vilket trädde i kraft 2013. Här handlar det om ett långsiktigt och strategiskt 
perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet 
på ett eller tre år. Enligt SKL:s idéskrift bör riktlinjerna behandlas som ett separat 
beslutsärende i kommunfullmäktige (SKL, 2013). I idéskriften betonas också att det, 
eftersom riktlinjerna avser ett långsiktigt perspektiv, bör strävas efter en bred politisk 
förankring. 
 

Mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning  

Det andra kravet gäller sedan tidigare och innebär att man i budgeten ska ange mål och 
riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Även de finansiella målen i budgeten ska sättas med hänsyn till god ekonomisk 
hushållning. I budgetsammanhang är tidsperspektiven kortare men över tid ska 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning vara vägledande. 

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för kommunens långsiktiga planering. 
Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt 
beroende av varandra. God ekonomisk hushållning är en viktig del i den 
hållbara utvecklingen. 
God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 
och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att 
säkerställa det, krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov 
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till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala, inte bara för 
den verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare generationers 
överkonsumtion. 
 
Lysekils kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas 
skattepengar, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens 
omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i 
verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. 
 
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. 
 

Mål för det finansiella perspektivet 

Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den 
service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva 
betala för det som en tidigare generation har förbrukat.  
Lysekils kommun har dom senaste åren (2015 och 2016) uppvisat förbättrade 
resultat. Det har inneburit att skuldsättningen minskat något och att soliditeten 
har förbättrats. Dock är det fortfarande så att skuldsättningen är hög och 
soliditeten är negativ (inklusive pensionsförpliktelser).  
 
Samtidigt har kommunen inför framtiden stora utmaningar i att möta det 
demografiska trycket i befolkningen, det blir allt fler äldre samtidigt som vi kan 
se att andelen barn och ungdomar har ökat något den sista tiden. Denna 
utveckling sker samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar vilket 
innebär att skatteunderlaget blir lägre. Utöver detta har kommunen stora 
investeringsbehov i sina anläggningar framför sig. 
Detta måste vara vägledande när de finansiella målen måttsätts i budgeten.  
 
Uttolkningen av god ekonomisk hushållning görs med hjälp av tre nyckeltal: 
 

• Resultatmål som är kopplat till resultaträkningen  
• Soliditet som är kopplat till balansräkningen  
• Finansiering av investeringar som är kopplat till kassaflödesanalysen  

 
Nyckeltalen formuleras som mål och fastställs i samband med varje års 
budgetbeslut. Dessa riktlinjer pekar ut riktningen och är vägledande när målen 
måttsätts i budgeten. Ett absolut skallkrav gäller dock för investeringar; de 
investeringar som finansieras via skatteuttag ska finansieras med egna medel 
sett över en femårsperiod. 
 
Nedan följer en sammanställning över respektive nyckeltals definition, motiv, 
vägledning och koppling. 
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Resultatmål 

Definition: Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunala fastighetsavgifter. Mäts som ett genomsnitt på tre år. 
 
Motiv till koppling till god ekonomisk hushållning: Positiva resultat är 
nödvändiga för att klara framtida behov som uppkommer vid 
befolkningsförändringar och investeringar 
 
Vägledning: När framtida befolkningsförändringar ökar trycket på 
kommunala tjänster och när investeringsbehovet är stort bör resultatmålet vara 
högt. SKL har i tidigare utredningar pekat på att snittet för Sveriges kommuner 
generellt är minst två procent. I Lysekils kommun som har en relativt svag 
ekonomisk ställning och där behoven av kommunens tjänster och investeringar 
förväntas öka bör ambitionen vara högre. 
 
Koppling till de andra nyckeltalen:  
Är avgörande för möjligheten att kunna finansiera investeringar av egna medel, 
det vill säga det krävs positiva resultat för att inte behöva ta upp nya lån. 
Positiva resultat tillsammans med de avskrivningar som görs årligen blir det 
utrymme som uppstår för att finansiera investeringar med egna medel. Positiva 
resultat stärker också det egna kapitalet och bidrar till att soliditeten stärks. 
 

Soliditet 

Definition: Andel av kommunens tillgångar som man klarat av att finansiera 
själv. Mäts över en treårsperiod och inkluderar pensionsförpliktelserna. 
 
Motiv till koppling till god ekonomisk hushållning: Soliditet mäter den 
långsiktiga betalningsförmågan och ger indikation på om kommande 
generationer får betala för det som konsumeras idag.  
 
Vägledning: Negativ soliditet indikerar på att betalningsförmågan är låg och 
att kommande generationer får betala för det som konsumeras idag. För att 
åstadkomma bättre betalningsförmåga och samtidigt inte skuldsätta kommunen 
mer behövs positiva resultat. På sikt måste soliditeten bli positiv. 
 
Koppling till de andra nyckeltalen: Soliditeten uttrycker den långsiktiga 
betalningsförmågan, eller om man så vill, hur stor andel av kommunens 
tillgångar som man klarat av att finansiera själv. För att undvika ytterligare 
skuldsättning där risken ökar för att kommande generationer får betala för det 
som konsumeras idag måste positiva resultat uppvisas. 
 

Finansiering av investeringar 

Definition: Andel av investeringar som har finansierats med egna medel. 
Investeringsutrymmet definieras av årets resultat plus årets avskrivningar samt 
nettot av försäljningar och köp av anläggningar. Mäts som ett genomsnitt på 
fem år. 
Motiv till koppling till god ekonomisk hushållning: När investeringar kan ske 
med egna medel, utan att ta upp nya lån, leder det till att framtida 
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kommuninvånare får möjlighet till samma konsumtionsutrymme som 
nuvarande invånare. 
 
Vägledning: Utrymmet för nya investeringar är beroende av årets resultat. När 
behovet är stort av investeringar förutsätts högre positiva resultat om 
kommunen inte ska behöva skuldsätta sig mer. Investeringar som finansieras på 
annat sätt än via skatteuttag, till exempel inom taxefinansierad verksamhet eller 
exploatering, kan ske utan krav på finansiering av egna medel. 
 
Koppling till de andra nyckeltalen: För att ha en god betalningsförmåga är det 
viktigt att kommunen så långt som möjligt kan finansiera investeringar med 
egna medel utan att behöva ta upp nya lån. Detta kräver i sin tur att positiva 
resultat uppvisas så att det egna kapitalet stärks. 
 
Det är viktigt att målen måttsätts med ett genomsnitt över en flerårsperiod. För 
resultatmålet, som skapar utrymmet för investeringar, kan måttsättningen 
variera beroende på hur stort investeringsbehov som finns för varje enskilt år. 
Men det kan också finnas andra särskilda skäl under ett enskilt år som gör att 
målet kan tillåtas att variera.  
 
Hanteringen av överskott och underskott enligt ekonomistyrningsprinciperna 
gör också att det behövs ett utrymme för variation mellan åren när det gäller 
resultatmålet. Behovet av investeringar kan av förklarliga skäl, till exempel när 
en större investering behöver göras ett enskilt år, också ges utrymme att variera 
över tid. 
 

Mål för verksamheten 

Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa 
förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart 
samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
  
I Lysekils kommuns styrmodell finns de väsentliga sammanhang och samband 
för kommunens styrning av verksamheterna. Styrningen tar sin utgångspunkt 
från verksamheternas grunduppdrag som kvalitetssäkras. Kvalitetssäkringen 
sker i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Varje 
del av organisationen ska identifiera sina egna kvalitetsfaktorer med indikatorer 
men en indikator är gemensam för hela organisationen; budget i balans. 
 
Modellen definierar också utvecklingsområden, inriktningar, utvecklingsmål 
och eventuella uppdrag. Verksamheternas mål arbetas fram och fastställs i 
samband med det årliga budgetbeslutet. Tidsperspektivet för arbetet med 
utvecklingsmål bör vara längre än ett budgetår. 
 
I styrmodellen är ekonomistyrning och resursfördelning en väsentlig del i den 
totala styrningen och ger tillsammans med dessa riktlinjer ett ramverk och 
förutsättningar för hur verksamheten bedrivs. Kommunens resursfördelning 
strävar efter att vara långsiktigt hållbar och förutsägbar och tar hänsyn till 
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volymförändringar i befolkningen samt kostnadsuppräkningar för index och 
kapitaltjänstkostnader vid förändrade investerings-volymer.  
 
I budgeten fastställs kommunens kvalitetsfaktorer för att säkra grunduppdraget 
och kommunens utvecklingsmål. När beslut om budget tas bör sambandet 
mellan grunduppdraget och utvecklingsmålen med god ekonomisk hushållning 
definieras. 
 
Ansvariga nämnder förväntas dessutom beakta och sträva efter att det finns ett 
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
bör beskrivas i respektive nämnds och styrelses budget. 
 

Utvärdering 

I respektive års årsredovisning görs en samlad bedömning av om kommunens 
utveckling ligger i linje med god ekonomisk hushållning. Utvärdering ska ske på 
den definition som görs av god ekonomisk hushållning i budgeten. 
  
Bedömningen görs genom att titta på följande faktorer: 
 

• Uppnås de finansiella målen? 
• Är kvalitetsfaktorerna för kommunens grunduppdrag i huvudsak 

positiva? 
• Utvecklas budgetens utvecklingsmål med koppling till god ekonomisk 

hushållning i positiv riktning? 
 
För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste även 
verksamhetens samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter 
utvärderas. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
verksamhet. 
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Resultatutjämningsreserv 

I kommunallagen regleras frågan om resultatutjämningsreserv. Syftet är att ge 
kommuner möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel 
för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet är vidare att kunna 
bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa 
omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag.  
 
Resultatutjämningsreserven är avsedd att utjämna normala svängningar i 
skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. 
 
Med resultatutjämningsreserv kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning 
undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare 
måste byggas upp igen.  
 
Avsikten med resultatutjämningsreserv är således inte att göra det möjligt att 
skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i 
stort. Resultatutjämningsreserven ska alltså inte hämma åtgärder som är viktiga 
ur effektivitetssynpunkt. Resultatutjämningsreserven ska inte heller användas 
för att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen.  
 
Försäljningsintäkter och liknande ska inte kunna reserveras eftersom god 
ekonomisk hushållning förutsätter att sådana intäkter i första hand används för 
finansiering av nya investeringar och amortering av låneskulder. 
 

Reservering och avsättning  

Reservering till en resultatutjämningsreserv får antingen göras på årets resultat 
efter resultaträkning eller årets resultat efter balanskravsjusteringar. 
Reserveringen ska baseras på det resultat som är lägst mellan de båda 
resultaten. 
 
Hur stor reserveringen får vara beror på om en kommun har positivt eller 
negativt eget kapital: 
 

• Om en kommun har positivt eget kapital är gränsen en procent av 
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 
innan avsättning får göras.  

• Om en kommun har negativt eget kapital är gränsen två procent av 
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning innan avsättning 
får göras. 

 
Reserveringen får dock aldrig ske så att det står i strid mot det resultatmål som 
har beslutats i budgeten.  
 
Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att ianspråktagandet endast kan 
göras av de medel som redan finns reserverade i resultatutjämningsreserven. 
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Tanken är inte att resultatutjämningsreserven ska möjliggöra en permanent och 
varaktig överbeskattning där överskotten årligen sparas för framtiden. En stor 
resultatutjämningsreserv ska inte heller göra det möjligt att under en längre tid 
ha en nivå på skatteuttaget som är lägre, alternativt en kostnadsnivå som är 
högre, än vad som är långsiktigt hållbart.  
 
