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1 Vision och värdegrund 

Visionen är en ledstjärna som hjälper oss att gå åt samma håll. Den ska ge inriktning och 
energi för utvecklingsarbetet och visa vägen till en bättre verksamhet och ett bättre Lysekil. 

Enligt Lysekils kommuns styrmodell utgör visionen och värdegrunden tillsammans med 
kommunala och statliga styrdokument grunden för verksamheternas uppdrag. 
Verksamheternas grunduppdrag utgör utgångsläget för arbetet med finansiella mål, 
resursfördelning och utveckling. Verksamheternas grunduppdrag kvalitetssäkras genom att 
ta fram kritiska kvalitetsfaktorer. Till dessa faktorer tas också fram kvalitetsindikatorer som 
mäter hur det går med uppdragen. 

Visionens roll är att inspirera och ta ut riktningen, den ska vara ambitiös men inte omöjlig att 
nå. Fokus ligger på det som är viktigast, det som går att påverka, det som är unikt och det 
som utmanar. Visionen ska vara vägledande i allt som görs. Visionen är ett viktigt verktyg, en 
ständig ledstjärna när det ska fattas olika beslut och hur resurserna användas. 

Vår värdegrund – Öppet, Enkelt och Värdigt – anger de önskvärda förhållningssätt som ska 
genomsyra verksamheten. 

1.1 Vision 2030 

Kommunfullmäktige tog den 19 oktober 2017 beslut om kommunens vision. Visionen ska 
vara ledstjärna i planeringen och utvecklingen av verksamheten. 

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. 

Lysekil – det attraktiva samhället året runt 

Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt unika läge med 
havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi 
väger in kustsamhällets årsrytm, olika miljöer och möjligheter. 

Lysekil – kreativitet och framtidstro 

Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för 
människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i 
stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden. 

Lysekil – den självklara mötesplatsen 

Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se 
varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter 
och evenemang som lockar besökare året runt. 

Lysekil – ledande inom maritima näringar 

Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom 
forskning, utveckling, utbildning och företagande 

1.2 Värdegrund  

Som komplement till visionen har kommunfullmäktige tagit beslut om en värdegrund. 
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Värdegrunden gäller för både tjänstemän och förtroendevalda politiker och ska användas i 
hela organisationen. 

Värdegrunden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden 
ska få kraft måste de ”översättas” och användas i vardagen. 

Öppet, enkelt, värdigt 

Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun; 

Öppet 

Begreppet innehåller flera dimensioner:  

Öppet och faktabaserat 

Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del 
av dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara öppna i alla de delar som inte begränsas av 
myndighetsutövning och sekretess. 

Öppet förhållningssätt 

Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha 
en öppen, bejakande och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan 
vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut. 

Enkelt 

Lysekils kommun skall underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår 
service. 

Värdigt 

Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun skall kommunicera och agera 
utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme. 

2 Kommunens grunduppdrag 

Kommunen har ett samhällsserviceuppdrag och har enligt lag skyldighet att sköta plan- och 
byggfrågor, förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, bibliotek, räddningstjänst, miljö- och 
hälsoskydd samt vatten och avlopp. Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn 
och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Lysekils 
kommun värnar också om frivilliga verksamhetsområdena som kultur och fritid. Detta 
innebär att kommunen ska se till att det finns en fungerande välfärd men också att vara en 
strategisk samhällsutvecklare. För att lyckas med uppdraget har kommunen också ett 
arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med de tjänster som behöver utföras. 

Kommunens styrs av en politisk organisation med folkvalda politiker. Kommunen är 
organiserad i nämnder och förvaltningar som har till uppgift att tillgodose invånarnas behov 
inom olika områden. 

I kommunen finns också kommunala bolag som LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB, 
Lysekils Hamn AB, Havets Hus AB samt Rambo AB där Lysekils kommun äger 25,0 procent. 

En kommuns obligatoriska uppgifter är: 

 Social omsorg (omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt 
individ- och familjeomsorg) 

 För-, grund- och gymnasieskola 

 Plan och byggfrågor 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Renhållning och avfallshantering 

 Vatten och avlopp 
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 Räddningstjänst 

 Civilt försvar 

 Biblioteksverksamhet 

 Bostäder 

En kommuns frivilliga uppgifter är: 

 Fritid och kultur 

 Energi 

 Sysselsättning 

 Näringslivsutveckling 

 Hamnverksamhet 

2.1 Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetssäkring av kommunens grunduppdrag, som definieras i lagstiftning och andra 
styrande dokument, sker genom kritiska kvalitetsfaktorer. En kritisk kvalitetsfaktor är något 
kommunen, utifrån verksamhetens grundläggande uppdrag, behöver följa upp och ha 
kontroll över. Det är ett område som är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och 
service. Kritiska kvalitetsfaktorer utgår från fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, 
medarbetar- och ekonomiperspektiv. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med kvalitetsindikatorer. En 
kvalitetsindikator är ett mätvärde som visar om kommunen är på rätt väg eller inte. På så sätt 
uppnås ett systematisk kvalitets- och förbättringsarbete. 

Lysekils kommuns kritiska kvalitetsfaktorer är följande: 

Målgruppsperspektivet Verksamhetsperspektivet 

Miljö/ekologi i kommunen Tillgänglig och kommunikativ verksamhet 

Folkhälsa och integration Intern kontroll 

Medborgarinflytande och verksamheter som möter 
medborgarnas behov 

Stabil och utvecklande organisation 

Tillväxt och samhällsutveckling  

Ett starkt varumärke  

Attraktiv plats att bo och leva på  

Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 

Attraktiv arbetsgivare God ekonomisk hushållning 

God arbetsmiljö  

  

3 Utvecklingsområden, inriktningar och 

utvecklingsmål 

För att nå kommunens vision krävs olika insatser. Utvecklingsområden är en sådan insats. 
Det framgår även av kommunallagen att kommunfullmäktige ska besluta om mål för 
verksamheten. Det handlar om att skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer, 
aktiviteter och effekter för dem kommunen är till för. 

Lysekils kommun arbetar med fem utvecklingsområden som är viktiga för kommunens 
utveckling och för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Varje utvecklingsområde har utvecklingsmål som preciserar vilken inriktning verksamheten 
ska ha. Till varje utvecklingsmål finns indikatorer som mäter hur väl kommunen lyckas. 
Indikatorerna redovisas i uppföljningsrapporterna under året. 

Kommunens fem utvecklingsområden är: 
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 Barn och unga är vår framtid 

 Vi utvecklas genom lärande 

 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

 Vi tar ansvar för miljön 

3.1 Barn och unga är vår framtid 

Definition och motivering 

Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt, fungerande, gott vuxenliv. Barn och 
unga är Lysekils kommuns framtid. Det är viktigt att vi har en stabilitet i detta 
utvecklingsområde så att fler unga familjer väljer att stanna och att nya familjer väljer att 
flytta hit. 
Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade 
kommunala kostnader. 

Inriktning 

Barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp i Lysekils kommun. 
Vi ska arbeta med att främja, förebygga och vid behov stötta och hjälpa målgruppen. 
Vårt arbete ska ske med gemensamt fokus och i samarbete mellan berörda verksamheter. 
Vi ska utgå från barn, ungas och familjers behov och förutsättningar. 
Valda metoder och verktyg ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Vi vill att barn, unga och deras familjer ska ha en god psykisk och fysisk hälsa som en grund 
för att lyckas i skolan och gå vidare till ett aktivt arbetsliv. 
Barn och unga ska Inkluderas i vårt samhälle oavsett sina förutsättningar. 
För att lyckas med detta är det viktigt att barn och ungas inflytande främjas och tas på allvar. 

Utvecklingsmål: 

3.1.1 Alla barn och unga i Lysekil kommun ska ges förutsättningar för en bra 

hälsa och goda livsvillkor. 

3.2 Vi utvecklas genom lärande 

Definition och motivering 

Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker 
utveckling av både individ, organisation och samhälle. Invånarna i kommunen ska mötas av 
en effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar. Lärandet behöver nå en 
ökad status i Lysekils kommun. 

