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

Budget för kommunstyrelsen 2019 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta budget för 2019 i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens förslag.      

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
kommunstyrelsen utifrån styrelsens uppgift att leda och samordna kommunens 
verksamheter.  

Förvaltningens synpunkter  
Kommunfullmäktige har beslutat om utvecklingsområden, inriktningar och 
utvecklingsmål. Detta ärende handlar främst om att specificera vilka strategier som 
ska väljas kopplat till utvecklingsmålen.  

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet med åtgärder utifrån de valda 
strategierna ligger hos kommundirektören på kommunstyrelsens uppdrag. 
Kommundirektörens ledningsgrupp är ett viktigt forum för detta arbete för att 
säkerställa helhetssyn och delaktighet från alla kommunens verksamheter. Inom 
ledningsgruppen utses ansvariga för att med hjälp av stödpersoner från 
kommunstyrelseförvaltningen samt tvärsektoriella arbetsgrupper med deltagare 
från förvaltningar och bolag ta fram åtgärder.  

I kommunstyrelsens budget finns 1,7 mnkr avsatta för riktade insatser avseende 
utvecklingsområdena/målen. Men arbetet handlar först och främst om att med 
befintliga resurser inom samtliga verksamheter fokusera på för Lysekil viktiga 
utvecklingsfrågor – ett tvärsektoriellt arbetssätt. 

I budgeten redovisas vidare de kritiska kvalitetsfaktorer som valts på 
kommunövergripande nivå samt beräkningen av kommunstyrelsens totala 
ekonomiska ram. 

Såväl arbetet med utvecklingsmålen, de kritiska kvalitetsfaktorerna samt det 
ekonomiska utfallet kommer att följas upp och rapporteras löpande till 
kommunstyrelsen. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 
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1 Inledning 
Kommunstyrelsen 

 
  

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, 
utvecklingsområden med inriktningar och mål samt uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift 
att leda och samordna kommunens arbete. 

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet ligger hos kommundirektören på 
kommunstyrelsens uppdrag. Kommundirektörens ledningsgrupp är ett viktigt forum för 
detta arbete för att säkerställa helhetssyn och delaktighet från kommunens verksamheter 
som helhet. 

Leda och samordna uppdraget utövas genom att: 

• definiera och analysera nuläge och förutsättningar för samverkan utifrån fullmäktiges 
övergripande vision och värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar och mål 
samt uppdrag. 

• arbeta fram en plan som säkerställer kommunövergripande strategier och åtgärder att 
samverka utifrån (mellan förvaltningar och bolag). 

• säkerställa att planen genomförs. 

Detta dokument är budgeten för kommunstyrelsen utifrån den del som handlar om 
kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna kommunen. I bilden ovan beskrivs det av 
den högra delen. Kommunfullmäktige har beslutat om utvecklingsområden, inriktningar och 
utvecklingsmål. I kommunstyrelsens budget handlar det främst om att specificera vilka 
strategier som ska väljas kopplat till utvecklingsmålen. De åtgärder som sedan krävs kommer 
kommundirektörens ledningsgrupp att arbeta vidare med. 

I denna budget redovisas även kritiska kvalitetsfaktorer på kommunövergripande nivå samt 
beräkningen av kommunstyrelsens totala ekonomiska ram. 

Såväl arbetet med utvecklingsmålen, de kritiska kvalitetsfaktorerna samt det ekonomiska 
utfallet kommer att följas upp och rapporteras löpande till kommunstyrelsen. 
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2 Kommunens grunduppdrag 
I kommunallagen regleras förutsättningarna för vad kommunen ska syssla med. I den 
regleras att kommunen själv får ta hand om angelägenheter som är av allmänt intresse och 
som ligger i kommunmedlemmarnas intresse eller har en anknytning till kommunens 
område. 

Genom speciallagstiftning har kommunen ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast 
är obligatoriska uppgifter. Utöver detta har kommunen också åtagit sig att utföra olika 
frivilliga uppgifter. 

Kommunens obligatoriska uppgifter 

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

• För-, grund- och gymnasieskola 
• Plan- och byggfrågor 
• Miljö- och hälsoskydd 
• Renhållning och avfallshantering 
• Vatten och avlopp 
• Räddningstjänst 
• Civilt försvar 
• Biblioteksverksamhet 
• Bostäder 

Frivilliga uppgifter 

• Fritids- och kulturverksamhet 
• Energi 
• Sysselsättning 
• Näringslivsutveckling 
• Hamnverksamhet 

3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden 
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, ekonomisk och social 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 och sammanfattas i 
årsredovisningen. 