Om en kommun har byggt upp en resultatutjämningsreserv, så får hela eller 
delar av behållningen räknas in i budgeten för att täcka upp, om de beräknade 
intäkterna är lägre än kostnaderna när de prognostiserade skatteintäkterna ökar 
svagt till följd av en svag samhällsekonomisk utveckling. Förutsättningen är att 
en reserv har byggts upp.  
 
I samband med beslut om budget, beslutas även om en reservering till 
resultatutjämningsreserv ska göras, eller om reserven ska användas. 
 

Resultatutjämningsreservens storlek 

Som kriterier för reservering till resultatutjämningsreserven ska både 
resultatnivå och storleken på det egna kapitalet vägas in, inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensioner.  
Ett tak måste fastställas för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i 
reserven.  
 
När kommunens ekonomiska ställning är svag mätt i eget kapital bör avsättning 
göras undantagsvis och den ekonomiska ställningen bör förbättras i första hand. 
Omvänt kan större avsättningar göras när kommunen har ett positivt eget 
kapital. Av den anledningen ska taket för avsättning utgå från detta. 
Vid negativt eget kapital (inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner) sätts 
taket till 10 mnkr och vid positivt eget kapital ska taket vara 20 mnkr.  
 

Disponering  

Resultatutjämningsreserven är avsedd att utjämna normala svängningar i 
intäkterna över konjunkturcyklerna. Reserven ska möjliggöra för kommunen att 
hantera den osäkerhet som ligger i konjunkturmässiga varia¬tioner i 
skatteunderlaget.  
 
Modellen för Lysekils kommun är att en prognos av det årliga underliggande 
skatteunderlaget för riket görs och jämförs med utvecklingen de senaste tio 
åren. Prognosen används som riktvärde för när uttag ska få göras ur 
resultatutjämningsreserven. Om prognosen understiger genomsnittet får 
reserven användas. 
 
En disponering av resultatutjämningsreserven får budgeteras om prognosen 
under budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet. 
 
För Lysekils kommun gäller vidare att medlen från RUR ska täcka negativa 
resultat, det vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska 
komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. 
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Två kriterier ska alltså vara uppfyllda: 
 

• Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den 
genomsnittliga skatteunderlagsutvecklingen.  

• Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att 
nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker). 

 
Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig. 
Förändring i procent per år. Baseras på SKLs prognos från 2017-02-16. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Snitt 10 år 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0 

Årlig ökning 5,1 4,5 3,7 3,5 3,6 

Differens 1,1 0,5 –0,3 –0,3 -0,4 

 

Exempel: För år 2018 ligger den genomsnittliga utvecklingen för de senaste tio 
åren 2008–2017 på 4,0 procent. Nuvarande prognos för 2018-års ökning 
uppgår till  
3,7 procent, alltså lägre än den genomsnittliga utvecklingen. 2018 skulle man 
således kunna disponera en avsättning till RUR om också kriteriet med negativt 
balanskravsresultat är uppfyllt.  
 

Redovisning  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar samt information om hur kommunen hanterar 
resultatutjämningsreserven. 
 
I förvaltningsberättelsen ska även upplysning lämnas om hur tidigare 
räkenskapsårs negativa balanskravsresultat har reglerats och det 
balanskravsresultat som är kvar att återställa. 
 
Beslut i budget om reservering till eller ianspråktagande av resultatutjämnings-
reserv kan revideras vid bokslut när utfallet är känt.  
 
Eftersom resultatet kan för¬ändras mellan budget och bokslut till följd av 
förändrade skatteintäkter, är det rim¬ligt att ett nytt beslut om faktisk 
reservering eller ianspråktagande till reserven tas vid bokslut. 
 

Balanskrav och balanskravsutredning 

Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
för-ändring av resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar ska bestå av 
realisationsvinster med vissa undantag, vissa realisationsförluster, orealiserade 
förluster i värdepapper och orealiserad återföring av förluster i värdepapper. Ej 
återställt ackumulerat balanskravsresultat ska redovisas i not till 
resultaträkningen. 
 
Förändring av resultatutjämningsreserven hanteras inom 
balanskravsutredningen som en justeringspost. En resultatutjämningsreserv 
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inom balanskravsutredningen ger varken påverkan på redovisningen, årets 
resultat eller ekonomiska nyckeltal. 
 
Balanskravsutredning enligt nedan: 
 
 Årets resultat 
- avgår samtliga realisationsvinster 
+ tillägg för realisationsvinster enligt undantag 
+ tillägg för realisationsförlust enligt undantag 
+ tillägg för orealiserade förluster i värdepapper 
- avgår återföring av realiserade förluster i 

värdepapper 
/+ avgår/tillägg för medel till/från resultatut-

jämningsreserv 
= Balanskravsresultat 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 15

Riktlinjer för laddningsinfrastruktur 
Dnr: LKS 2019-015 

Lysekils kommun skrev i likhet med övriga kommuner i Fyrbodal 2014 under 
budkavlen ”fossilfritt 2030” och har därigenom förbundit sig att ställa om sin 
fordonsflotta till fossilfritt.  

Vid skiftet augusti/september 2018 fanns bara två publika laddningsplatser i Lysekils 
kommun. Detta gör Lysekils kommun till en av de kommunerna i Fyrbodal med 
sämst laddningsinfrastruktur. Det finns därför anledning att ta fram riktlinjer som 
ger möjligheter att förbättra situationen och möta behovet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-02 
Bilaga 1 Förslag till laddningsplatser 
Riktlinjer för laddningsinfrastruktur 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för 
laddningsinfrastruktur”. Riktlinjerna gäller även för de av kommunen helägda 
bolagen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Ajournering 

Ajournering mellan kl. 12.15-16.30 med anledning av lunch samt möte om 
omvärldsanalys. 



Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 
 2019-01-02 LKS 2019-000015 
 

Kommunstyrelseförvaltningen/ Avdelningen för hållbar utveckling  
Michael Johansson, 0523 – 61 31 50 
Michael Johansson@lysekil.se 

 

Riktlinjer för laddningsinfrastruktur 
 
Sammanfattning 
Lysekils kommun skrev i likhet med övriga kommuner i Fyrbodal 2014 under 
budkavlen ”fossilfritt 2030” och har därigenom förbundit sig att ställa om sin 
fordonsflotta till fossilfritt.  

Vid skiftet augusti/september 2018 fanns bara två publika laddningsplatser i 
Lysekils kommun. Detta gör Lysekils kommun till en av de kommunerna i Fyrbodal 
med sämst laddningsinfrastruktur. Det finns därför anledning att ta fram riktlinjer 
som ger möjligheter att förbättra situationen och möta behovet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för laddningsinfrastruktur”. Riktlinjerna 
gäller även för de av kommunen helägda bolagen. 
 
Ärendet 
Lysekils kommun skrev i likhet med övriga kommuner i Fyrbodal 2014 under 
budkavlen ”fossilfritt 2030” och har därigenom förbundit sig att ställa om sin 
fordonsflotta till fossilfritt. För att lyckats med detta åtagande har riktlinjer för 
laddningsinfrastruktur tagit fram inom utvecklingsområdet ”Vi tar ansvar för 
miljön”. 

 
Förvaltningens utredning 
Att ta fram riktlinjer för laddningsinfrastruktur ligger i linje med visionen. Förutom 
globala, nationella och regionala överenskommelser och åtaganden slås det i Lysekil 
kommuns vision 2030 fast att Lysekil ska ställa om till ett hållbart samhälle där det 
lokala och förnybara är vårt förstahandsval: 
 

Vision Lysekil 2030 
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av 
kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande 
inom maritima näringar.” 

Lysekil – det hållbara samhället 
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt 
förstahandsval – vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger 
oss energi och tillgångar. Vi värnar det unika i vår natur och står upp för 
kulturen – vi vågar uppskatta dess värden och möjligheter. 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  

  

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

 

 

För att nå visionen har fem utvecklingsområden med tillhörande indikatorer 
antagits. En väl utbyggd laddningsinfrastruktur har bäring på minst två av dessa 
utvecklingsområden; ”Vi tar ansvar för miljön” och ”Upplev Lysekil och vår unika 
livsmiljö”. 

Inom utvecklingsområdet ”Vi tar ansvar för miljön” återfinns en indikator för 
andelen miljöbilar. En väl utbyggd laddningsinfrastruktur är en förutsättning för 
kommunkoncernens fortsatta omställning mot fossilfria fordon. 

 

Tillgång på laddningsplatser 
Vid utgången av 2017 fanns det enligt SCB 154 stycken registrerade personbilar i 
Lysekils kommun som var el- eller hybridfordon av totalt 7917 registrerade 
personbilar, det vill säga ca knappt 2 %. Under 2017 nyregistrerades 75 personbilar 
av el- eller hybridtyp, dessa utgör 17 % samtliga nyregistrerade fordon i Lysekils 
kommun.  

Den snabba tillväxten innebär att efterfrågan på laddningsplatser sannolikt kommer 
att öka.  

Vid skiftet augusti/september 2018 fanns bara två publika laddningsplatser i 
Lysekils kommun, den ena kommunal (vid Börjessonsliden i Lysekil) samt en privat 
vid Vann Spa Hotell. Detta gör Lysekils kommun till en av de kommunerna i 
Fyrbodal med sämst laddningsinfrastruktur. Det finns därför anledning att ta fram 
riktlinjer som ger möjligheter att förbättra situationen och möta behovet. 
 
Ett förslag på platser lämpliga för laddningsstolpar har tagits fram av förvaltningen 
och LEVA i Lysekil AB, dessa redovisas i bilaga 1, Förslag till laddningsplatser. 
 
 
 
Leif Schöndell Michael Johansson 
Kommundirektör Avdelningschef, avdelningen för 

hållbar utveckling 

 
Bilagor 
Riktlinjer för laddningsinfrastruktur 
Bilaga 1 Förslag till laddningsplatser 

 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Riktlinjer för laddningsinfrastruktur i Lysekils kommun 
 
Bilaga 1 Förslag till laddningsplatser  

 

Plats Antal platser Prioritet 
Rosviks torg 4 st  
Badhusgatan, vid hamngrillen 2 st  
Strandflickorna 2 st  
Drottninggatan, vid Färgbolaget 2 st  
Norra Hamngatan, vid Publik 2 st  
Kungsgatan, vid Kommunhuset 4 st  
Gullmarsborg 4 st  
Anderssons kaj 4 st  
Kungstorget, vid gamla Posten 2 st  
Trädgårdsgatan  2 st  
Badhusberget, vid förskolan 10 st  
Dalskogen, vid Luna Café 4 st  
   
Brastad   
Brodalen   
Hallinden   
Fiskebäckskil   
Grundsund   
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1. Rosviks torg: 

 
 
Kapacitet: 100 kW (förslagsvis 4 platser) 
 
 

 
2. Badhusgatan vid Hamngrillen 

 
 
Kapacitet: 60 kW (förslagsvis 2 platser) 
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3. Strandflickorna 

 
Kapacitet: 60 kW (förslagsvis 2 platser) 

 
4. Drottninggatan-Färgbolaget 

 
Kapacitet: 40 kW (0 kW om punkt 5 utförs) (förslagsvis 2 platser) 
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5. N. Hamngatan vid Publik 

 
 
Kapacitet: 40 kW (0 kW om punkt 4 utförs) (förslagsvis 2 platser) 

 
6. Kungsgatan Vid stadshuset. 

 
Kapacitet: 100 kW (förslagsvis 4 platser) 
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7. Gullmarsborg 

 
 
Kapacitet: 100 kW (förslagsvis 4 platser) 

 
8. Anderssons Kaj 

 
 
Kapacitet: 60 kW. (förslagsvis 4 platser, kan få plats med fler med dyrare anslutning.) 
Kostnad: 

• Fördyrad anslutningsavgift för 35- 80 A, Normal för 100 A. 
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9. Kungstorget vid gamla posten. 