Inriktning 

Vi behöver visa trovärdighet över tid i att vara en lärande organisation och medvetet utveckla 
vår organisationskultur i önskvärd riktning. Både politiker som tjänstemän ska visa att 
utveckling och lärande har hög prioritet. All personal ska vara delaktig vid utvecklingen av 
den interna organisationen, vilket också är centralt i arbetet med den nya styrmodellen. 
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Utvecklingsmål: 

3.2.1 Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation 

3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

Definition och motivering 

Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och 
företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential. 
Det finns en god tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i att 
attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun. Ett brett kluster finns 
redan i form av Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst, Sven Lovén-centret (Göteborgs 
universitet), Klubban (Uppsala universitet), SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite 
Skagerrak, Seabased, SeaTwirl med flera. Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och 
innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation 
Centre. Fem starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL 
Svenska Miljöinstitutet samverkar i projektet med stöd av Lysekils kommun.  
Vi är unika i våra möjligheter inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela 
kommunens profilbärare. 

Inriktning 

Vi vill utveckla och fördjupa det maritima samarbetet mellan universitet, institut, företag och 
kommun. Vi vill att Lysekils kommun ska driva utvecklingen och föregå med gott exempel. Vi 
vill förbättra infrastrukturen och arbeta för att få människor med koppling till maritima 
näringar att bosätta sig i Lysekils kommun. Vi vill marknadsföra maritim turism om mat 
samt utveckla den maritima praktiken på Campus Väst. Vi vill göra vår skärgård mer 
tillgänglig 

Utvecklingsmål: 

3.3.1 Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

3.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

Definition och motivering 

I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm. 
Vi har en attraktiv livsmiljö med rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och 
tystnaden som saknas i en storstad. Våra unika tillgångar gör att människor vill stanna kvar, 
flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra förskola, skola och gymnasium som är 
attraktivt för barnfamiljer. I Lysekil finns bra förutsättningar för en god upplevelse hela året 
runt både för invånare, besökare och potentiella kommuninvånare. 

Inriktning 

En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en attraktiv 
livsmiljö.  
Vi vill utveckla företagsamheten och ge förutsättningar för att förlänga sommarsäsongen 
samt utveckla upplevelser året runt.  
Vi vill bevara och värna om kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens 
mötesplatser lokaler och parker. Vi vill utveckla stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils 
tätort samt attraktiva bostäder med närhet till natur och hav. Vi vill skapa möjligheter till 
bostadsbyggande genom att våga, tänka nytt och pröva nya arbetssätt. 
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Utvecklingsmål: 

3.4.1 I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god 

livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt. 

Utvecklingsmål: 

3.4.2 Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 

3.5 Vi tar ansvar för miljön 

Definition och motivering 

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv 
kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
miljösituationen har förbättrats. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar 
engagemang och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Vi verkar för en 
hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljöproblem lokalt eller globalt. 

Inriktning 

Lysekils kommuns miljöarbete utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen och 
kompletterande regionala mål. Utifrån dessa har Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
formulerat gemensamma miljömål för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner som 
innebär: 
 
•Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och information, erbjuda 
invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati,  delaktighet och inflytande 
som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. 
•Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om kommunens 
naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och exploatering.  
•God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka för en god 
marin livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning. 
•Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen 
förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. 
 
Vidare har FN antagit 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar alla tre 
dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket 
förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer 

Utvecklingsmål: 

3.5.1 Lysekils kommun ska konsumera hållbart 

Utvecklingsmål: 

3.5.2 Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle 

4 Ständiga förbättringar 

Den 19 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för arbete med ständiga 
förbättringar. Ständiga förbättringar handlar om ett sätt att arbeta och tänka. Det handlar om 
att lära av misstag och framgångar, både de egna och andras. Det handlar också om att arbeta 
långsiktigt och hållbart. Förbättringsarbetet ska bidra till att verksamheterna förbättras och 
att resurserna används på bästa sätt. Alla som arbetar och verkar inom kommunens 
verksamheter har ansvar för den kvalitet som uppstår. Oavsett var i organisationen arbetet 
pågår eller vilket uppdrag som utförs ska medarbetarna medverka i förbättringsarbetet. Den 
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samlade professionella kunskapen är en viktig tillgång. Det innebär att ringa in, synliggöra 
och lyfta fram de förbättringsområden som existerar och som går att påverka, både i stort och 
i smått. Viktigt är att utveckla en systematisering och att ta ett samlat grepp kring kreativitet, 
innovationer samt att uppmuntra och belöna medarbetares goda idéer och goda insatser. 

5 Uppdrag 

1. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att samordna åtgärder för att nyanlända ska ges 
förutsättningar att komma i egen försörjning på snabbaste och effektivaste sätt. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Sotenäs Munkedals kommuner 
arbeta fram strategier och åtgärder för att genom digitalisering utveckla och effektivisera den 
kommunala verksamheten och därigenom också stöd och service till medborgarna. 

Beslut i KF i juni fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-22. 

3. Avsätt resurser till heltidsresan 

Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till 
de som omfattas av avtalet om den s.k. heltidsresan. 

4. Socialnämndens kostnader ska ner till snittet för andra jämförbara kommuner. 
Under perioden budgetår 2019 och plan för 2020 - 2021 ska socialnämnden fortsätta arbeta 
för en kostnadsnivå i verksamheterna i enlighet med jämförelsen ”kostnad per brukare”. 
5. Satsa på föreningslivet. 
Inom kommunstyrelsens budget omfördela 0,5 mkr för att öka kommunstyrelsens anslag till 
föreningslivet och påbörja en utveckling av IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). 
6. Inför barnomsorg på obekväm arbetstid. 
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inom tilldelad budget påbörja införandet av 
barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Kopplat till uppdragen har socialnämnden fått ett budgettillskott på 5,0 mnkr och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr. 

  

6 Förutsättningar och omvärldsanalys 

6.1 Sammanfattning förutsättningar och omvärld 

Omvärldsbevakning - trender som påverkar det kommunala uppdraget. 

Essensen ur: ”Vägval för framtiden 3 – UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA 
UPPDRAGET MOT ÅR 2030 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018) 

Förutsättningar och omvärld 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för 
omvärldsbevakningen till kommunerna. En sammanfattande beskrivning av utmaningarna 
för det kommunala uppdraget mot år 2030. 

Övergripande förändringskrafter 

SKL lyfter också fram övergripande områden som globalisering, demografi, klimat, teknik 
och värderingar vilket också påverkar både Sverige som övriga världen. 

Globaliseringen innebär både ökad global konkurrens och också att kunskap och teknik 
sprids över världen. 

Demografin påverkas av ett lands ekonomi och arbetsmarknad vilket påverkar 
välfärdstjänsterna (skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg) och kräver att 
samhällsplanering och finansiering hänger med. I detta sammanhang påverkar även 
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migrationen demografin. 

Klimatförändringar i form av koldioxidutsläpp som leder till varmare klimat måste man 
förhålla sig till. Detta kräver förändrade beteenden och vanor när det gäller transporter, 
matvanor, produktions- och konsumtionsmönster samt återvinning. 

Teknik, digitalisering, bioteknik, artificiell intelligens, Big data och nanoteknik gör att 
samhället utstår omvälvande förändringar. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster 
påverkas. 

Värderingar avgör i hög utsträckning om ett land kan bygga upp fungerande institutioner, om 
människor känner tillit till varandra, är toleranta mot olikheter och om de uppmuntrar 
kreativitet och entreprenörskap. Grundläggande värderingar uppstår tidigt i livet och 
förändras vanligen rätt lite men man kan se att förändrade värderingar har ökat och troligtvis 
kommer fortsätta att öka. 

Materialet innehåller en omvärldsanalys som presenteras som 13 trender: 

Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme. 

Nuvarande regering har tagit initiativ till att utveckla statens styrning av kommuner och 
landsting så att detaljstyrningen minskar och handlingsutrymmet för professionerna ökar. 
Att detaljstyrningen ökar framgår exempelvis i socialtjänstlagen, 2006 – 2013 gjordes över 
50 ändringar i hur socialtjänsten ska utföras. Skolan har fått fler riktade statsbidrag, de är 
idag över 120 stycken. 

Medborgarnas önskan om valfrihet samt att välfärden ska vara likvärdig och rättvis över hela 
landet kan bli svårt att lösa. Utvecklingen kan leda till rädsla för att göra fel, ökat 
kontrollbehov och detaljstyrning vilket i sin tur kan leda till minskat politiskt engagemang 
och till att professionernas handlingsutrymme minskar. 

Stigande förväntningar på välfärden  

Förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors ekonomi förbättras och när 
informationen, kunskaper och tillgängligheten ökar. 