Kommunens fem utvecklingsområden är: 

• 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 
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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 barns, 
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 

Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda 
livsvillkor. 

Kommunstyrelsens strategier 

För det kommunala grunduppdraget finns lagstiftning som styr verksamheter inom såväl 
skola som socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker inom förvaltningarnas 
verksamhetsansvar. När särskilda utmaningar uppstår är de ofta komplexa. De berör olika 
förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det handlar ofta om 
familjesituation, fritid och sociala relationer. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande. 

Det innebär att följande strategier ska ligga till grund för att bemöta ovan nämnda 
utmaningar. 

Strategi 

Vi behöver tydliggöra våra samverkansstrukturer med barn och ungas bästa i fokus så att 
inget barn/ungdom faller mellan stolarna. Vi ska bättre synliggöra stödet till barn och 
unga. Tidiga insatser är prioriterat.  

Motivering: Om alla verksamheter i kommuner, landsting och civilsamhället synkroniserar 
sina insatser utnyttjas resurserna mer effektivt och resultaten för barn och unga och deras 
familjer blir bättre (hämtat från SKL psynk). 

Åtgärder: 

• Kommunens verksamheter samverkar i enlighet med framtagen avsiktsförklaring, 
”Avsiktsförklaring för samverkan kring barn och unga i Lysekils kommun”. Den 
innebär och har inneburit ett ökat antal samarbeten över förvaltningsgränserna i 
vardagen. 

• Gemensam utbildning och organisering sker gällande arbete som är 
förvaltningsöverskridande. Exempel på detta är LSS och särskolan kring 
heldagsinsatser. 

• Kommunen samordnar arbetet med SSPF (Skola-Socialtjänst-Polis-Fritid) för att 
utveckla metoder och insatser kring att hantera fritidsproblematik. 

• Arbete med att etablera en ungdomsmottagning pågår. 
• Arbete med att hantera ”psykisk ohälsa” startar och leds inom den lokala 

närsjukvårdsgruppen i Lysekil. 
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Strategi 

Alla föräldrar i Lysekil ska erbjudas föräldrastöd till barnet fyller 18 år 

Motivering: Forskningen visar att familjen och föräldrarna har störst betydelse för att ge 
barnen ett gott liv. Föräldrar har stor inverkan på barnens fysiska och psykiska hälsa, sociala 
kompetens, hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. En trygg 
miljö under den tidiga uppväxten ökar chansen för att det ska gå bra senare i livet. Risken att 
utveckla problem minskar när barn och föräldrar har en varm relation och när barns positiva 
handlingar uppmärksammas mer än de negativa. Satsningar på föräldrastöd ger 
hälsoekonomiska och ekonomiska vinster (hämtat från Folkhälsomyndigheten). 

Åtgärder 

• Planering för att starta arbetet med en familjecentral pågår. 
• Socialtjänst och polis samverkar med skolan i samarbete och information med 

vårdnadshavare. 
• Förebyggande utbildning och stöd ges i Lysekil. Exempel på detta är 

föräldrautbildning samt öppen rådgivning. 

Strategi 

Skapa strukturer för alla barn och ungas inflytande i kommunen. 

Motivering: Barns hälsa gynnas av att de har ett faktiskt inflytande i frågor som gäller dem 
själva. 

Åtgärder 

• Lysekils kommun utvecklar samverkan med idéburna aktörer enligt kommunala 
riktlinjer gällande Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Genom detta arbete skapas 
arenor där barn och unga kan påverka innehåll och former i en aktiv och meningsfull 
fritid. 

• Fritidsgårdverksamhet utvecklas idag även till det offentliga rummet. Personal från 
socialtjänst och fritidsgårdar utvecklar och bedriver delvis en fältverksamhet. 

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. Såväl 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. 

Utvecklingsmål 

Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation. 