 
Kapacitet: 50 kW (förslagsvis 2 platser) 
 

10. Trädgårdsgatan 

 
Kapacitet: 60 kW (förslagsvis 2 platser) 
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11. Badhusberget vid Daghemmet 

 
Kapacitet: 800 kW (förslagsvis 10 platser) 
 
 

12. Dalskogen Vid Luna Cafe 

 
Kapacitet: 200 kW (förslagsvis 4 platser) 
 
 



Lysekils kommuns 
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Några viktiga begrepp 
 
Snabbladdare – brukar definieras som laddare med en effekt på 22 kW eller mer. 
Snabbladdare är i första hand räckviddsförlängare för rena elbilar vid tillfällen då det 
inte finns tid för normalladdning, t.ex. vid längre resor eller frekvent användande inom 
tätort. Under ideala förhållanden laddas batteriet till 80 procent på 20–40 minuter i en 
snabbladdare. 
 
Normal eller destinationsladdare – laddare med lägre effekt än 22 kW kallas 
normalladdare. De kan vara lokaliserade vid hem eller arbetsplatsparkeringar och är 
den viktigaste möjligheten att ”tanka” för den vardagliga elbilsanvändaren.  
På dessa platser, där bilarna står en längre tid, räcker det med en effekt på 3,7 kW, 
vilket motsvaras av 230 V spänning och 16 A strömstyrka. En timmes laddning ger ca 
10–20 km förlängd körsträcka och det tar 6–12 timmar att fylla batteriet.  
I de fall en laddningsmöjlighet med en något högre effekt än vanlig normalladdning 
behövs installeras destinationsladdare. Laddningstiden blir då snarare några timmar 
än en hel natt eller arbetsdag. Ibland kallas dessa även semisnabbladdare.  
 

Inledning  
Lysekils kommun skrev i likhet med övriga kommuner i Fyrbodal 2014 under 
budkavlen ”fossilfritt 2030” och har därigenom förbundit sig att ställa om sin 
fordonsflotta till fossilfritt. På det nationella planet finns det klimatpolitiska ramverket 
från 2017 som säger att vi ska ha en 70% minskning av utsläppen från 
transportsektorn. Intresset för och utbudet av elfordon har ökat markant på senare år 
och är en viktig del i de nödvändiga utsläppsminskningarna.  

I den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030-Västra Götaland ställer om”, är målet än 
mer ambitiöst – att minska utsläppen med 80 % till 2030. Hållbara transporter utgör 
ett av fyra fokusområden, inom vilket en accelererad omställning till fossilfria fordon är 
en av fyra satsningar. 

Ett första steg är att se till att kommunens egna fordon är fossilfria, till exempel elbilar, 
och förse dessa med laddning där de parkeras. Som regel räcker det med en 
laddningsplats där bilen parkerar för att bilen ska bli fullt användbar. De allra flesta 
verksamhetsfordon går bara dagtid och har tillräcklig räckvidd för bara behöva laddas 
under natten. 

Ytterligare ett steg är att kommunkoncernen uppför laddningsinfrastruktur på egna 
parkeringsytor. Där ges möjlighet ladda publikt för såväl invånare som besökare. 

Kommunkoncernen kan vidare aktivt arbeta med informationsspridning om 
kommunens laddningsmöjligheter och information till fastighetsägare och företag om 
möjligheterna att söka ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd för att bygga ut 
laddningsinfrastruktur.  

Konsumtionsmönstret hos elbilsinnehavare är de laddar sina fordon hemma eller på 
arbetsplatsen, men publika laddningsstationer är nödvändiga för att fler intressenter 
ska våga ta steget att köpa elbil. Då det än så länge utgår statligt stöd (främst inom 
ramen för Klimatklivet som sträcker sig till 2023) till etablering av laddningsplatser för 
elfordon tillkommer nya publika platser i rask takt. För elbilsanvändarna finns det flera 
webbsidor och mobilappar med kartor och information, till exempel 
www.uppladdning.nu.  

  

http://www.uppladdning.nu/
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Att sätta upp laddningsstolpar kan ses som en verksamhet som bör skötas av 
näringslivet och så görs också på många håll, framförallt av energibolag. Men då 
Lysekil inte haft den utvecklingen i tillräcklig utsträckning så behöver 
kommunkoncernen gå före och erbjuda laddningsmöjligheter. 

 

Dessa riktlinjer visar hur Lysekils kommunkoncern på ett balanserat sätt kan bidra till 
en hållbar utveckling. Kommunkoncernens ställningstagande beträffande inköp av och 
omställning mot fossilfria fordon hanteras inte i detta dokument men spelar givetvis 
också en stor roll. 

I Lysekils kommun har avdelning för hållbar utveckling uppdraget att leda, samordna 
och stödja kommunens arbete med hållbarhetsfrågor. Avdelningen för hållbar 
utveckling är organiserad under kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen.  

Att skapa förutsättningar för en väl utbyggd laddningsinfrastruktur ingår som en del i 
arbetet med ekologisk hållbarhet. 

Riktlinjerna gäller tillsvidare och aktualiteten ska följas upp vart annat år.  

 

Lysekils kommuns ställningstaganden 
 

Publik laddning på privat mark  
• Lysekils kommun etablerar inga laddare på privat mark.  

• Privata aktörers etablering av laddningsplatser ska uppmuntras genom att 
kommunen informerar berörda.  
 

Publik laddning på kommunal mark 
• Lysekils kommun etablerar inga snabbladdare på kommunal mark. Vi litar på 

att marknaden etablerar snabbladdare och/eller destinationsladdare i 
kommersiellt intressanta lägen och ser positivt på detta. 

• Vid nyanläggning eller ombyggnad av parkeringsplatser förbereds för separat 
eldragning till laddningsplatser där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart.  

• Parkeringskostnaden vid laddningsplatser på kommunal mark får inte 
subventioneras. Parkeringskostnaden ska vara densamma som för övriga 
platser på aktuell parkering, operatörens kostnad för laddning tillkommer.  

• Kommunen ska verka för att en enhetlig betallösning används inom hela 
kommunen. 

• Behovet av laddning av elcykel bedöms vid dessa riktlinjers upprättande som 
begränsat. Riktlinjerna anger därför inte hur denna fråga ska hanteras generellt 
utan får bedömas ifrån fall till fall.  
 

Laddning vid kommunkoncernens arbetsplatser  
• Laddningsplatser för kommunkoncernens fordon etableras i en takt som följer 

den allmänna utvecklingen av laddningsbara fordon i kommunen. Till en början 
prioriteras de största parkeringarna.  
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Bakgrund 
Relevans för vision och utvecklingsområden  
Att ta fram riktlinjer för laddningsinfrastruktur ligger i linje med visionen. Förutom 
globala, nationella och regionala överenskommelser och åtaganden slås det i Lysekil 
kommuns vision 2030 fast att Lysekil ska ställa om till ett hållbart samhälle där det 
lokala och förnybara är vårt förstahandsval: 
 

Vision Lysekil 2030 
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av 
kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom 
maritima näringar.” 

Lysekil – det hållbara samhället 
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt 
förstahandsval – vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss 
energi och tillgångar. Vi värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – 
vi vågar uppskatta dess värden och möjligheter. 

För att nå visionen har fem utvecklingsområden med tillhörande indikatorer antagits. 
En väl utbyggd laddningsinfrastruktur har bäring på minst två av dessa 
utvecklingsområden; ”Vi tar ansvar för miljön” och ”Upplev Lysekil och vår unika 
livsmiljö”. 

Inom utvecklingsområdet ”Vi tar ansvar för miljön” återfinns en indikator för andelen 
miljöbilar. En väl utbyggd laddningsinfrastruktur är en förutsättning för 
kommunkoncernens fortsatt omställning mot fossilfria fordon. 

Inom utvecklingsområdet ”Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö återfinns ingen 
relevant indikator men hela området vänder sig mot boende och besökare. En väl 
utbyggd laddningsinfrastruktur underlättar för bägge målgrupper och bidrar till en 
positiv bild av kommunen och ett mer hållbart samhälle.  

 
Underlag för Lysekils kommuns ställningstaganden  

Snabbladdning  
En snabbladdare kostar omkring en halv miljon kr att installera och dessa etableringar 
sköts normalt av den privata marknaden i kommersiellt intressanta lägen, t.ex. vid 
besökspunkter utmed större trafikstråk och shoppingcenter. Lysekils kommun ser 
positivt på om privata aktörer väljer att etablera snabbladdare. 
 

Normalladdning och destinationsladdning  
Efterfrågan av denna typ av laddare förväntas växa kraftigt de kommande åren. Det 
huvudsakliga behovet i kommunen bedöms därför bäst mötas genom uppförandet av 
normalladdare och destinationsladdare. Normalladdare kan tillgodose behoven vid 
arbetsplatserna medan destinationsladdare bör finnas vid olika allmänna 
parkeringsplatser och besöksmål som Havets Hus, badplatser med mera.  
 
  



   
 

 

Sida 7 av 9 
 

Betalningslösningar 
Det är bara elbolag som har rätt att ta betalt för el, men det är fullt möjligt att ta betalt 
genom en förhöjd parkeringsavgift. I dagsläget ser det olika ut vad det kostar och hur 
man betalar vid laddningsstationerna runt om i landet. Även om det på vissa ställen går 
att ladda kostnadsfritt är det troligt med avgifter på de flesta platser i framtiden, om 
inte annat för att undvika att laddningsplatsen används som gratisparkering. Ur ett 
kundperspektiv är det att föredra att en och samma betallösning används i så stor 
utsträckning som möjligt så det blir användarvänligt för kunderna.  
 

Laddning av elcyklar 
En vanlig räckvidd för en elcykel är 20–60 km. Laddningsbehovet på allmän plats eller 
vid cykelparkeringar på arbetsplatsen är begränsat. De flesta elcyklar har ett löstagbart 
batteri som lätt kan tas med och laddas i ett vanligt eluttag.  
 

Publik laddning på privat mark 
Eftersom det finns privata intressenter och behovet av snabbladdningsstationer 
bedöms vara begränsat finns det för tillfället inte något behov av offentliga initiativ för 
att etablera snabbladdningsstationer. Det finns däremot behov av att underlätta för de 
olika aktörerna, t.ex. genom att samla ägare till viktiga destinationer och fastigheter 
avsedda för arbete och/eller boende och informera om förväntad utveckling och 
möjligheter att möta denna. Det är troligt att laddning av elfordon i stor utsträckning 
kommer att ske vid bostäderna och här kan Lysekils kommun bidra med information 
till privatpersoner som efterfrågar detta. Frågan kan också påtalas i samband med 
detaljplanearbete, exploateringsavtal samt vid bygglovsansökan.   

Hyresbolagen är viktiga aktörer som kan möjliggöra ägandet och laddning av elbil för 
de som bor i hyresrätt.  
 

Publik laddning på kommunal mark  
Laddningsinfrastrukturen är inte tillfredställande utbyggd i Lysekils kommun. Lysekils 
kommun ska därför via det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB bedriva en aktiv 
utbyggnad. Förvaltningen ska ha en god beredskap och i en nära samverkan med LEVA 
i Lysekil AB säkerställa att utbyggnaden av laddningsinfrastruktur på kommunal mark 
sker i en hög takt.  

Ansvarsfördelningen bör normalt vara att kommunen äger marken men upplåter denna 
kostnadsfritt till LEVA i Lysekil AB. LEVA i Lysekil etablerar och driver 
laddningsplatsen samt administrerar betalningar. Nödvändiga avtal skrivs mellan 
aktörerna. 