Enligt Välfärdsbarometern 2014 är svenskarna mer missnöjda med välfärden jämfört med 
sina nordiska grannar trots att Sverige satsar mer per capita på välfärd. En fråga att ställa är 
vad som är realistiska förväntningar i framtiden. 

Hårdare konkurrens om kompetens  

Antalet äldre och unga ökar och det behövs fler anställda i välfärdstjänsterna. 
Välfärdstjänsterna behöver öka med knappt 200 000 personer fram till och med 2026 i 
nationen. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte alls i samma utsträckning. Stora 
pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt ett stort 
flyktingmottagande gör att konkurrensen om framför allt lärare, socionomer och 
sjuksköterskor har ökat, vilket pressar upp löner och personalomsättning. 

Ökad polarisering  

En viktig fråga för kommunerna är hur man arbetar för att minska segregation, utanförskap 
och polarisering. Mellan åren 1991 och 2014 har den disponibla inkomsten per 
konsumtionsenhet (ekonomisk standard) i fasta priser ökat med 104 procent för den tiondel 
av befolkningen som hade högst inkomst och med 20 procent för den tiondel som hade lägst 
inkomst. År 1991 hade utrikes födda en ekonomisk standard som motsvarade 90 procent av 
den ekonomiska standarden för personer födda i Sverige. År 2014 hade den siffran minskat 
till drygt 75 procent. 

Höga kapitalinkomster och ökade fastighetsvärden är den främsta förklaringen till att de 
välbeställda drar ifrån, medan till exempel ökad flyktinginvandring, fler med otrygga 
anställningar samt nedskärningar i socialförsäkringssystemen inneburit att gruppen med 
lägst disponibla inkomster relativt sett halkat efter. 
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Ökad bostadsbrist 

Bostadsbrist råder över stora delar av landet. 240 av landets 290 kommuner bedömer att det 
råder underskott på bostäder. Det har påverkats av låg byggtakt under många år tillsammans 
med en snabb ökning av befolkningen. Nyproduktion av bostäder är kostsamt trots regelverk 
med skatter, subventioner och bidrag som omgärdar byggande. 

Ökat fokus på landsbygden  

För att minska den stora skillnaden på befolkningen mellan städer och landsbygd är 
satsningar på bredband, tillgänglighet för högre utbildning, säkrad tillgång till olika statliga 
och privata servicetjänster en möjlighet. 

Efterfrågan på hållbar och närproducerad mat samt andra råvaror från landsbygden kommer 
att öka eftersom allt fler människor är hälso- och miljömedvetna. 

Förändrat medielandskap  

Mediabevakningen minskar, positiva nyheter eller nyheter som uppmärksammar lokala 
händelser i det lilla riskerar att försvinna. Drygt var tredje lokalredaktion har försvunnit 
mellan perioden 2004 – 2014. Allt fler hämtar information via internet. Allt fler kommuner 
använder sociala medier för att interagera med sina medborgare. Kritiker ser dock farhågor 
med att det snarare handlar om att styra bilden av kommunen i syfte att förbättra 
varumärket än att ge objektiv information. 

Kommunikatörer i kommuner, regioner och landsting har ökat markant till antalet och 
uppgick 2014 till 3 800 – en fördubbling på knappt ett decennium. 

Minskad tillit  

Tilliten har, i Sverige, under lång tid varit oförändrad men senaste statistiken tyder dock på 
att tilliten håller på att minska. 

Folkhälsomyndighetens årliga folkhälsoenkät 2016 visade att den generella tilliten har 
minskat med två procentenheter (från 74 till 72 procent) sedan år 2005. Minskningen är 
främst koncentrerad till åldrarna 16–29 år där minskningen var hela sju procentenheter. 

Man kan ställa sig frågan varför tillit är så viktigt för att ett samhälle ska fungera effektivt. 
Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl 
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Låg tillit riskerar att skapa ett politiskt klimat 
där ton och inriktning markant ändras från ett demokratiskt ideal där samarbete och dialog 
främjas blir politiken istället en arena för maktkamp och populism. Fler politiker kommer då 
att snarare representera sin egen grupp än att vara en företrädare för en viss ideologi. 

Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 

Ny teknik i form av sensorer som varnar, kameror för övervakning, appar som ersätter 
nycklar är exempel på som används i välfärdsverksamheter. 

Många kommunala verksamhetsområden kommer att kunna effektiviseras genom 
digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) men det finns också risker detta. Självdialys, 
insulinpumpar samt robotar och nattkameror för tillsyn inom äldreomsorgen är exempel där 
den enskilde får större makt över sitt liv samtidigt som resurser kan användas på annat sätt. 

Brist på teknisk kunskap i relation till teknikföretagen ökar risken för att göra felaktiga och 
dyrbara tekniska investeringar som varken utvecklar tjänsterna eller sänker kostnaderna. Det 
leder också till ökade förväntningar och ökade krav, vilket kan vara kostnadsdrivande och ta 
resurser från annan viktig verksamhet. 

Ökat kommunalt fokus på integration 

Krig och oroligheter i delar av Mellanöstern och Afrika har under senare år gett en markant 
ökning av flyktinginvandringen. Mellan åren 2014 till 2020 beräknas nästan 400 000 
flyktingar med anhöriga få uppehållstillstånd i Sverige. En viktig förutsättning för en 
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framgångsrik integration är att nyanlända barn och unga lyckas bra i skolan. 

Uppemot 85 procent av ökningen mellan 2006 – 2015 av andelen grundskoleelever som 
saknar gymnasiebehörighet kan förklaras med en ökad andel elever som invandrat efter 
ordinarie skolstart samt att dessa generellt är äldre än tidigare. 

Kommunerna har flera viktiga uppgifter för en bra integration, att erbjuda utbildning, 
arbetsgivarrollen och de egna arbetsmarknadsinsatserna. Bra förutsättningar för nyanländas 
integration i samhället kommer vara en av våra viktigaste samhällsfrågor. Goda resultat 
uppnås främst när kommuner, det lokala näringslivet och civilsamhället gemensamt arbetar 
för en bra integration. 

Ökad osäkerhet i världen  

IPCC, FN:s klimatpanel presenterade hösten 2013 sin prognos som säger att den globala 
temperaturen, jämfört med slutet av 1800-talet, fram till år 2100 beräknas stiga med mellan 
0,9 och 6,0 grader beroende av våra koldioxidutsläpp. Enligt klimatpanelen är omfattande 
utsläppsminskningar det enda som ger en god chans att hålla temperaturökningarna under 2 
grader. 

Vi har överutnyttjat våra globala ekosystem, vilket bland annat tar sig uttryck som stigande 
havsnivåer och ökenspridning, något som redan idag påverkar de fattiga delarna av världen 
och som också bidrar till ökade flyktingströmmar. 

Vi blir sårbara för finansiella kriser, fejkade nyheter, cyberhot och pandemier. Allt fler system 
integreras med internet. Dricksvatten, el, fjärrvärme och järnvägstrafik blir allt mer beroende 
av IT, vilket också ökar sårbarheten. Fel och misstag kan också begås av personal inom den 
egna organisationen eller av upphandlade företag. 

Fler geopolitiska konflikter 

Kommuner kommer att få hantera ett ökat behov av förebyggande och säkerhetshöjande 
insatser. 

Maktpolitiken är tillbaka och stora stater använder krig och vapenskrammel för att 
upprätthålla och utvidga sina intressen. 

Flera kommuner kommer att behöva hantera problematiken kring våldsbejakande 
radikalisering samt odemokratiska rörelser på de politiska ytterkanterna. Kraven ökar därför 
på att räddningstjänst, krisberedskap och akutsjukvård har en bra beredskap för att hantera 
terrorattentat. 

Från kunskaps- till nätverkssamhälle 

Antalet studenter i världen med akademisk inriktning förväntas fördubblas mellan åren 2012 
till 2025 till 262 miljoner. 

Individuell kunskap förblir viktigt, men den ger inte samma konkurrensfördelar som 
tidigare. När Google undersökte hur deras team presterade blev en sak tydlig: De mest 
högpresterande teamen har det som kallas psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet är 
känslan av att det går att säga vad jag tycker, vara kreativ och sticka ut hakan utan att riskera 
att straffas. 

Det är människor, organisationer och företag som vi har förtroende för, som har goda 
nätverk och som i samverkan med varandra kan kombinera olika kunskaper och erfarenheter 
på ett kreativt sätt som når framgång. Vikten av samverkan blir betydelsefull i framtiden. 