Kommunstyrelsens strategier 

• Utveckla informations- och kommunikationsstrukturer. 
• Utveckla djupförståelse av styrmodellen hos alla chefer och politiker. 
• Utveckla organisationskultur med inriktning på ständiga förbättringar. 
• Utveckla chefer och ledare i att aktivt arbeta med lärande. 
• Utveckla dialogen och reflekterandet i organisationen samt med medborgare och 
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andra som kommunen finns till för. 

Motivering till valda strategier - förväntad resultatutveckling 

För att Lysekils kommun ska vara en lärande organisation krävs att organisationen är trygg i 
sitt grunduppdrag och att det finns processer och rutiner som stöttar den dagliga 
verksamheten. I en organisation där ledning och medarbetare arbetar mot samma mål med 
tydliga strukturer skapas förutsättningar för lärande och kreativitet. 

Organisationens chefer och ledare är avgörande för att skapa en kreativ och kompetent 
organisation. Chefer och ledare som främjar medskapande och delaktighet ger mening och 
nytta för dem kommunens verksamheter finns till för. Ledningen måste ta ansvar för 
utvecklingen av en kultur för medskapande och förnyelse samt ge förutsättningar för ett gott 
medarbetarskap. 

För att prioritera lärandet, öka dess status och skapa delaktighet behöver dialogen, 
berättandet och reflekterandet i organisationen öka. Genom att skapa struktur och legitimitet 
för detta på alla nivåer ökar också lärandet 

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 

Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

Kommunstyrelsens strategier 

• Skapa förutsättningar för och ta initiativ till samverkan för att etablera Lysekil som ett 
centrum för hållbar maritim utveckling. 

• Skapa förutsättningar som stödjer befintliga och nya företag och organisationer i 
deras utveckling. 

• Skapa förutsättningar för innovationer och hållbar tillväxt. 
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Motivering till valda strategier 

I Lysekil finns unika marina resurser och möjligheter. Vi har hela kedjan med ett gediget 
marint kunnande hos många av våra företagare, utbildning, forskning, varv, hamn, lots, 
sjöräddning m.m. Genom samarbete skapas förutsättningar för fler arbetstillfällen både i 
befintliga och nya företag och organisationer, fler flyttar hit och vi kan bygga ett hållbart 
samhälle. 

En gemensam avsiktsförklaring mellan Lysekil kommun och aktörerna inom forskning och 
utbildning är redan undertecknad. 

• Kännedomen om Lysekil som ett centrum för hållbar maritim utveckling behöver 
utvecklas. 

• Fortsätt att utveckla samarbete mellan akademi-skola-näringsliv. 

Fler etableringar samt stabilitet och/eller tillväxt i befintliga företag är grunden för 
livskraftig sysselsättning. 

• Antalet sysselsatta inom företag och organisationer verksamma inom det maritima 
området ökar. 

• Fler etableringar. 
• Förkortade handläggningstider. 
• God mark och planberedskap i framförallt havsnära lägen. 

Havet är vår främsta resurs. All utveckling måste ske på ett hållbart sätt så havsmiljön 
även fortsättningsvis bidrar till att stärka kommunens attraktivitet. 

• Lysekils kommun deltar i och/eller möjliggör utvecklingsprojekt. 
• Förbättrad havsmiljö. 
• Ökad inflyttning till kommunen. 
• Fler högskoleutbildade bosätter sig i kommunen. 

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. 

Utvecklingsmål 

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

2. Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 
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Kommunstyrelsens strategier  

• Ta fram en destinationsstrategi för Lysekils kommun. 
• Skapa förutsättningar för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap. 
• Skapa förutsättningar för och ta initiativ till att utveckla Lysekils attraktivitet året om. 
• Koordinera bostadsförsörjningsprocessen - ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. 
• Ny översiktsplan och hög planberedskap. 
• Aktiv mark- och exploateringspolitik. 
• Aktiv ägarstyrning i LysekilsBostäder AB för att möjliggöra bostadsbyggande i 

Lysekils kommun 

Motivering till valda strategier 

Genom välkomnandet och värdskapet skapar vi en grund för långsiktig utveckling av 
kreativitet och attraktivitet vilket stärker Lysekil som plats att bo på och besöka. Om vi lyckas 
öka förståelsen för värdskapets betydelse kommer även den upplevda servicenivån i Lysekils 
kommun att öka. 