Inom en tioårsperiod är det troligt att laddningsbehovet inte längre bara är knutet till 
strategiska platser utan är mer allmänt. Det innebär att de flesta parkeringar kan 
behöva en beredskap för laddningsplatser. Att lägga tomma rör för framtida dragning 
av el till laddningsplatser är ett sätt att ”framtidssäkra” nya parkeringar som anläggs. 
Befintliga parkeringar kan byggas om i takt med att efterfrågan ökar.  

Många parkeringar är inte kommersiellt intressanta för etablering av laddningsplatser, 
t.ex. pendlarparkeringar på landsbygden. Med tanke på att de elbilar som har kortast 
räckvidd kommer över 10 mil på en laddning finns det dock inga pendlarparkeringar 
inom Lysekil kommun där man är beroende av en laddning över dagen för att kunna 
komma hem igen.  
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Det är inte heller troligt att långväga besökare använder pendlarparkeringar. 
Laddningsplatser vid dessa är därför inget kommunen kommer att prioritera i första 
skedet.  
 
Laddning vid kommunkoncernens arbetsplatser  
Hur många som kommer att ladda sin elbil vid arbetsplatsen – i den mån det finns 
arbetsplatsparkeringar – lär bero på de ekonomiska förutsättningarna. För att undvika 
att personal övergår från gång, cykel eller kollektivtrafik till elbil bör det varken kosta 
mer eller mindre att parkera elbilar än bilar med förbränningsmotor. Kostnaden för 
laddning (el, drift och avskrivning av infrastruktur) ska tillkomma. Behovet att ladda 
elcykel i anslutning till cykelparkeringar på arbetsplatsen bedöms som litet och är inget 
som kommunkoncernen behöver prioritera.  
 
 
 
 
Ansvarsfördelning 
 

Aktivitet Ansvarig 
Publik laddning på privat mark  
Privata aktörers etablering av laddningsplatser 
ska uppmuntras genom att kommunen 
informerar berörda aktörer 

Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
LEVA i Lysekil AB 

Publik laddning på kommunal mark  
Etablering av laddningsplatser på mark som ägs 
av kommunen görs av LEVA i Lysekil AB. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
LEVA i Lysekil AB 

Vid nyanläggning eller ombyggnad av 
parkeringsplatser förbereds för separat 
eldragning till laddningsplatser. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
LEVA i Lysekil AB 

Parkeringskostnaden vid laddningsplatser på 
kommunal mark får inte subventioneras. 
Parkeringskostnaden ska vara densamma som för 
övriga platser på aktuell parkering, operatörens 
kostnad för laddning tillkommer 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Enhetlig betalningslösning Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
LEVA i Lysekil AB 

Laddning vid kommunkoncernens 
arbetsplatser 

 

Kostnaden för anställda att parkera sin bil på en 
kommunal arbetsplatsparkering ska inte bero på 
fordonets drivmedel. Kostnad för laddning (el, 
drift och avskrivning av infrastruktur) tillkommer 
den ordinarie parkeringsavgiften. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 16

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP 
Dnr: LKS 2019-006 

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, nämns i olika sammanhang som ett intressant 
alternativ till normerade bidrag och upphandling och anses innebära en 
effektivisering av samhällets samlade resurser. Lysekils kommun ser potentialen i 
detta och planerar för att samverka inom ramen IOP. Mot bakgrund av detta har 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram riktlinjer för IOP där syftet är att ge politiker 
och tjänstemän i kommunen ett fullgott stöd i att sluta avtal med civilsamhälles 
organisationer för tjänster som avser social välfärd. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-09. 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap. 

Yrkande 

Ronald Rombrant (LP): Att återremittera ärendet med syfte att riktlinjerna för 
idéburet offentligt partnerskap ska utgå från kommande lagstiftning.  

Emma Nohrén (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förlag, 
avslag på Ronald Rombrants förslag om återremiss. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag. 

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Emma Nohréns m.fl. förslag att 
fastställa riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap, IOP. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande ställer proposition på Emma Nohréns m.fl. förslag att fastställa 
riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap, IOP och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa riktlinjerna för idéburet 
offentligt partnerskap, IOP. 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige  
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 
2019-001-30 i ärende 16, Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP 

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en samverkansmodell mellan det 
offentliga och den idéburna sektorn. IOP ses som ett mellanting mellan 
upphandling och föreningsbidrag.  

Dagens samhälle nr 1 2019 hade ett stort uppslag om denna samverkansmodell. 
Där framkom bl.a. att det saknas lagrum när det gäller IOP.  

Stora organisationer som Västra Götalandsregionen (VGR) säger nu upp 
ingångna partnerskapsavtal på grund av juridiska tveksamheter. Detta bl.a. mot 
bakgrund av en dom i förvaltningsrätten i Göteborg där det i ett fall i Alingsås 
slogs fast att det rörde sig om en otillåten direktupphandling där kommunen 
ålades böter på 5 miljoner kronor.   

Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar i slutet av 2019, 
förmodligen kommer det då ett lagförslag. Lysekils kommun är inte i den 
positionen att vi ska fatta principiella beslut som kanske bara håller några 
månader.  

Mot denna bakgrund yrkades på att ärendet skulle återremitteras med syftet att 
de riktlinjer som ska tillämpas bör utgå från något reellt, alltså lagstiftning eller 
motsvarande. 

Enligt föredragande tjänsteperson i kommunstyrelsen framkom dessutom att det 
inte var nödvändigt att ha dessa riktlinjer för att ingå avtal med ABF eller Folket 
hus, vilket tydligen tanken nu är. I kraft av en majoritet i kommunfullmäktige 
kan socialdemokraterna i Lysekil - och övriga stödpartier till S - ändå driva 
igenom sina målsättningar. Vore inte det såväl enklare som öppnare och 
värdigare? 

Ronald Rombrant för Lysekilspartiet 
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Avdelningen för verksamhetsstöd 
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Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP 
Sammanfattning 
Idéburet offentligt partnerskap, IOP, nämns i olika sammanhang som ett intressant 
alternativ till normerade bidrag och upphandling och anses innebära en 
effektivisering av samhällets samlade resurser. Lysekils kommun ser potentialen i 
detta och planerar för att samverka inom ramen IOP. Mot bakgrund av detta har 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram riktlinjer för IOP där syftet är att ge 
politiker och tjänstemän i kommunen ett fullgott stöd i att sluta avtal med 
civilsamhälles organisationer för tjänster som avser social välfärd.  
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige fastställa riktlinjerna för 
idéburet offentligt partnerskap, IOP.  

 

Ärendet 
Kommunen planerar för att samverka inom ramen IOP, idéburet offentligt 
partnerskap. Mot bakgrund av detta har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram 
riktlinjer för IOP där syftet är att ge politiker och tjänstemän i kommunen ett 
fullgott stöd i att sluta avtal med civilsamhälles organisationer för tjänster som avser 
social välfärd.  
 
Förvaltningens synpunkter 
Regeringens proposition 2009/10:55 (en politik för det civila samhället) handlar 
om tydliggörande av det civila samhällets roll. I februari 2018 ingicks en 
överenskommelse mellan regeringen och representanter för det civila samhället 
inom det sociala området. Syftet var att dialogen mellan civilsamhället och regeringen 
ska breddas och öppnas för dialog och samråd inom fler sakpolitiska områden.  

Då det ideella arbetet i Sverige grovt räknat motsvaras av cirka 300 000 
heltidstjänster utgör dessa organisationer (benämns på central nivå ofta för 
idéburna organisationer eller det civila samhället) en viktig resurs såväl för 
samhället i stort likväl som för Lysekils kommun. De senaste åren har bland andra 
kommunens integrations strateg arbetat med en rad projekt och insatser för att 
stärka och utveckla samverkan med det civila samhället där de senare har stor 
betydelse i integrations- och demokratiarbetet.  
 
IOP nämns i olika sammanhang som ett intressant alternativ till normerade bidrag 
och upphandling. Att Lysekils kommun börjar verka inom ramen för IOP skulle 
innebära en effektivisering av såväl kommunens som samhällets samlade resurser. 
Mot den bakgrunden har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram riktlinjer för IOP 
där syftet är att ge politiker och tjänstemän i Lysekils kommun ett fullgott stöd i att 

http://www.lysekil.se/
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kunna sluta avtal med civilsamhälles organisationer för tjänster som avser social 
välfärd. Det ger såväl en ökad valfrihet för individen som en högre kvalitet i 
verksamheterna. Riktlinjernas framtagande grundas i att ge vägledning för 
kommunens ambition att ingå samarbete med den idéburna sektorn med avsikt att 
skapa mervärde för kommunens invånare.  
 
Kommunfullmäktige i Lysekil biföll 2018-11-22 ett motionsförslag om att stärka de 
ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet vilket harmoniserar väl med 
kommunens planer på att samverka med det civila samhället inom ramen för IOP.  
 
Runt om i Sverige finns idag runt 200 pågående IOP:er. Det ska framhållas att 
något tydligt lagrum för idéburet offentligt partnerskap inte finns. Regeringen 
tillsatte därför en utredning som ska definiera vad som vad som utgör en idéburen 
aktör samt föreslå riktlinjer, kriterier eller andra instrument. Tills utredningen är 
färdig föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen fastställer de av förvaltningen 
framtagna riktlinjerna. Dessa kan vid behov senare justeras utifrån utredningens 
slutsatser och rekommendationer.    
 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 
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Sammanfattning  
 
Syftet med dessa riktlinjer, Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap, är att ge 
politiker och tjänstemän i Lysekils kommun ett fullgott stöd att kunna sluta avtal med 
civilsamhälles organisationer för tjänster som avser social välfärd. Det ger såväl en ökad 
valfrihet för individen som en högre kvalitet i verksamheterna. Riktlinjernas 
framtagande grundas i att ge vägledning för kommunens ambition att ingå samarbete 
med den idéburna sektorn med avsikt att skapa mervärde för kommunens invånare.  
Idéburet offentligt partnerskap förkortas i fortsättningen i det här dokumentet IOP. 

 1 Inledning  
Att bo och leva i Lysekil ska vara en positiv upplevelse för kommuninvånarna. För att 
kunna tillmötesgå alla individers och gruppers individuella behov behöver Lysekils 
kommun använda sig av olika strategier. Samhällets sektorer (den privata, den ideella 
och den offentliga) skiljer sig åt i sättet de drivs på; en kommunal förvaltning fungerar 
inte på samma sätt som ett privat företag eller en förening. Denna insikt är central för att 
tillgängliggöra hela paletten av resurser i samhället och det krävs olika sätt att agera för 
att få alla resurser att fungera och samspela.1  
 
Lysekils kommun har en stark och levade idéburen sektor bestående av både 
idrottsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och andra intresseorganisationer. 
Föreningarna är olika stora men drivs i grunden på samma sätt: med ideellt engagemang 
och mycket hjärta. Det är en styrka för Lysekil att ha ett starkt civilsamhälle. Genom 
engagemang från idéburna sektorn finns möjligheter och ett bredare utbud för 
människor och grupper av människor. Ett samverkansarbete av det slag som beskrivs i 
de här riktlinjerna kan leda till tydligare gränser mellan de samverkande parterna, vilket 
ger tydligare ramar och ansvarsfördelning.  
 