6.2 Lokala antaganden för befolkningsprognosen 

2017 gjorde SCB en befolkningsprognos för Lysekils kommun för perioden 2017 – 2037 
baserad dels på lokala antaganden om inflyttning och invandring och dels på SCB egna 
antaganden om fruktsamhet, dödlighet och inrikes inflyttning och utvandring. Antalet 
personer folkbokförda 2017-12-31 visade sig ligga något över den gjorda prognosen (20 
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personer). 

Utifrån en bedömning att de lokala antagandena om inrikes inflyttning och invandring är 
oförändrade bygger nedanstående befolkningsprognos på en justering av SCB prognos från 
2017 uppräknat med 20 personer från 2018. Befolkningen i Lysekils kommun kommer enligt 
den justerade prognosen att uppgå till 14672 personer vid utgången av år 2018, och år 2022 
passerar antalet invånare 15 000. 

De lokala antagandena ger stort utslag i befolkningsprognosen och de bör därför följas upp 
årligen. 

Inrikes inflyttning 

Inrikes inflyttning för år 2018 är lagt på medelvärdet för 2014-2016, 679 personer per år. För 
åren 2019-2020 har därutöver lagts till 50 inflyttare per år och för åren 2021-2025 har lagts 
till 100 inflyttare per år. Antagandena för den inrikes inflyttningen bygger på uppgifter om 
rekryteringsbehov i den kommunala verksamheten och i det privata näringslivet. 

Invandring  

De senaste årens höga invandring till kommunen har mattats av under 2017, helt i linje med 
prognosen För år 2018 antas invandringen minska till 149 personer. Från och med 2019 och 
under resten av perioden är prognosen att invandringen minskat till det genomsnittliga 
antalet under åren 2007-2014, 126 personer. 

6.3 SCB antaganden för befolkningsprognosen 

Fruktsamhet 

Fruktsamhetsnivån antas ligga 5 procent högre än riket, som är den genomsnittliga nivån i 
kommunen för åren 2011-2016, men följer i övrigt den antagna fruktsamhetsutvecklingen i 
riket under prognosperioden. 

Dödlighet 

Män 20-64 år: 1,092 

Kvinnor 20-64 år: 1,080 

Män 65-90 år: 1,025 

Kvinnor 65-90 år: 0,961 

Standardiserade dödstal jämfört med riket för åren 2007-2016. En faktor över 1 innebär en 
högre dödlighet och en faktor under 1 innebär en lägre dödlighet än riksgenomsnittet. För 
personer under 20 år eller över 90 år beräknas inga regionala nivåer. Dödligheten justeras 
regionalt för män respektive kvinnor i åldern 20-64 år respektive 65-90 år enligt ovan, men 
följer i övrigt den antagna dödlighetsutvecklingen i riket under prognosperioden. 

Inrikes utflyttning och utvandring 

Utflyttningen från kommunen under prognosperioden baseras på de observerade 
utflyttningsriskerna per ålder och kön under åren 2011-2016. 

Befolkningsutveckling och prognos 
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Födelsenetto 

Nettot mellan antalet födda och döda har de senaste åren varit negativ, det vill säga att det 
dör fler människor än det föds. Det negativa födelsenettot bedöms enligt denna prognos 
fortsätta att utvecklas negativt. 

 

  

Flyttnetto 

I denna prognos förväntas ett positivt flyttnetto för hela prognosperioden med en topp 2021. 
I likhet med tidigare år gäller att ungdomar flyttar från kommunen och i åldersgruppen 19-25 
år är flyttnettot negativt. Åldersspannet med negativt flyttnetto har ökat från tidigare prognos 
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då det negativa flyttnettot gällde åldersgruppen 20-24 år. 

 

  

Demografisk utveckling 

Den demografiska strukturen med en hög andel äldre och relativt få i arbetsför ålder kommer 
att hålla i sig för prognosperioden. Dock kommer antalet individer inom alla åldersgrupper 
att öka, då prognosen bygger på en högre inflyttning än SCB grundstatisk baserat på lokala 
faktorer (se under kapitlet om inflyttning och invandring). Befolkningen blir också allt äldre 
under prognosperioden, och antalet personer över 80 år ökar från 1102 personer år 2018 till 
1830 personer år 2037. 

Personer i ålderintervallet 1-5 år ökar från 664 personer år 2018 till 737 personer 2025. I 
ålderspannet 7-15 år ökar antalet från 1345 år 2018 till 1405 år 2025. 
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Källa: SCB 

  

6.4 Behovet av bostäder 

I likhet med i stort sett samtliga kommuner i länet råder det även i Lysekil en obalans mellan 
befolkningsökning och antalet färdigställda bostäder. I Länsstyrelsens 
bostadsmarknadsanalys för 2017 konstateras att det nu är bostadsbrist i 47 av länets 49 
kommuner, jämfört med i 28 kommuner för fem år sedan. Detta beror på en hög 
befolkningstillväxt och ett lågt byggande. 

I Lysekils kommun har det enligt Länsstyrelsens sammanställning (som bygger på 
kommunernas enkätsvar) i snitt färdigställts 26 bostäder per år under perioden 2010 – 2015, 
inklusive tillskott genom ombyggnation. För år 2016 är siffran endast 19 bostäder, medan det 
årliga behovet är 31 bostäder per år för perioden 2016 – 2025. 

Kommunens plan- och byggavdelning har dock i bostadsmarknadsenkäten för 2018 angett 
att man bedömer att det kan komma att byggas 35 bostadsrätter och 15 småhus under 2018 – 
2019. Avdelningen bedömer att det även kan ske ett nettotillskott på 10 bostäder till följd av 
ombyggnation, 30 äldreboenden och 5 boenden för funktionsnedsatta. 

Plan- och byggavdelningens prognos för nybyggnation av hyresrätter är angett till 0. I 
LysekilsBostäders affärsplan för 2018-2021 är målet att bygga 100 nya lägenheter till 2023. 
En förutsättning för att detta mål ska kunna nås är att kommunen kan erbjuda 
färdigplanlagda områden för bostadsbyggande. Efterfrågan på hyresrätter är koncentrerad 
till de centrala delarna av Lysekil. 

Lysekils kommun har brist på hyresrättslägenheter och bostadsbolaget Lysekils Bostäder AB 
har för närvarande 3484 personer i sin bostadskö och kötider på upp till 5 år i de centrala 
delarna av Lysekil. 

Med utgångspunkt i nuvarande befolkningsprognos med en beräknad befolkningsökning på 
800 personer fram till 2025 finns ett stort behov av nybyggnation av olika typer av boenden, 
framförallt mindre hyresrätter (1-3 rum och kök). 

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland - bostadsmarknadsanalys, plan- och 
byggavdelningen och LysekilsBostäder 
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6.5 Sysselsättning 

Den globala ekonomin växer, privata arbetsgivare är optimistiska och sysselsättningen 
fortsätter öka under de närmsta åren. Samtidigt ökar rekryteringsproblemen. Brist på 
utbildad arbetskraft är ett växande hinder för arbetsgivarnas anställningsplaner. 

Trots kompetensbrist i många branscher pekar prognosen på 130 000 fler sysselsatta i riket 
under 2018 och 2019. Sysselsättningsökningarna kommer som tidigare ske främst bland 
utrikes födda, till vilka mer än åtta av tio jobb väntas gå. Jobben spås bli fler i hela landet 
men det är främst i storstadslänen som jobben växer fram. 

Prognosen för Västra Götalands län visar att konjunkturen fortsätter att vara het även i 
Västra Götalands län, många arbetsgivare planerar att anställa ytterligare personal. Det är 
svårare än någonsin för arbetsgivarna att hitta önskad kompetens och många företag tvingas 
tacka nej till uppdrag och ordrar, därmed hämmas tillväxten. 

Trots arbetskraftsbristen bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningen ökar i länet. 
Ökningen sker genom tillskott av utrikes födda, vilket är den största arbetskraftsreserv som 
finns i länet. 

Det absolut tydligaste draget i Arbetsförmedlingens prognos är den tilltagande bristen på 
kompetens i ett läge av stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. En allt större del av de 
inskrivna arbetslösa utgörs av grupper med svag ställning. Det är också där som 
rekryteringspotentialen finns. 

Sysselsättningen i Lysekil 

Baserat på arbetsförmedlingens prognoser för såväl riket som länet och den kunskap som 
finns kring det lokala arbetskraftsbehovet är det förvaltningens uppfattning att Lysekils 
kommun står inför samma utmaningar som riket och länet. Prognosen är att arbetslösheten 
kommer att vara fortsatt låg. 