För ett starkt civilsamhälle är det viktigt att organisationerna är självständiga och 
oberoende samt att de kan agera röstbärare för sina medlemmar på samma gång som 
upplevda samhällsproblem kan belysas. Det är av den anledningen också viktigt att 
offentliga aktörer har en god relation med civilsamhället liksom att dess styrka som 
utförare av välfärdstjänster beaktas. Om man anlägger ett brett perspektiv på välfärd och 
räknar in både vård, skola och omsorg så har idéburna aktörer 17 procent av Sveriges 
offentliga sektors inköp. Skolpengen för friskolor/föräldrakooperativ utgör här en stor 
del.2  
Vissa marknadsmekanismer kan motverka idéburna aktörers möjligheter att agera inom 
välfärdsmarknaden. Men det finns även samhällsproblem och -fenomen som är svåra att 
reglera med marknadsmekanismer. Exempel på det är kvinnojoursverksamhet eller 
verksamhet för särskilda grupper (kriminella eller personer med risk att hamna i 
kriminalitet) där utförarens särskilda kompetens och personbundna erfarenhet kan spela 
en viktig roll.3  
 
 
1 SOU rapport 2016:13 Palett för ett stärkt samhälle (2016).  
2 Framtidens civilsamhälle – underlagsrapport till Framtidskommissionen Tobias Harding, Fritzes 
(2012).  
3 SKL (2015) Motion 60 Utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets 
ideella och idéburna organisationer – om idéburet-offentligt partnerskap.  
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2 Bakgrund  
2.1 Förutsättningar i Lysekils kommun  
Ett viktigt led i att kunna sluta IOP-avtal är att det finns en politisk inriktning som 
särskilt beskriver den privata aktörens (d.v.s. föreningen som representerar den idéburna 
sektorn) roll i samhällsutvecklingen i sin helhet, och att på vilket sätt den tilltänkta 
verksamheten kan ses som del av detta.  
I Lysekils kommun finns riktlinjer som beskriver på vilket sätt samverkan mellan 
kommunen och den idéburna sektorn ska ske. 
Syftet med överenskommelsen är:  

• att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorns 
organisationer för demokratisk förankring och vitalisering  

• att underlätta lokal utveckling i olika kommundelar  
• att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorns organisationer att utgöra 

viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen  
 
 

3 Utgångspunkt för Lysekils kommun  
3.1 Definition av idéburen aktör  
Idéburen organisation är ett begrepp som har börjat användas mer systematiskt i 
samhällsdialogen sedan början av 2000-talet, för att beskriva den tredje sektor som befinner sig 
mellan offentlig sektor och privat sektor, och som varken kan sägas tillhöra den offentliga eller 
den privata sektorn.  
 
Begreppet inbegriper organisationer med olika associationsform som ideella föreningar, 
ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund och aktiebolag med begränsad vinstutdelning.  
 
Organisationer av denna typ brukar i engelskspråkiga länder benämnas "Non governmental 
organizations" eller NGOs, och "idéburen organisation" kan ses som den svenskspråkiga 
motsvarigheten till begreppet. Idéburna organisationer benämns ibland felaktigt som ideella - 
men idéburen och ideell har delvis olika innebörd, där ideell avser arbete som utförs på fritiden, 
medan en idéburen organisation t.ex. kan vara affärsdrivande i form av ett kooperativ. 
Begreppen glider dock delvis in i varandra.  
 
De idéburna organisationerna kännetecknas av följande:  

• De syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé 
• De syftar inte till direkta privata ekonomiska vinster 
• De gynnar allmän- eller medlemsintresset 
• De är inte en del av stat/kommuner 

 
Utredning om definition av idéburna aktörer -Kommittédirektiv – Dir. 2018:46 – En tydlig 
definition av idéburna aktörer i välfärden. 
Den 7 juni 2018 beslutade regeringen att en särskild utredare ska ta fram ett förslag på en tydlig 
definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från 
andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade eller 
subventionerade verksamheter. 
 
Oftast har en idéburen aktör en demokratiskt uppbyggd organisationsstruktur där 
makten utgår från medlemmar och brukare. Viktigt att poängtera är att även om Idéburet  
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syftet inte är vinst förhindrar det dock inte att organisationen har en ekonomisk 
verksamhet och genom den skapar resurser för att främja sitt ändamål.  
 

3.2 Vilka aktörer kan vara aktuella för ett IOP?  
En idéburen aktör kan ha olika associationsformer där den ideella föreningen är den 
mest dominerande. Andra förekommande associationsformer är stiftelse, registrerade 
trossamfund, eller aktiebolag med särskild begränsning av vinstutdelning. I vissa fall 
kan även en ekonomisk förening räknas som en idéburen aktör om det rör sig om ett 
nykooperativ där den allmännyttiga och sociala målsättningen är vägledande och där 
verksamheten är brukarstyrd. Här behöver man avgöra från fall till fall.  
Denna associationsform är generellt skapad för att generera vinst till sina medlemmar 
vilket i sig inte är förenligt med att också vara en idéburen aktör, det finns dock 
undantag t ex i nykooperativ.  
De aktörer som Lysekils kommun kan komma att sluta ett IOP-avtal med är således de 
juridiska personer som tillhör civilsamhället och vars verksamhet syftar till ett 
allmännyttigt mål, inte skapar vinst för ägare eller medlemmar och har en demokratiskt 
uppbyggd organisation.  

4 Genomförande  
4.1 Vad är ett IOP?  
Traditionellt sett samverkar kommunen med civilsamhället främst på två sätt (gällande 
ekonomisk samverkan):  
1) Normerande bidrag  
2) Upphandlade tjänster  
 
Normerande bidrag eller föreningsbidrag är ofta ett bidrag för att föreningen finns till 
(verksamhetsbidrag), men kan även varar prestationsbaserat t ex baserat på antal 
medlemmar eller storlek på arrangemang, eller bygga på projekt etc. Vid upphandlade 
tjänster (vilket ska göras antingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller 
lagen om valfrihetssystem (LOV)) så deltar idéburna aktörer på samma villkor som 
privata. Här är det den upphandlande myndigheten (dvs. kommunen) som beslutar om 
verksamhetens utformning. I båda fallen är det kommunen som har beslutandemakt; om 
villkoren för bidraget och om ramarna för upphandlingen.  
Vid sidan av dessa har dock en ny samverkansform mellan det offentliga och 
civilsamhället vuxit fram; idéburet offentligt partnerskap (IOP). Grunden för 
uppkomsten av IOP är att det finns samhällsfenomen samt relationer mellan det 
offentliga och det ideella som inte bygger på, eller kan inramas i, en marknads-  
eller bidragslogik. IOP är således en samverkansmodell för att gemensamt hitta 
lösningar på samhällsproblem men utan att använda vare sig bidrag eller upphandling 
som finansiering.  
 

4.2 När kan ett IOP-avtal ingås?  
I Sverige har en modell för IOP främst arbetats fram av organisationen Forum en 
intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. Forum har 
identifierat att ett IOP-avtal kan ingås när:  

1. Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.  
2. Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns.  
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3. Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.  
4. Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.  
5. Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.  
6. Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra 

insatser).  
7. Verksamheten inte detaljregleras från kommunen.  
8. När båda parterna önskar och ser en mening i att ha ett annat avtalsförhållande 

eller samverkan vilket inte bygger på marknads-mekanism och kommersiell 
logik.14  

 
Partnerskapet ingås genom att parterna kommer överens om vilken verksamhet som ska 
bedrivas av den idéburna organisationen, med vilka mål och inom vilka ramar samt att 
kommunen lämnar ett ekonomiskt stöd till driften samtidigt som även organisationen 
går in med egna medel (t ex pengar, personal, volontärer eller lokal). Denna 
överenskommelse nedtecknas i ett icke detaljreglerat avtal. IOP-avtal skrivs ofta runt en 
särskild verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen. I avtalet bestäms vad 
partnerskapet gäller, vilken part som ska bidra med vilka resurser, hur länge avtalet ska 
gälla och så vidare. Kommunen och organisationen bör även ha regelbunden 
uppföljning och dialog kring hur verksamheten fortskrider sam hur fortsatt samverkan 
bör utformas.  
Det finns inte ett mål i sig med att använda IOP som samverkans- och avtalsform 
framför andra. Det är heller inte så att IOP ersätter föreningsbidrag eller att en 
organisation som tecknar ett IOP inte kan få föreningsbidrag eller delta i upphandlingar. 
Ett IOP är ett samverkansavtal som tecknas kring en särskild och avgränsad verksamhet 
i vilken kommunen har intressen. Det är således fullt möjligt för en organisation att få 
föreningsbidrag, ha ett IOP samt ha upphandlade uppdrag från kommunen. Om 
föreningsbidrag eller tjänsteköp (upphandlade eller direktupphandlade) är en mer 
lämpligt avtalsform så bör inte IOP användas. 
 

4.3 Användning av IOP i Lysekil  
När kommunen ska (med)finansiera en viss verksamhet bör kommunen inledningsvis, 
utifrån syftet med verksamheten och eventuella brukares behov och rättigheter, se över 
vilket finansieringsverktyg som kan vara lämpliga för att utröna om en 
partnerskapsrelation och således ett IOP kan vara tillämpligt. Om det bedöms att ett IOP 
skulle kunna vara en lösning så bör ett sådant avtal kunna tecknas under förutsättning att 
det är förenligt med punkterna i bifogad checklista. 
En riktlinje i detta arbete bör dock vara att avtalen ska vara tidsbegränsade att gälla i 
maximalt fyra år (med möjlighet till förlängning).  
 

 

 

 

 

 

 

4 Forum Idéburet-Offentligt Partnerskap, För delaktighet och lokal utveckling (2010).  
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Processerna som kan leda fram till tecknande av IOP med en eller flera organisationer 
bör kännetecknas av så öppen dialog som möjligt. Här bör de dialogarenor som 
etablerats i samband med kommunens överenskommelse vara en utgångspunkt. 
Kommunens ambition är att hitta dialogformer som bjuder in många idéburna aktörer, 
vilket kan leda till att antalet potentiella samverkansparter inom ramen för kommande 
IOP kan breddas.  

5 Uppföljning  
Riktlinjen för IOP bör följas upp internt för att säkerställa att det är ett användbart 
verktyg på tjänstemannanivå.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Checklista inför beslut om idéburet offentligt partnerskap (IOP)  
 
 
UPPFYLLER TÄNKT VERKSAMHET:  
 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÖD:  

Är verksamheten initierad av  
den idéburna organisationen?  

Det bör inte vara kommunen som beställer en 
verksamhet, då är troligen upphandling ett 
bättre alternativ.  

Är verksamheten förenlig med  
kommunallagen?  

Ligger ändamålet för verksamheten inom den 
kommunala kompetensen? Tillämpas 
kommunallagens principer bl.a. gällande 
likställighet? Förvaltningen bör vid tveksamhet 
ta kontakt med SKL för en bedömning.  

Är verksamheten ett led i att förverkliga ett 
politiskt program eller plan där de idéburna 
organisationerna berörs?  

De av kommunfullmäktige antagna motionerna 
”Stärk de ideella organisationernas ställning i 
välfärdsarbetet” (2013-03-14, KF § 18) samt 
”Lokala utvecklingsgrupper” (2017-04-20 KF 
§ 45) beskriver bl. a betydelsen av kommunens 
samverkan med civilsamhället.  

Bidrar verksamheten till lokal  
utveckling och delaktighet i  
samhället?  

Vad som anses vara en kommunal 
angelägenhet (kompetensenlig) regleras i 
kommunallagen samt viss speciallagstiftning. 
Verksamhet inom folkbildning, kultur etc. är 
kompetensenlig, liksom verksamhet där 
kommunen har ett ansvar.  

Finns det en marknad eller  
konkurrenssituation?  

Den avtalade verksamheten ska inte ha 
ekonomiska drivkrafter. Ett IOP ska inte 
tecknas om det finns en fungerande eller 
potentiell marknad. D.v.s. det ska inte finnas 
ett utbud av samma verksamhet från någon 
näringsidkare då det skulle snedvrida 
konkurrensen och verka missgynnande.  

Är parterna med och samfinansierar  
verksamheten?  

Ett IOP innebär inte att kommunen går in som 
finansiär i ett projekt utan att kommunen och 
organisationen samarbetar och samverkar. 
Därför behöver alla parter bidra. Det kan vara 
med pengar, lokal, volontärer eller liknande 
insatser.  

Verksamheten detaljregleras  
inte av kommunen  

Om kommunen går in och detaljreglerar en 
verksamhet så kommer detta att bli ett 
tjänsteköp där kommunen beställer en viss 
verksamhet. Ett IOP-avtal bygger på 
samverkan och avtalet ska enbart övergripande 
reglera vad som ska göras, ange vem som 
bidrar med vilka resurser och hur länge avtalet 
gäller. Kontinuerlig dialog bör finnas under 
avtalstiden.  

Är uppdraget tänkt att drivas  
under en längre tid?  

En överenskommen IOP-verksamhet bör ha en 
varaktighet som är 1 – 3 år 
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Bilaga 2 - Mall för att skriva IOP-avtal  
 
En överenskommelse om partnerskap bör innehålla följande uppgifter:  
 
1. Bakgrund och syfte till överenskommelsen  
• Varför IOP-avtalet ska ingås.  
 
2. Avtalsparter  
• Organisationens eller parternas namn, Organisationsnummer, kontaktperson, telefon 
och e-post.  
 
3. Värdegrund  
• Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet 
och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Även 
långsiktighet, transparens och acceptans för kritik är centrala i värdegrunden som detta 
avtal vilar på. Vidare bygger avtalet på varsam och respektfull hantering av de medel 
som möjliggör verksamheten.  
 
4. Beskrivning av verksamheten  
• Här beskrivs den verksamhet som partnerskapet omfattar samt vilken eller vilka 
målgrupper som närmast berörs av verksamheten. Finns det förväntningar på 
måluppfyllelse bör de också anges.  
 
5. Organisation för samverkan  
• Finns det en styrgrupp ska den också beskrivas, vem som ingår, hur ofta den 
sammanträder och om regler för dialog och informationsutbyte.  
 
6. Ekonomi  
• Här anges vad respektive part medfinansierar samt personal, lokaler m.m. Det står 
fritt för den idéburna organisationen att ansöka om medel från andra bidragsgivare, 
men dock ej för samma insats som IOP-avtalet avser.  
 
7. Uppföljning  
• Här beskrivs krav på avstämningar, rapporter och hur frekvent dessa ska utföras.  
 
8. Avtalstid, omförhandling, hävningsrätt samt tvist  
• Det ska tydligt framgå avtalets varaktighet. Båda parter ska dock kunna påkalla 
omförhandling kring bestämmelserna i avtalet ifall inte den ena eller den andra parten 
fullföljer sina åtaganden. Vid tvist ska detta lösas genom dialog. Man bör också skriva 
in förutsättningar och en tidsgräns för uppsägning av avtalet.  
 
9. Underskrift  
• Avtalet ska upprättas i två likalydande exemplar och efter parterna undertecknande 
tagit var sitt original. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 18

Svar på medborgarförslag om EU:s kommande krav om 
återanvändning och materialåtervinning 
Dnr: LKS 2018-267 

I medborgarförslag har förslagsställaren lämnat förslag kring EU:s kommande krav 
om återanvändning och materialåtervinning. Förslaget är att uppföra en lokal för 
byggavfall och återanvändning av densamma i tillämpliga delar. 

Förslaget med uppförande av lokal för mottagning av byggavfall vid 
avfallsanläggningen på Sivik har enligt RAMBO AB relevans och skulle kunna tillföra 
mervärden för samhället och kommunen på flera sätt. Rambo har tidigare (senast 
2013) diskuterat en sådan lösning efter initiativ från en extern intressent. Vid detta 
tillfälle togs kontakt med kommunens arbetslivsenhet vilka också var intresserade av 
att utveckla iden. 

Vid kontakter med kommunens dåvarande näringslivsenhet avvisades dock 
initiativet. Rambo har släppt frågan och kommer inte på nytt att ta upp denna utan 
klara och tydliga önskemål och initiativ från Lysekils kommuns sida. Då Rambo ägs 
av fyra kommuner krävs dessutom ett beslut från dess styrelse/ägare. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-11. 
Medborgarförslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses 
besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
2018-11-11 

Dnr 
LKS 2018-000267 

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

Svar på medborgarförslag om EU:s kommande krav om 
återanvändning och materialåtervinning 
Sammanfattning 
I medborgarförslag har förslagsställaren lämnat förslag kring EU:s kommande krav 
om återanvändning och materialåtervinning. Förslaget är att uppföra en lokal för 
byggavfall och återanvändning av densamma i tillämpliga delar. 
 
Förslaget med uppförande av lokal för mottagning av byggavfall vid 
avfallsanläggningen på Sivik har enligt RAMBO AB relevans och skulle kunna 
tillföra mervärden för samhället och kommunen på flera sätt. Rambo har tidigare 
(senast 2013) diskuterat en sådan lösning efter initiativ från en extern intressent. 
Vid detta tillfälle togs kontakt med kommunens arbetslivsenhet vilka också var 
intresserade av att utveckla iden.  
 
Vid kontakter med kommunens dåvarande näringslivsenhet avvisades dock 
initiativet. Rambo har släppt frågan och kommer inte på nytt att ta upp denna utan 
klara och tydliga önskemål och initiativ från Lysekils kommuns sida. Då Rambo ägs 
av fyra kommuner krävs dessutom ett beslut från dess styrelse/ägare.    
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
anses besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.   
 
Ärendet 
I medborgarförslag som inkom 2018-04-16 har förslagsställaren lämnat förslag om 
hur kommunen skulle kunna möta EU:s kommande krav om återanvändning och 
materialåtervinning. Förslaget är att låta uppföra en lokal vid avfallsanläggningen i 
Sivik där byggavfallmaterial utsorteras och det material som kan återanvändas så 
görs. Detta kan då säljas till konsumenter och även byggföretag till subventionerade 
priser för att sedan återanvändas. Förslagsställaren menar att detta innebär att 
kommunens kvittblivningskostnader torde minska samtidigt som det är möjligt att 
få tillbaks lite av erforderliga personalkostnader för den försäljning som kan ske.  
 
Verksamheten skulle kunna drivas på samma sätt som Gröna fyndet och även 
eventuellt bidra till integration av arbetslösa kommunplacerade. 
 

Förvaltningens synpunkter 
Förslagsställaren hänvisar i sitt förslag till LEVA i Lysekil AB men det är RAMBO AB 
som är den aktuella aktören i detta fall. Kommunstyrelseförvaltningen har varit i 
kontakt med Rambo och följande som menar att förslaget med uppförande av lokal 
för mottagning av byggavfall vid avfallsanläggningen på Sivik har relevans och skulle 
kunna tillföra mervärden för samhället och kommunen på flera sätt.  
 

http://www.lysekil.se/
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Anläggningar för mottagning och återvinning av byggavfall finns i ett antal 
kommuner, de flesta avsevärt större än Lysekil. I de flesta fall står 
"arbetslivsenheter'' eller motsvarande för arbetsledning och personal, ofta är även 
ideella organisationer inblandade, i något fall även Samhall.  

Rambo har tidigare (2013) diskuterat en liknande lösning efter initiativ från en 
extern intressent.  Även AME har visat intresse för att öka återbruk av olika slag, 
däribland visst byggmaterial. Målsättningen är då att öka såväl sysselsättning som 
en positiv påverkan på miljön. AME har även fört diskussioner med RAMBO 
gällande detta och båda visat ett intresse. 

En viktig och central faktor i denna fråga är dock att hitta lämpliga former för en 
sorteringsstation vid återvinningscentralen och att anpassa lokalerna för 
försäljning. Det krävs troligtvis även en form av utökad bemanning och riktad 
utbildning för att kunna hantera sortering och återförsäljning.  
 
Mottagningen och sorteringen av byggavfallet måste av skattetekniska skäl ske 
utanför Siviks avfallsanläggning (annars omfattas materialet av Lagen om skatt på 
avfall, LSA). Detta kräver att kommunen kan och vill upplåta mark i anslutning till 
anläggningen vilket dock inte diskuterats. 
 
Rambo jobbar för närvarande inte med frågan och kommer inte lyfta den utan ett 
tydligt initiativ från Lysekils kommuns sida bland annat gällande intresse och 
klargörande avseende projektledning, finansiering mm. Då Rambo ägs av fyra 
kommuner krävs utöver detta ett beslut från Rambos styrelse/ägare.  

Även om medborgarförslaget är lovvärt och i sak väl motiverat, är det mot 
bakgrund av ovanstående för närvarande inte är aktuellt med att bygga den 
föreslagna lokalen för återvinning av byggavfall.  

 

 

Leif Schöndell Christian Martins  
Kommundirektör  Administrativ chef  

 

Bilaga/bilagor 
Medborgarförslag  
 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 

http://www.lysekil.se/


Medborgarförslag avseende EU:s kommande krav om återanvändning 
och materia/återvinning av byggavf all. 

Dokumentet från Naturvårdverket återfinns här: 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

verige/Uppd Jat-efter-omrade/ A vfäl I/ A vfallsforebyggande-program/Bygg--och
ri vningsavfall/EU s-atervinn i ngsmal-for-byggavf al I/ 

Kriteriet "Förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning 
( exklusive energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EU :s 
avfallsdirektiv öka till minst 70 viktprocent före år 2020. Ett nordiskt forskarteam har 
undersökt vilka konsekvenser detta mål får för resurshushållning och diffus 
föroreningsspridning i de nordiska länderna" - torde bli mycket tufft att uppfylla 
eftersom de mängder som går till energiåtervinning (sk RT-flis) inte får tillgodogöras. 

Kostnaden för att efterleva detta krav kommer på det ena eller andra sättet att föras till 
kommunernas skattebetalare. Det är därmed viktigt att kommunen via LEVA har en 
strategi för att uppfylla kravet. Väljer LEVA att skicka problemet vidare till annan 
aktör så kommer de kostnader som LEVA betalar för att skicka byggavfallet vidare att 
öka. Alternativet är då att minska dessa kostnader genom att vidta egna åtgärder, 
vilket detta förslag behandlar. 

Mitt förslag är att låta uppföra en lokal vid avfallsanläggningen i Sivik där 
byggavfallmaterial utsorteras och det material som kan återanvändas så görs. Detta 
kan då säljas till konsumenter och även byggföretag till subventionerade priser för att 
sedan återanvändas. Det gör ju då dels att kommunens kvittblivningskostnader torde 
minska samtidigt som det är möjligt att även få tillbaks lite av erforderliga 
personalkostnader för den försäljning som kan ske. Verksamheten skulle kunna drivas 
på samma sätt som Gröna fyndet och även eventuellt bidra till integration av 
arbetslösa kommunplacerade. 

Henrik Harnevi 
B 45335 
Lysekil 0523-1 
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Registraturen 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 20

Svar på medborgarförslag om att rusta upp gång- och cykelväg från 
Tuntorp, Brastad till Stångenässkolan - förbättra för cyklister och 
fotgängare vid rondellen i Brastad 
Dnr: LKS 2015-477 

I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att rusta upp gång- 
och cykelväg från Tuntorp till Stångenässkolan samt förbättra för cyklister och 
fotgängare vid rondellen i Brastad. 

Trafikverkets avdelning för underhåll har, tillsammans med kommunen, under 
vår/höst 2018 gjort en upprustning av väg 162 i Brastad. Det har dock inte 
genomförts någon breddning av gång- och cykelvägarna eller åtgärder på väg 843. 