  

7 Folkhälsa 

Spindeldiagrammet visar att skillnaderna mellan Lysekils kommun och riket inte är särskilt 
stora men det finns tendenser som är viktiga att beakta. Det finns också bakomliggande 
faktorer, så som t.ex. skillnader mellan kön och olika socioekonomiska grupper, som inte 
framträder fullt ut i detta övergripande diagram. Dessa skillnader behöver också identifieras i 
arbetet för att stärka folkhälsa och social hållbarhet. 

Några exempel på sådana skillnader är: 

 Stora skillnader avseende barn och ungas livsvillkor och förutsättningar som grundar 
sig på socioekonomiska faktorer. 

 Det finns grupper som står utanför arbetsmarknad och sysselsättning på grund av 
etnicitet, ofullständig utbildning eller psykisk ohälsa. Det finns även stora 
könsskillnader och fler män än kvinnor är öppet arbetslösa. 

 Kvinnors utbildningsnivå har över tid ökat i snabbare takt än männens. 

 Kvinnor är sjukskrivna i större omfattning än män. 

Ofta är förändringarna över tid små men det finns dock vissa förändringar som är värda att 
belysa. 

 Medellivslängden ökar fortsatt. 

 Ökad andel barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer/hushåll. 

 Utbildningsnivån ökar sakta, både mäns och kvinnors. 

 Minskad arbetslöshet, i synnerhet bland kvinnor. 

 Sjukpenningtalet har förbättrats. 
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 Rökningen bland unga i Lysekils kommun minskar men inte i samma utsträckning 
som övriga regionen. Detta gäller även för ungas alkoholvanor. 

Utöver informationen i spindeldiagrammet finns också indikationer på en ökad psykisk 
ohälsa. Vidare visar de trygghetsundersökningar som genomförts att många upplever sig 
otrygga i Lysekils kommun. 

Rekommendationen kommande år är: 

 ett fortsatt ökat fokus på tidiga främjande och förebyggande insatser för familjer, barn 
och unga så att vi kan stödja och hjälpa i tid. Både när det handlar om sociala problem 
och psykisk ohälsa. 

 arbete som främjar ökad trygghet i samhället och stärker delaktighet och tillit behöver 
få ett större utrymme de kommande åren. 

 en viktig del i arbetet med delaktighet och tillit handlar om att främja inkludering av 
nyanlända, såväl barn och ungdomar som vuxna. Det gäller samhället i stort; både på 
fritiden, inom skolan och på arbetsmarknaden. 

 Skillnaderna mellan kvinnor och män bör också beaktas och ett mer aktivt 
jämställdhetsarbete är också en viktig framtidsfråga. 

 

  

  

8 Personal 

8.1 Ledarskap och medarbetarskap 

Lysekils kommun ska ha väl fungerande arbetsplatser som präglas av samverkan mellan 
chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Kompetenta chefer och delaktiga medarbetare 
en förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta framtidens utmaningar. Alla 
medarbetare i kommunen arbetar för medborgarnas bästa och ger en god service för de 



Lysekils kommun, Budget 2019 plan 2020-2021 20(31) 

verksamheten finns till för. 

Kommunikativa chefer med ett nära och tydligt ledarskap leder till attraktiva och 
utvecklande arbetsplatser. Det finns i dagsläget ca 55 chefer i kommunen. Chefsplattform för 
Lysekils kommun som fastställdes av kommunfullmäktige 2017 anger krav och förväntningar 
på cheferna, men tydliggör också att kommunen som arbetsgivare ska skapa förutsättningar 
för utövande av chefskapet. Kompetensutveckling är här av stor betydelse, bland annat 
kommer ett utvecklingsprogram för samtliga chefer att tas fram liksom ett program för att 
identifiera framtida ledare. Vidare träffas kommunens chefer kontinuerligt i chefsforum som 
ger möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Verksamheterna ska sträva efter ständiga förbättringar av arbetssätt, metoder och processer. 
Goda exempel ska lyftas fram och synliggöras. Medarbetare som kan och vill ta mer ansvar 
ska känna att det finns möjligheter till detta inom organisationen. En medarbetarplattform 
för Lysekils kommun ska vara klar under 2018. 

Ett nytt samverkansavtal som bidrar till delaktighet och inflytande i den egna verksamhetens 
utveckling och arbetsmiljö är undertecknat av flertalet fackliga organisationer. På nationell 
nivå tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de centrala fackliga 
organisationerna ett nytt centralt samverkansavtal vid årsskiftet 2017/2018. Lysekils 
kommun måste därför revidera det nyligen antagna lokala avtalet, vilket bör vara klart till 
2019. 

Det finns utvecklingsbehov inom vissa yrkesgrupper men framtiden ställer också krav på 
kreativitet, hög flexibilitet och förändringsvilja. Lysekils kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som systematiskt arbetar med kompetensutveckling, kompetensförsörjning och 
rekrytering. Ett systematiskt arbete med medarbetarenkät och uppföljning av resultat från 
denna påbörjades under 2017 med fokus på medarbetarengagemang kopplat till 
verksamhetsresultat. Uppföljningarna på respektive arbetsplats har genererat aktiviteter som 
bidrar till verksamhetsutveckling. 

8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner 

Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna säkra 
anställningsvillkor och jämställda löner. För att säkerställa att lönerna är jämställda och 
konkurrenskraftiga görs, enligt lag, i samband med löneöversyn, en lönekartläggning på alla 
kommunens befattningar. 

8.3 Strategisk kompetensförsörjning 

På grund av den rörliga pensionsåldern är det svårt att förutse antalet pensionsavgångar. I 
tabellerna nedan anges totalt antal personer i åldern 65 till 67 år för respektive år 2017-2021. 
År 2017 var det 39 personer som gick i pension, men med tanke på åldersstrukturen kommer 
vi att ha fler pensionsavgångar de kommande åren. 

Totalt antal personer i åldern 65 till 67 år 2017 2018 2019 2020 2021 

Samtliga befattningar 46 42 60 90 95 

  

Vårdpersonal, förskollärare, lärare, chefer och ingenjörer bedöms såväl i Lysekil som övriga 
riket vara svårrekryterade framöver. 

Svårrekryterade befattningar under planperioden 2019-2021 Antal pensionsavgångar 

Chefer 5 

Lärare och förskollärare 30 

Vårdpersonal exkl. sjuksköterskor 30 

Ingenjörer 2 
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8.4 Hälsa och arbetsmiljö 

Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som har hälsan i 
fokus. Kommunen ska ha en god och säker arbetsmiljö som förebygger ohälsa och främjar 
hälsa. 

En viktig fråga för kommunen är att sänka sjukfrånvaron i kommunen. En insats för att 
minska sjukfrånvaron och för att stärka medarbetarinflytandet är den arbetsmiljöutbildning 
för alla chefer och skyddsombud som genomförts under 2017/18. Utbildningen har fokus på 
rollfördelning och samverkan som metod för att än mer utveckla verksamheten och 
arbetsmiljön. Denna utbildning kommer ges kontinuerligt till nya chefer och skyddsombud. 

9 Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Skattekraft 

Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. 
Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. 

Tkr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lysekil 164,6 172,1 184,3 188,3 191,9 200,1 

V Götaland 180,0 198,2 186,9 190,9 199,0 206,7 

Riket 176,1 183,0 190,3 194,2 201,9 208,8 

9.2 Kommunalskatt 

De kommunala skatteintäkterna beror på hur skatteunderlaget utvecklas. Skatteunderlagets 
utveckling beror på i huvudsak två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen. 
Skatteunderlaget beräknas på riksnivå. Skatteintäkterna kommer till kommunkassan det år 
det avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december påföljande år. 

Budget 2019 utgår från oförändrad skattesats 22,46 kr. 

9.3 Kommunalekonomisk utjämning 

Inkomstutjämning 

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar att alla kommuner 
respektive landsting får ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter 
till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft (förenklat 
uttryckt). Lysekils kommun är bidragstagare i inkomstutjämningen, vilket innebär ett bidrag 
på 8 165 kr per invånare 2019. 

Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan 
enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva 
verksamhet. Systemet bygger på en rad olika parametrar och använder tillgänglig statistik 
över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommuner. 
Kostnadsutjämningen bygger på kommunens beräknade standardkostnad som jämförs med 
rikets genomsnittliga standardkostnad. För Lysekils kommun del innebär det en avgift på 
288 kr per invånare 2019. 
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9.4 Skattesats 

Prognosen bygger på oförändrad skattesats 22,46 kr. 

Tabellen nedan beskriver aktuell skatteprognos med uppgifter från SKL's cirkulär 18:18 som 
presenterades 27 april 2018. 

Invånarantalet som är ligger till grund för prognosen är enligt tabell nedan. Exempelvis är 
invånarantalet 1 november 2017 grund för prognos för år 2018. 

År 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal invånare 14 633 14 672 14 754 14 834 14 962 

  

9.4.1 Prognos skatter, generella statsbidrag SKL 

Prognos år (belopp i mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 

Skatteintäkter 709,5 728,9 745,7 767,6 795,5 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 118,0 119,8 125,0 130,8 137,2 

Kostnadsutjämning -14,2 -4,2 -4,2 -4,3 -4,3 

Regleringsbidrag/ -avgift 2,3 6,4 10,4 9,5 5,2 

LSS-utjämning 20,7 18,1 18,2 18,3 18,4 

Slutavräkning 2017/2018 -1,2     

Fastighetsavgift 40,4 42,1 42,1 42,1 42,1 

Summa intäkter inkl. avräkning och 
fastighetsavgift 

875,5 911,1 937,2 964,0 994,1 

Välfärds statsbidrag flyktingvariabel 11,7 8,7 5,2 0,0 0,0 

Totalt 887,2 919,8 942,4 964,0 994,1 

Enligt senaste prognos kommer Lysekils kommun att erhålla skatteintäkter för år 2019 med 
919,8 mnkr. Välfärdsmiljarderna är uppdelade i två delar där en del fördelas enligt 
befolkning och ingår som en del i regleringsposten. Den andra delen, flyktingvariabel, bygger 
på uppgifter angående kommunens flyktingmottagande samt antalet asylsökande och 
redovisas separat. 

Den nya välfärdsmiljarderna för år 2019 och 2020 från budgetpropositionen 2018, fördelas 
direkt via de generella statsbidragen och syns i regleringsposten. 

Under året kommer det ytterligare skatteprognoser och nästa kommer i augusti. 
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9.5 Finansiell analys i jämförelse 

 

Kommentar 

Inom samarbetet med kommunerna i norra Bohuslän presenteras en Benchmarkingrapport 
med jämförelser mellan kommunerna. Ett avsnitt beskriver den finansiella utvecklingen och 
ett spindeldiagram för varje kommun med jämförelse med snittet för kommunerna tas fram. 

Benchrapporten är inte presenterad, men ett diagram är framtaget för respektive kommun. 
Snittet för de fem kommunerna presenteras som värde tre på den femgradiga skalan. 

Senare under hösten kommer även en rapport med finansiell profil och jämförelse mellan 
alla kommuner i Västra Götaland och Hallands län, den så kallade KFi-rapporten. 

För Lysekils kommun har utvecklingen inte gått framåt. I KFi-rapporten för 2016 betonades 
att den svagaste punkten fortfarande är soliditeten och skattesatsen är bland de högsta i 
länet. Lysekils kommun skulle behöva goda ekonomiska resultat under många år för att 
bygga upp en långsiktig ekonomisk styrka. 

Det som avviker positivt jämfört med övriga kommuner är finansiella nettotillgångar. 
Nyckeltalet beskriver "medellång betalningsberedskap". 

10 Ekonomi 

10.1 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 

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. 

Med god ekonomisk hushållning menas att Lysekils kommun ska sträva efter att skattemedel 
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. 

Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den 
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konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare 
generation har förbrukat. För att säkerställa det finansiella perspektivet ska tre nyckeltal 
användas: 

 Resultatmål som är kopplat till resultaträkningen 

 Soliditet som är kopplat till balansräkningen 

 Finansiering av investeringar som är kopplat till kassaflödesanalysen 

Nyckeltalen formuleras som mål i budgeten enligt nedan. För år 2019 görs ett tillfälligt avsteg 
från det finansiella målet, att resultatmålet under en treårsperiod 2017-2019 ska vara 2,0 %. 
Med hänsyn de de svaga resultatet 2017 är snittet över perioden 1,5 procent. Målet för 
perioden 2019-2021 ska vara 2 procent 

Mål Definition Vägledning Förvaltningens förslag 

Resultatmål 

Resultatets andel av 
skatteintäkter, 
generella statsbidrag 
och kommunala 
fastighetsavgifter. 
Mäts som ett 
genomsnitt på tre år. 

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. 

2 procent 

Soliditet 

Andel av kommunens 
tillgångar som man 
klarat av att finansiera 
själv. Mäts över en 
treårsperiod och 
inkluderar 
pensionsförpliktelsern
a. 

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. 

Soliditeten ska 
förbättras 

Finansiering av 
investeringar 

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. 

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. 

100 % finansiering av 
egna medel för 
skattefinansierad 
verksamhet. 0 procent 
finansiering av egna 
medel för 
taxefinansierad 
verksamhet eller 
exploatering. 

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. Verksamhetens perspektiv följs enligt styrmodellen genom 
kvalitetsfaktorer som säkerställer det grunduppdrag som kommunen har. Utöver detta har 
också särskilda utvecklingsområden med utvecklingsmål fastställts. Kvalitetsfaktorerna och 
utvecklingsmålen bedöms utifrån indikatorer. För att göra en bedömning utifrån god 
ekonomisk hushållning är det rimligt att kvalitetsfaktorerna i huvudsak har en positiv 
utveckling. För utvecklingsmålen gäller samma sak men särskild vikt måste ställas för de mål 
som direkt kan bedömas ha en positiv utveckling för kommunens ekonomiska ställning. Tre 
mål blir särskilt viktiga utifrån att god måluppfyllelse innebär fler arbetstillfällen, ökad 
sysselsättning samt en positiv befolkningstillväxt. Dessa utvecklingsmål är: 

 Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

 Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och 
högkvalitativa upplevelser året runt. 

 Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 

Beslut i KF 2018-11-22 

Kommunen kommer inte att uppnå två av de tre finansiella målen, eftersom det budgeterade 
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resultatet är så svagt under perioden och att investeringsbudgeten har utökats. Soliditeten 
kommer att förbättras. 

10.2 Budget och plan för kommunen 2019-2021 

Resultatbudget mnkr Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-834,8 -822,1 -886,8 -905,2 -930,1 

Jämförelsestörande 
poster 

 12,3    

Avskrivningar -27,4 -27,7 -27,7 -27,7 -27,7 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-862,2 -849,8 -914,5 -932,9 -957,8 

Skatteintäkter 853,5 874,9 911,1 937,2 964,0 

Extra bidrag 11,9 11,7 8,7 5,2 0,0 

Finansiella intäkter 7,8 7,2 7,2 7,2 7,2 

Finansiella kostnader -2,9 -2,9 -3,3 -3,3 -3,3 

Resultat 8,1 41,1 9,2 13,4 10,1 

Jämförelsestörande post är försäljning av aktier i Rambo AB. 
Skatteintäkter omfattar även generella statsbidrag och fastighetsavgift. Extra bidrag är välfärdsstatsbidrag och kommer att 
fasas in till det generella statsbidraget. Prognos 2018 är prognos från uppföljningsrapport 3. 

  

Resultatmål 2017 2018 2019 2020 2021 

 0,9 % 1,6 % 1,0 % 1,4 % 1,0 % 

  

10.3 Balansräkning och kassaflöde 

  

BALANSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 

(belopp i mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

      

      

Summa 
anläggningstillgångar 

476,6 519,3 559,6 590,2 617,5 

      

Summa 
omsättningstillgångar 

188,6 155,7 135,9 118,7 101,5 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 672,0 681,8 702,3 715,7 725,8 

      

      

Summa eget kapital 339,4 349,2 389,7 403,1 413,2 

      

Summa avsättningar och 
skulder 

332,6 332,6 312,6 312,6 312,6 

      

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTT- 

672,0 681,8 702,3 715,7 725,8 

NINGAR OCH SKULDER      

      

Soliditet exkl 
pensionsåtaganden 

50,5 % 51,2 % 55,5 % 56,3 % 56,9 % 

      



Lysekils kommun, Budget 2019 plan 2020-2021 26(31) 

BALANSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 

Soliditet inkl 
pensionsåtaganden 

-11,3 % -7,6 % -0,3 % 3,0 % 5,4 % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FINANSIERINGSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 

(belopp i mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Den löpande verksamheten      

Årets resultat 8,1 28,5 9,2 13,4 10,1 

Justering för av- och 
nedskrivningar 

32,1 27,7 27,7 27,7 27,7 

Summa medel från 
verksamheten 

40,7 56,2 36,9 41,1 37,8 

före förändring av 
rörelsekapital 

     

Förändring av rörelsekapital 53,8 -2,7 0,0 0,0 0,0 

Summa medel från 
verksamheten 

94,5 53,5 36,9 41,1 37,8 

      

Summa medel från -45,6 -49,4 -74,0 -58,3 -55,0 

investeringsverksamheten      

      

Summa medel från 0,5 -19,7 0,0 0,0 0,0 

finansieringsverksamheten      

      

ÅRETS KASSAFLÖDE 49,4 -15,6 -37,1 -17,2 -17,2 

  

  

10.4 Prioriteringar för budget 2019 

Budgetförändringar 2019 Belopp mnkr 

befolkning 14.672 1 nov 2018  

Budget 2018 nettokostnad -875,0 

Index övrigt och löner 2019 -25,0 

Barn och ungdomspol. programmet (förebyggande) -1,0 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppräkning -0,9 

Överförmyndarverksamhet -0,3 

Volym UBN, enligt modell -1,4 

Volym SON äldreomsorg enligt modell -1,9 
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Budgetförändringar 2019 Belopp mnkr 

Justering pensionskostnader enligt prognos 2019 -2,0 

Återtagande av tillfällig budget UBN Sfi vux 2018 1,5 

Minskade kostnader valår, EU-val 2019 0,3 

Kapitaltjänstkostnad 0,0 

Åtgärder för att nå 2 % resultatmål år 2019 0,4 

Summa nettokostnad verksamheterna -905,3 

Beräknade skatteintäkter inkl. fastighetsavgift 911,1 

Välfärdsstatsbidrag utanför generella bidrag 8,7 

Finansnetto 3,9 

Resultat 18,4 

Beslut i KF 2018-11-22  

Utökad budget till socialnämnden -5,0 

Utökad budget till utbildningsnämnden -4,2 

Nytt resultat 9,2 

I samband med budget 2018 beslutades att en del av det barn och ungdomspolitiska 
programmet skulle finansieras av kommunens avsatta medel för bostadssociala åtgärder. Nu 
återställs 1,0 mnkr till socialnämnden. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har aviserat ökade kostnader både för drift och 
pensionsavsättningar och med förstärkningen ovan har kommunen budgeterat 16,4 mnkr  för 
medlemsavgift och pensionsavsättning 0,5 mnkr för 2019 samt hyreshöjning till följd av 
ombyggnation av brandstation. 

Överförmyndarverksamheten har redovisat underskott flera år och förstärks i budget 2019. 

Budget till utbildningsnämnden är beroende av befolkningens åldersstruktur och avräkning 
och ny prognos för 2019 ger ett tillskott på 1,4 mnkr. 

Budget till äldreomsorgen inom socialnämnden tilldelas enligt resursfördelningsmodell som 
bygger på befolkning i de övre åldersgrupperna. Avräkning och prognos 2019 ger ett tillskott 
på 1,9 mnkr. 

Kommunen prognostiserar ökade pensionskostnader och förstärker budget med 2,0 mnkr. 

Utbildningsnämnden fick en tillfälligt utökad budget 2018 för Sfi vuxenutbildning och för 
2019 reduceras budgeten med motsvarande belopp 1,5 mnkr. 

Budget för valnämnden utökades med 0,7 mnkr i med hänsyn till valen 2018. För 2019 
minskas budgeten med 0,3 mnkr eftersom det endast är ett val 2019, EU valet. 

Det krävs åtgärder motsvarande 0,4 mnkr för att nå ett finansiellt mål år 2019 på 2 procent. 
Beloppet har fördelats mellan socialnämnden och utbildningsnämnden, vilka får arbeta in 
åtgärder i nämndens budget. 

Med ett resultat på 18,4 mnkr så ger det under en treårsperiod (2017-2019) ett snitt på 1,5 
procent. Bedömningen är att det är av största vikt att nämnderna är i balans vid ingången till 
2019 och att de i senare delen av planperioden kan leverera ett bättre resultat så att 
kommunen har ett snitt på minst 2 procent under en treårsperiod. Långsiktigt måste 
kommunen ha ett mycket bättre resultat, det visar bland annat den finansiella analysen som 
presenteras i KFi-rapporten. 

Beslut i kommunfullmäktige 2018-11-22  

I samband med budgetbeslutet i november fördelades ytterligare 9,2 mnkr till nämnderna, 
vilket innebär att det budgeterade resultatet är 9,2 mnkr. Utökning är kopplad till vissa 
uppdrag. 



Lysekils kommun, Budget 2019 plan 2020-2021 28(31) 

10.5 Internränta anläggningstillgångar 

Nuvarande ränta på 3,25 procent för 2018 blir oförändrad för 2019. Räntenivån speglar 
kommunens beräknade genomsnittliga ränta för sina lån. 

10.6 Borgensavgift och borgensåtagande 

Borgensavgift och borgensåtagande 

En modell för beräkning av borgensavgifter finns och är beslutad av kommunfullmäktige. 
Modellen innebär at borgensavgiften numera är differentierad. 

I tabellen nedan listas kommunens borgensåtaganden vilka bygger på tidigare beslut av 
kommunfullmäktige. 

Borgensåtagande Ramar (kr) 

Helägda kommunala bolag  

Lysekils Stadshus AB 110 660 000 

LEVA i Lysekil AB 258 125 000 

Lysekils Hamn AB 36 276 724 

Lysekilsbostäder AB 472 575 000 

Havets Hus AB 25 000 000 

Helägda kommunala bolag totalt 902 636 724 

  

Övriga åtagande  

Rambo AB 23 300 000 

KHF Lysekils omsorgsbostäder 118 600 000 

Skaftö folketshusförening Ek för 1 766 391 

Föreningen folkets hus i Lysekil upa 1 088 346 

Skaftö golfklubb 800 000 

Kommunalt förlustansvar Brf 2 435 000 

Kommunalt förlustansvar egna hem 482 176 

Fyrstads flygplats 100 000 

Övriga åtagande totalt 148 571 913 

  

Åtagande totalt 1 051 208 637 

I tabellen nedan framgår borgensavgifter för respektive bolag: 

Borgensavgifter 2019 procent 

Lysekilsbostäder AB 0,42 

Leva i Lysekil AB 0,60 

KHF Lysekils omsorgsbostäder 0,60 

Rambo AB 0,60 

Fyrstads flygplats 0,60 

Havets Hus AB 0,65 

Lysekils Hamn AB 0,75 

  

För de borgensåtagande kommunen har och som inte redovisas i tabellen ovan utgår ingen 
borgensavgift. 

10.7 Ränta på koncerninterna lån 

Ränta på interna lån inom koncernen hålls oförändrad på 3,25 procent. På samma sätt som 
internränta på anläggningstillgångar speglar räntan på internlån kommunens genomsnittliga 
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ränta för sina lån. 

10.8 Ram per nämnd och styrelse 2019 

Nettokostnadsramar i mnkr Budget 2019 

Socialnämnden -374,5 

Utbildningsnämnden -346,0 

Kommunstyrelsen -73,2 

Samhällsbyggnadsnämnden -41,6 

Miljönämnden -2,3 

Lönenämnden -3,2 

IT nämnden -2,3 

Kommungemensamt -71,2 

Summa nettokostnad 914,5 

Kommungemensamt inkluderar även personal- och prisindex som ska fördelas till nämnderna i samband med detaljbudgeten 
och när löneavtalen är klara. Kommunstyrelsens ram omfattar även valnämnd, jävsnämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

Prioriteringar som beskrivs i avsnittet Prioriteringar för budget 2019 har inarbetats i ramar 
per nämnd och styrelse. Åtgärder motsvarande 0,4 mnkr för att komma i ram har mellan de 
två största nämnderna. Detaljer redovisas i bilaga 1. 

Eftersom löneavtal 2018 inte är klart omfattar kommungemensamt både löneavtal för år 
2018 och 2019, vilket kommer att fördelas till nämnderna när förhandlingar är klara. 
Förändringar kommer att redovisas i samband med nämndernas budgetbeslut. 