En upprustning av gång- och cykelvägen mellan Tuntorp och Stångenässkolan har 
tidigare föreslagits av kommunen, men någon standardhöjning av det aktuella 
avsnittet har inte tagits med i Trafikverkets underhålls- eller investeringsplaner för 
den närmaste planperioden. Den standard som är idag kommer alltså att vara den 
som tillhandahålls de närmaste åren.  

Lysekils kommun avser dock att arbeta för att öka säkerheten för skoleleverna på väg 
till/från Stångenässkolan. 

I medborgarförslaget föreslås även åtgärder i cirkulationsplatsen på väg 162. Denna 
är nyligen åtgärdad och följer kraven i Vägar och gators utformning, VGU. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11. 
Medborgarförslag.  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-29, § 108. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Datum 
2019-01-11 

Dnr 
LKS 2015-000477 

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

Svar på medborgarförslag om att rusta upp gång- och 
cykelväg från Tuntorp, Brastad till Stångenässkolan - 
förbättra för cyklister och fotgängare vid rondellen i Brastad 
Sammanfattning 
I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att rusta upp gång- 
och cykelväg från Tuntorp till Stångenässkolan samt förbättra för cyklister och 
fotgängare vid rondellen i Brastad. 
 
Trafikverkets avdelning för underhåll har, tillsammans med kommunen, under vår-
höst 2018 gjort en upprustning av väg 162 i Brastad. Det har dock inte genomförts 
någon breddning av gång- och cykelvägarna eller åtgärder på väg 843. En 
upprustning av gång- och cykelvägen mellan Tuntorp och Stångenässkolan har 
tidigare föreslagits av kommunen, men någon standardhöjning av det aktuella 
avsnittet har inte tagits med i Trafikverkets underhålls- eller investeringsplaner för 
den närmaste planperioden. Den standard som är idag kommer alltså att vara den 
som tillhandahålls de närmaste åren. Lysekils kommun avser dock att arbeta för att 
öka säkerheten för skoleleverna på väg till/från Stångenässkolan. 

I medborgarförslaget föreslås även åtgärder i cirkulationsplatsen på väg 162. Denna 
är nyligen åtgärdad och följer kraven i Vägar och gators utformning, VGU.   

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

Ärendet 
I medborgarförslag vilket inkom 2015-10-14 har förslagsställaren föreslagit en 
upprustning av gång- och cykelvägen från Tuntorp till Stångenässkolan samt 
förbättra för cyklister och fotgängare vid rondellen i Brastad. 
 

Förvaltningens synpunkter 
I medborgarförslaget föreslås att gång- och cykelväg från Tuntorp till 
Stångenässkolan rustas upp. Det aktuella vägavsnittet tillhör Trafikverket varvid 
kommunen kontaktat dem.  

En upprustning av gång- och cykelvägen mellan Tuntorp och Stångenässkolan har 
tidigare föreslagits av kommunen, men någon standardhöjning av det aktuella 
avsnittet har inte tagits med i Trafikverkets underhålls- eller investeringsplaner för 
den närmaste planperioden. Den standard som är idag kommer alltså att vara den 
som tillhandahålls de närmaste åren.   

I medborgarförslaget föreslås även åtgärder i cirkulationsplatsen på väg 162. Denna 
är nyligen åtgärdad och följer kraven i Trafikverkets Vägar och gators utformning, 
VGU.  
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Trafikverkets avdelning för underhåll har, tillsammans med kommunen, under vår-
höst 2018 gjort en upprustning av väg 162 i Brastad. Det har dock inte genomförts 
någon breddning av gång- och cykelvägarna eller åtgärder på väg 843. 

Avdelningen för mark och gata, samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun, 
konstaterar att det är svårt att förbättra gång- och cykelbanor förbi rondellen upp 
mot Stångenässkolan i öst-västlig riktning. Detta beroende på att riksväg 162, 
Kyrkvägen samt Rixövägen är statliga vägar. Dessutom äger kommunen i stort sett 
ingen mark i och runt rondellen. 

Vad gäller underhåll och ombyggnation generellt, är detta huvudsakligen 
Trafikverket ansvar och att ta ställning till när och om behov föreligger.  

Naturligtvis skulle det ur en trafiksäkerhetsaspekt vara positivt med gång- och 
cykelvägar som helt är separerade från övrig trafik, men det är komplicerat och 
mycket kostsamt i en redan existerande bebyggelse. Lysekils kommun avser dock 
att arbeta för att öka säkerheten för skoleleverna på väg till/från Stångenässkolan. 

 
 
 
 
 
Leif Schöndell Christian Martins  
Kommundirektör  Administrativ chef  

 
Bilaga/bilagor 
Medborgarförslag  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-29, § 108 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren  
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 108

MEDBORGARFÖRSLAG RUSTA UPP GÅNG-OCH CYKELVÄG FRÅN
TUNTORP, BRASTAD TILL STÅNGENÄSSKOLAN
Dnr: LKS 2015-477

Ett medborgarförslag har kommit in 2015-10-14 om att rusta upp gång- och cykelväg
från Tuntorp Brastad till Stångenässkolan.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-10-14

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Skicka underskrivet medborgarförslag till: Lysekils kommun, 453 80 Lysekil 

Lysekils kommun 
E-post: registrator@lysekil.se
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 19

Svar på motion om tätare turer och öppna toaletter på Gullmarsleden 
Dnr: LKS 2018-184 

Lars Björneld (L) inkom 2018-03-13 till kommunfullmäktige i Lysekil med en motion 
angående önskan om krav från kommunstyrelsen till Trafikverket om ökad turtäthet 
på färjelinjen Finnsbo-Skår mellan kl. 22.00 och 06.00 samt att toaletterna ombord 
ska vara öppna. 

I ett svar från Trafikverket anges att vad det gäller toalett på färjorna finns det 
beslutat i funktionella krav att detta bara ska finnas på turer över 15 minuter. 
I svaret anges också att om det finns önskemål om ändringar av tidtabellen så bör 
detta tas upp med regionen som sedan samråder detta med färjerederiet i samband 
med beslut om tidtabellen. 

Flera kontakter har därefter tagits med Trafikverket i ärendet utan att komma fram 
till en lämplig lösning på önskat resultat enligt motionen från Lars Björneld. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08. 
Motion. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-13, § 41. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta upp frågan om 
turtäthet med VG regionen inför VG regionens kommande samråd med färjerederiet i 
samband med beslut om tidtabell. 

Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen tillskriver Trafikverket angående 
öppna toaletter ombord på färjan. 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed är besvarad. 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige  



Tjänsteskrivelse  
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 Datum Dnr 

 2019-01-08 LKS 2018-000184 

 

Kommunstyrelsen/Hållbar utveckling 

Jan-Erik Larsson, 0523 – 61 31 66 

jan-erik.larsson@lysekil.se 

 

Svar på motion om tätare turer och öppna toaletter på 
Gullmarsleden 

 

Sammanfattning 

Lars Björneld (L) inkom 2018-03-13 till kommunfullmäktige i Lysekil med en 
motion angående önskan om krav från kommunstyrelsen till Trafikverket om 
ökad turtäthet på färjelinjen Finnsbo-Skår mellan kl. 22.00 och 06.00 samt att 
toaletterna ombord ska vara öppna. 
 
I ett svar från Trafikverket anges att vad det gäller toalett på färjorna finns det 
beslutat i funktionella krav att detta bara ska finnas på turer över 15 minuter. 
I svaret anges också att om det finns önskemål om ändringar av tidtabellen så bör 
detta tas upp med regionen som sedan samråder detta med färjerederiet i 
samband med beslut om tidtabellen. 
 
Flera kontakter har därefter tagits med Trafikverket i ärendet utan att komma 
fram till en lämplig lösning på önskat resultat enligt motionen från Lars Björneld. 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta upp frågan om 
turtäthet med VG regionen inför VG regionens kommande samråd med 
färjerederiet i samband med beslut om tidtabell. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen tillskriver Trafikverket angående 
öppna toaletter ombord på färjan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed är besvarad. 
 

Ärendet 

Lars Björneld (L) inkom 2018-03-13 till kommunfullmäktige i Lysekil med en 
motion angående önskan om krav från kommunstyrelsen till Trafikverket om 
ökad turtäthet på färjelinjen Finnsbo-Skår mellan kl. 22.00 och 06.00 samt att 
toaletterna ombord ska vara öppna. 
 

Förvaltningens utredning 

Förvaltningen har vid kontakt med Trafikverket fått följande svar i ett mail av 

Trafikverkets nationella färjesamordnare: 
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”Vad gäller toalett på färjorna finns det beslutat i funktionella krav att detta 

bara ska finnas på turer över 15 minuter, precis som det står nedan. Så i denna 

fråga finns det som jag ser det inget att diskutera, se nedan svar som är 

framtaget och har använts tidigare vid frågor om detta.  
 

”Färjan är i detta fall att anse som en väg och regleras också genom 

väglagen, det åligger generellt sett inte Trafikverket att hålla med toaletter 

längs med vägarna. Trafikverket håller toaletter på rastplatser längs de 

större vägarna och på färjor där överfarten tar mer än 15 min, där vi har 

ansett att det finns särskilda behov. Att det i vissa färjelägen finns toaletter 

beror på att de byggdes när färjlederna låg under Vägverket med mer 

självstyrande enheter lokalt. Allteftersom toaletterna i färjelägena behöver 

renoveras kommer de istället att stängas.” 
 

Vad gäller tidtabellen så tas denna fram av färjerederiet utifrån dom 

funktionella kraven sedan fastställs tidtabellen av TRV regiondirektör i 

egenskap av trafikmyndighet (brukar vara delegerat till trafikmiljö).  
 

Om det finns önskemål om ändringar av tidtabellen så bör detta tas upp med 

regionen som sedan samråder detta med färjerederiet i samband med beslut om 

tidtabellen. Om det sedan finns önskemål/behov av att frångå dom funktionella 

kraven så är detta en senare fråga där vi i dagsläget inte har någon process för 

detta men där jag har startat en diskussion på nationell planering. ” 

 

Förvaltningen har vid upprepade tillfällen försökt att fortsätta dialogen med 

Trafikverkets handläggare för att hitta en lösning på att öppna toaletterna. Dessa 

försök har inte återkopplats från Trafikverket vid något tillfälle. 

 
 
 
Leif Schöndell Jan-Erik Larsson 
Kommundirektör Utvecklingsstrateg 

 

Bilaga 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-13, § 41 
 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

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

§ 41

Motion - att kommunstyrelsen överlägger med Trafikverket om
Färjelinjen Finsbo-Skårs avgångstider och att toaletterna öppnas på
färjan
Dnr: LKS 2018-184

Lars Björneld (L) har i en motion 2018-03-13 föreslagit att kommunstyrelsen
överlägger med Trafikverket om Färjelinjen Finsbo-Skårs avgångstider och att
toaletterna öppnas på färjan.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2018-03-13

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)



LYSEKILS KOMMUN
Registraturen

L¿s 2018 -03- I 3

o,, 2ô/g - Õôal& Y
Motion till lq,ommunfullnräktige i Lyselkil

Färjelinjen Finsb*Skår har en fundamental betydels,a för Lysekils utveckling.

Den gör det möjligt att arbetspendla både till och från Lysekil .Detta har bl a

lett till att det är tätare mellan avg;ångarna både på för och eftermiddergen.

Leden trafikeras inte bara av dem s;om har ett arbeteì som en gång i ticlen

betraktades som det normala nämligen arbetstid marllan sju/åtta till fyra/fem

måndag-fredag. Dessa arbetstider är sedan länge i nrinoritet.