Beslut i kommunfullmäktige 2018-11-22. 

Utökad ram till socialförvaltningen 5,0 mnkr och till utbildningsnämnden 4,2 mnkr, vilket 
har inarbetats i beloppen ovan. 

10.9 Lokalförsörjningsplan 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år 
presenteras i samband med budgeten. Samordningen och arbetet med detta sker inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och det pågår ett utvecklingsarbete för en detaljerad plan. I 
detta skede lyfts större kommande behov upp. 

Lokalexpansion planering (mnkr) 2019 2020 2021 2022 2023 

Hamnservice 7,5     

Gullmarsskolan 1,0 20,0 20,0   

Gullmarsborg 0,2     

Skaftöskola, huvudbyggnad  5,0    

Broskola  3,0    

Stadshuset 2,0     

Äldreboende nytt/tillbyggnad     x 

Summa 10,7 28,0 20,0   

Andelen äldre ökar konstant i kommunen och utöver det nya äldreboendet i Fiskebäck 
kommer det behövas ytterligare boende. Socialnämndens äldreboendeplan pekar på 
ytterligare ca 30 platser inom denna planperiod. Exakt behov av platser och vilket 
investeringsutrymme som behövs kommer att  utredas vidare. 

Hamnservice fyller ett stort behov och är en viktig servicefunktion i det maritima Lysekil och 
den befintliga servicebyggnaden är i dåligt skick och kommer att rivas. Den nya byggnaden 
ger förutsättningar för en längre säsong med offentliga toaletter som kan hållas öppet året 
runt. Gullmarsskolan har haft en tillfällig lösning med paviljonger, behovet har visat sig vara 
permanent och en utbyggnad och renovering är planerad för att klara det ökade behovet. 
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Även tak, fasader och fönster är i behov av renovering. Kring Gullmarsborg en utrednings 
kring framtida användningsområden samt statusbedömning på befintlig anläggning. Skaftö 
skola har stora renoveringsbehov pga. eftersatt underhåll samt flera ytor som inte är 
ändamålsenliga. Bro skola är i behov av ny ventilation samt att lokalerna idag värms upp av 
en gammal oljepanna som behöver bytas till ett mer miljövänligt alternativ. Stadshuset entré 
byggs om till ett ändamålsenligt kontaktcenter, receptionen är inte tillgänglighetsanpassad 
och måste därför byggas om. 

10.10 Investeringsramar 

Utifrån riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska den del av investeringarna som 
finansieras via skatteuttag över tid (fem år) ske genom att egna medel används. Investeringar 
som finansieras på annat sätt, som taxefinansierad verksamhet och exploatering, är 
undantaget från detta. 

Utrymmet för den del av investeringarna som finansieras via skatteuttag beräknas genom 
den bedömda avskrivningskostnaden plus budgeterat årsresultat. 

För taxefinansierad verksamhet och exploatering görs en bedömning utifrån behov samt ett 
faktiskt utrymme för finansiering utanför skattekollektivet. 

Utrymmet för investeringar uppgår enligt tumregeln till årets resultat + årets avskrivningar. 

2019 års budgeterade resultat är 18,4 mnkr och årets budgeterade avskrivningar uppgår till 
27,7 mnkr. Dessa båda poster blir då tillsammans cirka 46 mnkr. 

Utöver detta avsätts 3 mnkr till investering för småbåtshamnar och gästhamnar som är 
avgiftsfinansierade samt 5 mkr för exploateringsbehov. 

Den totala ramen för 2019 års investeringar uppgår därmed till 54 mnkr. 

Förändringar av investeringsbehov under löpande budgetår hanteras i särskilda beslut av 
kommunstyrelsen eller på delegation inom den beslutade ramen. Behov utöver ramen ska 
beredas av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslut i kommunfullmäktige 2018-11-22 

Investeringsramen utökades till 74,0 mnkr och det var ramen för nyinvesteringar som 
utökades. Tabellen nedan visar även fördelningen av nyinvesteringar som beslutades i 
kommunstyrelsen för år 2019. 

Investeringsbudget 2019 

Investeringsramar (mnkr) 74,0 

Till reinvestering som fördelas: 24,2 

Socialnämnden 1,0 

Utbildningsnämnden 2,0 

Kommunstyrelsen 1,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 20,2 

Till nyinvesteringar beslutade av kommunstyrelsen 29,3 

Västra kajen Grundsund 3,5 

Fiskhamnskajen 10,0 

Gullmarskajen 12,0 

Stadshusentré 2,0 

Gullmarsskolan förstudie 1,0 

Brandstation reservkraftverk (MSB delfinansierar) 0,8 

Småbåtshamnar 11,5 

varav bryggor 4,0 

varav Hamnservice 7,5 

Till investeringar för exploatering fördelas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

9,0 
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När det gäller de kommande åren visar planen ovan ett investeringsutrymme 2020 på 50,3 
mnkr samt 8,0 mnkr för avgiftsfinansierad verksamhet och exploatering. För 2021 är 
motsvarande utrymme 
47,0 mnkr samt 8,0 för avgiftsfinansierad verksamhet och exploatering. 

För åren 2022 och 2023 har inga resultat planlagts vilket innebär att det är svårare att 
beräkna utrymme. Nyinvesteringsnivåer enligt nedan förutsätter resultat bättre än 2% av 
skatteintäkterna om investeringarna ska vara självfinansierade. 

Nedanstående tabell visar miniminivåer gällande reinvesteringar och kartlagda behov 
gällande nyinvesteringar. 

Investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2023 

Investeringsutgifter (tkr) 
Budget 2019 

tidigare Budget Plan Plan Plan Plan 

 beviljat 2019 2020 2021 2022 2023 

Fastigheter underhåll  12 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Hamnservice reinvestering  1 000     

Mark och gata  7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Plan och bygg  200 200 200 200 200 

Samhällsbyggnadsnämnden  20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 

Kommunstyrelsen  1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Utbildningsnämnden  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

- Reinv konstgräs 
Kronbergsvallen 

  4 000    

Socialnämnden  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Total reinvesteringar  24 200 25 200 25 200 25 200 25 200 

Gullmarskajen för SLU 15 000 12 000     

Fiskhamnskajen  10 000     

Västra kajen Grundsund  3 500     

Gullmarsskolan förstudie  1 000 20 000 20 000   

Stadshusentré  2 000     

Brandstation  800     

Övrig ram - fördelningsbeslut 
höst 

  5 100 1 800 24 500 26 500 

Total nyinvesteringar  29 300 25 100 21 800 24 500 26 500 

Småbåtshamnar  11 500 3 000 3 000 3 000 3 000 

varav bryggor  4 000     

varav Hamnservice 2 000 7 500     

Exploatering  9 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Försäljningar  0     

TOTAL (netto)  74 000 58 300 55 000 57 700 59 700 

Not) 

Tabellen ovan är justerad för år 2019. Vid beräkning av självfinansieringsgrad exkluderas 
småbåtshamn och exploatering. Hamnsservice har flyttats till småbåtshamnar. 
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2018 400
Nämnd
Socialnämnden -366 826 -1 900 -1 000 -369 726 200 -369 526 -5 000 -374 526
Utbildningsnämnden -342 060 -1 400 1 500 -341 960 200 -341 760 -4 200 -345 960
Kommunstyrelsen -72 461 -900 300 -300 -73 361 -73 361 -73 361
Samhällsbyggnadsnämnden -35 564 -35 564 -35 564 -35 564
BYN -6 076 -6 076 -6 076 -6 076
Miljönämnden -2 319 -2 319 -2 319 -2 319
Lönenämnden -3 227 -3 227 -3 227 -3 227
IT-nämnden -2 319 -2 319 -2 319 -2 319
Kom gem 9001 -44 177 -2 000 -25 000 -71 177 -71 177 -71 177

-875 030 -3 300 -1 000 1 500 -900 300 -300 -2 000 -25 000 -905 730 400 -905 330 -914 530
Finans 9101 886 000
Räntenetto 3 130
Totalt/resultat 14 100

I beloppen ovan ingår inte kompensation för löne-och prisindex.
Kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader för nyinvesteringar sker vid aktivering av investeringen.
I samband med detaljbudgetarbetet kan vissa justeringar komma att ske mellan nämnderna, vilket redovisas i nämndens budget.
En översyn av löne- och IT-nämndens prisbild och fördelning mellan Sotenäs, Munkedal och Lysekil pågår.
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