Det är därför av sitörsta vikt att leden trafikeras hela dygnet och inte gr5r

uppehåll eller kör med reducerad trafik. Långa tider mellan turerna lecler till
osäkerhet och att många kör längrr3 sträckor än vad :;om behövs. Miss;ar man

en tid blir väntetiden så lång att miln kör en längre väg.

För de resenärer som inte känner till turtätheten ellerr har småbarn i bilen är

det naturligt att 1;ro att det finns toaletter ombord.

Jag vill därför

Att kommunstyrerlsen får i uppdrag;att i överläggnin¡¡ar med Trafikverl<et kräva

på halvtimmestrafik mellan 2200 och 0600 och att tc¡aletterna öppnas.

Lars Björneld,L



Till kommunfullmäktige  

Lysekil 

 

Motion angående utökad färjetrafik 

Lysekils kommun är idag i stora delar en delad kommun med å ena sidan Lysekils tätort och å 

andra sidan Skaftö. En del i att minska avståndet mellan våra kommundelar är en väl 

fungerande kollektivtrafik. 

Det enklaste och snabbaste sättet att ta sig mellan kommundelarna är utan tvekan 

färjelinjen som trafikeras av Västrafik. 

Idag trafikeras inte linjen under tidiga lördagsmorgnar och inte på söndagar förrän klockan 

12.45. Detta innebär att de som arbetar på respektive sida saknar möjlighet att på ett 

effektivt sätt resa kollektivt under helgerna. 

Dessutom när Lysekils kommun ökar sin befolkning under sommaren och behovet av både 

fritids och arbetsresor blir större ökas inte trafiken nämnvärt. 

Därutöver torde det finnas ett behov av senare resor under sommarperioden då mängder av 

aktiviteter äger rum både på Lysekils och Skaftösidan. 

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad 

Att kommunen snarast inleder samtal med Västtrafik i syfte att via tillköp öka antalet tidiga 

turer under helgerna.  

 Att via tillköp senarelägga de sista turerna under veckans alla dagar under sommarsäsongen 

så fler kan ta del av det stora utbud som finns sommartid i vår kommun. 

Att den utökade trafiken senast ska vara igång till sommarsäsongen 2019. 

 

Lysekil 2019 01 29 

 

Ulf Hanstål 

Moderaterna i Lysekil 

  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2018-12-13 24 (60)

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 43

Interpellation från Yngve Berlin (K) - Hur ser kommunalrådet på frågan 
om formerna för hur fullmäktiges förtroendevalda ska förhålla sig till 
larm om akuta problem från medborgare och anställda i kommunen? 
Dnr:  LKS 2018-679 

Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2018-12-10 ställt frågan till kommunstyrelsens 
ordförande Jan-Olof Johansson (S) om hur kommunalrådet ser på frågan om 
formerna för hur fullmäktiges förtroendevalda ska förhålla sig till larm om akuta 
problem från medborgare och anställda i kommunen?  

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att frågan kommer att besvaras vid nästa 
sammanträde med kommunfullmäktige. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

 

Avd. 2 

DOM 
2019-01-10 

Meddelad i Göteborg 

Mål nr 

6607-17 

 

 

 

Dok.Id 579672     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 53197 

400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  031 - 711 78 59 måndag–fredag 

08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
Inge Löfgren, 490419-4877 

Dalskogen 190 

453 41 Lysekil 

  

MOTPART 
Lysekils kommun 

453 80 Lysekil 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Lysekils kommuns beslut 2017-05-18, § 70, 

dnr LKS 2017-368 

 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), förkortad KL 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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DOM 
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Kommunfullmäktige i Lysekils kommun (kommunen) har beslutat att bygga 

ut och ansluta kommunalt vatten och avlopp till området Gullmarsbaden i 

Lysekils kommun. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Inge Löfgren 

 

Inge Löfgren yrkar att beslutet upphävs och anför huvudsakligen följande.  

 

Kommunen har inte utrett nuvarande miljöstatus i området och det finns 

således inte någon utredning som visar för- och nackdelar med förslaget ur 

miljösynpunkt. Det saknas redovisning av vilka fastigheter som har en 

godtagbar avloppsanläggning. Vad gäller utsläpp av föroreningar som bl.a. 

fosfor och kväve har de inte beräknats från respektive fastighet. Antalet 

personer borde ha redovisats i form av personekvivalenter. Antalet sommar-

hus respektive åretruntboende framgår inte. Därmed är det svårt att veta 

vilken mängd föroreningar recipienten i Gullmarsbaden får ta emot. 

 

Området i Gullmarsbaden består av ett fåtal fastigheter med stora avstånd, 

betydande höjdskillnader, delvis i bergig terräng och delvis i ett ravin-

landskap med mycket lera. Om området är glest bebyggt med svår terräng 

kan enskilda avloppslösningar anordnas till lägre kostnad. Någon 

ekonomisk studie som visar kommunens kostnader respektive andra 

alternativ saknas.  

 

Han har inte fått någon information om att det ska ske kommunal utbyggnad 

av vatten och avlopp till hans fastighet, vilket strider mot 25 § förvaltnings-

lagen. Beslutet saknar även en nödvändig och klargörande motivering med 
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DOM 
2019-01-10 

6607-17 

 
 

 

uppgifter om vilka föreskrifter som tillämpats och vilka omständigheter som 

har varit avgörande för myndighetens ställningstagande, vilket är ett krav 

enligt 32 § samma lag. I detta fall bör den aktuella lagstiftningen anges samt 

en noggrann beskrivning av varför utbyggnaden är ett angeläget projekt. 

 

Kommunen bryter även mot 5 § förvaltningslagen, som anger att en åtgärd 

aldrig får vara mer långtgående än vad som behövs. Frågan har aldrig ställts 

om fastighetsägarna själva kan genomföra en egen avloppsrening. I dag 

finns enskild avloppsrening som är minst lika bra som den kommunala. 

Vidare har inte eventuella inventeringar gjorda av kommunen redovisats i 

ärendet och det saknas även en fastighetsförteckning. 

 

Kommunen 

 

Kommunen anser att överklagandet ska avslås och anför huvudsakligen 

följande. 

 

Enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommun-

fullmäktige rätt att fatta beslut om utbyggnad av kommunalt vatten och 

avlopp. Antagen VA-plan är underlaget för sådana beslut och har en gedigen 

underbyggnad i till VA-planen hörande handlingar, bevarandeplan samt 

vattendirektiv. Ett ursprungsbeslut är fattat i och med antagen VA-plan och 

beslutet om utbyggnad av VA i området Gullmarsbaden är en följd av detta.  

 

Miljöstatusen för Gullmarsfjordens avrinningsområden, där Gullmarsbaden 

ingår, är utredd genom bevarandeplanen för Natura 2000-område 

SE0520171 Gullmarsfjorden samt genom vattendirektivet. Behov och 

möjligheter för samtliga områden i VA-planen är baserade på inventeringar 

och data från Miljönämnden i mellersta Bohusläns arkiv samt uppgifter om 

abonnemangsformer från det kommunala renhållningsbolaget. Ur miljö-
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synpunkt är dessutom kommunalt omhändertagande av spillvatten (avlopp) 

den bästa lösningen i de allra flesta fall. 

 

När kommunfullmäktiges beslut om att ett verksamhetsområde ska 

införlivas i VA-kollektivet vinner laga kraft överlämnas uppdraget till 

kommunens bolag LEVA i Lysekil AB. Därefter projekterar detta bolag för 

utbyggnaden samt kontaktar och informerar de fastighetsägare som berörs 

av utbyggnadsområdet. Lagen om allmänna vattentjänster innehåller inget 

krav på att en VA-utbyggnad ska föregås av ekonomiska kalkyler eller en 

bedömning av områdets geotekniska förutsättningar, varför dessa faktorer är 

ovidkommande för beslut om utbyggnad av VA-nätet.  

 

Arbetet med VA-planeringen för Lysekils kommun har pågått sedan 2015 

och kommunikation, samråd samt kungörelser har skett enligt normalt 

förfarande. Handlingarna för VA-översikt, VA-policy och VA-plan samt 

kallelser och beslutsprotokoll finns tillgängliga i Lysekils kommunhus samt 

på kommunens hemsida.  

 

I kommunfullmäktiges beslutsunderlag inför sammanträdet den 18 maj 2017 

ingick en fastighetsförteckning för området Gullmarsbaden, för tydlighetens 

skull i form av en karta där berörda fastigheter är markerade.  

 

Inge Löfgren är ledamot i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige 

och har därmed varit delaktig i processen för framtagandet av VA-planen. 

Han har dessutom som ledamot i kommunfullmäktige varit med och antagit 

VA-policyn vid sammanträdet den 24 september 2015 samt varit med och 

antagit VA-planen vid sammanträdet den 29 september 2016. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m.  

 

 

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Av 

övergångsbestämmelserna framgår dock att den numera upphävda KL 

fortfarande gäller för överklagande av beslut som har tillkännagetts före 

ikraftträdandet. Eftersom det överklagade beslutet tillkännagavs den 18 maj 

2017 ska således KL tillämpas i detta mål.  

 

Förvaltningsrätten ska pröva överklagandet i den ordning som anges i  

10 kap. KL. Det innebär dels att endast det överklagade beslutets laglighet 

och inte dess lämplighet prövas, dels att prövningen endast omfattar om 

beslutet ska upphävas eller inte. Prövningen av om ett kommunalt beslut ska 

upphävas får enligt 10 kap. 10 § grundas endast på de omständigheter som 

klaganden har hänvisat till. 1 10 kap. 8 § anges på vilka grunder ett sådant 

beslut kan upphävas, nämligen om 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

 

Av 6 § lagen om allmänna vattentjänster framgår att om det med hänsyn till 

skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 

eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse, ska kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 
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Förvaltningsrättens bedömning  

 

Inge Löfgren har anfört att det saknas en ekonomisk kalkyl för den aktuella 

utbyggnaden och vissa uppgifter som belyser beslutets konsekvenser ur 

miljösynpunkt. Dessutom har han anfört att det under ärendets handläggning 

förekommit brister vad gäller kommunikation med honom som fastighets-

ägare, att beslutet saknar en mer utförlig motivering, samt att åtgärden är 

mer långtgående än vad som är nödvändigt.  

 

Av bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster framgår inte att 

beslut som det i målet aktuella måste föregås av ekonomiska kalkyler. 

Beslutet är därmed inte olagligt på den grunden. Mot bakgrund av 

kommunens redogörelse för ärendets handläggning kan det inte heller anses 

visat att beslutet på någon annan av de anförda grunderna strider mot någon 

av prövningsgrunderna i 10 kap. 8 § KL. Överklagandet ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Tommy Fraenkel 

Kammarrättsassessor 

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Tore Arvidsson.  
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


Beslut
 

Diarienummer Sida

2019-01-09
 

204-1052-2019
 

1(2)

Rättsenheten Hasse Kvillebo
Kvillevägen 6
457 43 Fjällbacka

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Förordnande av begravningsombud

Beslut
Länsstyrelsen förordnar Hasse Kvillebo, 520518–4871, att vara 
begravningsombud från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 
december 2022 inom Lysekils kommun. Verksamhetsområdet omfattar 
samtliga församlingar inom Lysekils kommun. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Gällande bestämmelser
Av 10 kap 2 § begravningslagen framgår följande. När en församling är 
huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller 
flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de 
personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Till begravningsombud 
ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid 
bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till 
kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och 
begravningsseder.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att Hasse Kvillebo är lämplig för uppdraget.

Detta beslut kan inte överklagas.

Lars Schill

Camilla Wagnervik

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 



BESLUT
 

Diarienummer Sida
2019-01-09
 

204-1052-2019
 

2(2)

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Lysekils pastorat, Övre kyrkogatan 3, 453 30 Lysekil
Lysekils kommun
Kammarkollegiet

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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