Genom att arbeta hållbart, långsiktigt och konsekvent skapar vi förtroende och möjligheter 
till utveckling. En destinationsstrategi kommer att vara ett verktyg för att bidra till att 
företagen i Lysekil kan utvecklas och erbjuda högkvalitativa upplevelser året runt. Vi arbetar i 
enlighet med handlingsplanen för ”Ett enat Bohuslän”. 

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl 
tillväxten som välfärden i kommunen. Kommunen har genom lagkrav skyldighet att ha av 
kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessa ska visa vad 
kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och innehålla en strategi för hur boendet 
och bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen. 

I Lysekil finns behov av fler bostäder för olika målgrupper och med olika upplåtelseformer – 
hyresrätter, bostadsrätter och villor. Lysekil är en del av en lokal arbetsmarknadsregion och 
med vårt läge samt miljö finns förutsättningar att skapa attraktiva bostäder som kan locka till 
inflyttning. Vidare står kommunens största privata arbetsgivare, Preemraff, inför en 
expansion vilket genererar nya arbetstillfällen och ökat antal invånare som bör kunna 
erbjudas attraktiva boenden. Det blir viktigt att kommunen marknadsför sig som en attraktiv 
plats att leva och verka på. 

Arbete pågår med en ny översiktsplan som kommer att sätta den övergripande inriktningen 
för hur Lysekil kan växa och var det är möjligt att bygga nya bostäder. Vi ska sträva efter att 
ha en hög beredskap för att ta fram och genomföra detaljplaner i såväl egen regi som i 
samverkan med andra aktörer. 

Vi ska föra en aktiv markpolitik för att skaffa oss rådighet över områden som är attraktiva för 
olika typer av bostadsbyggande. Utveckling av nya bostadsområden kan även ske i aktiv 
samverkan med andra aktörer. Genom markanvisnings- eller exploateringsavtal kan vi ställa 
villkor som styr inriktningen på ett bostadsprojekt, till exempel när det gäller 
upplåtelseformer eller storlekar på bostäderna. 

Kommunens egna allmännyttiga bostadsföretag LysekilsBostäder AB är en viktig aktör i 
kommunens arbete med bostadsförsörjningen. Bolaget har ett tydligt uppdrag att bygga fler 
bostäder.  

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 
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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 

1. Lysekils kommun ska konsumera hållbart. 
2. Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle. 

Kommunstyrelsens strategier 

• Ta fram riktlinjer för hur Lysekils kommun ska arbeta med miljöfrågorna i den egna 
organisationen. Skapa struktur för och ge vägledning till verksamheterna i 
miljöarbetet samt den övergripande inriktningen Hållbar konsumtion. 

• Den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling ska vara tydligt belyst i all fysisk 
planering i Lysekils kommun. 

Motivering till valda strategier 

Hållbar konsumtion 

En stor del av dagens miljöproblem hänger samman med vår konsumtion av varor och 
tjänster. Vi använder för mycket av jordens resurser och i många fall använder vi inte 
resurserna på det mest effektiva sättet. 

Lysekils kommun är en stor organisation vars egen konsumtion av varor och tjänster har en 
stor påverkan på miljön och klimatet. Kommunen kan också vara en förebild för dem vi 
möter i vår verksamhet. Genom att kommunicera vårt miljöarbete och goda exempel vill vi 
bidra till ett ökat engagemang hos Lysekilsborna.Sex områden är prioriterade för att nå en 
mer hållbar konsumtion i kommunens verksamheter: 

• Upphandling 
• Energieffektivisering 
• Ekologisk och klimatsmart mat 
• Avfallshantering 
• Transporter 
• Kemikalieanvändning 

Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle 

Förutsättningarna för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle är i hög grad beroende av 
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den fysiska planeringen. Lysekils kommun ska därför ha en hög ambition i att belysa 
miljöaspekterna i all planering - översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, strategidokument 
och detaljplaner. 

4 Kommunens kritiska 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 

  

5 Kommunstyrelsens ram 2019 
Budget 2019 tkr Belopp 
Ram utgångsläge 2018 -72 461 
Prisindex 2019 -604 
Löneindex 2018 -711 
Tillskott Räddingstjänstförbundet -900 
Minskad buget valnämnden 300 
Tillskott överförmyndarverksamheten -300 
Justering av pris för växelanknytningar 141 
ÖP-tjänst till KS från SBN -655 
Gemensam digitaliseringssamordnare -700 
KS delfinansiering av digitaliseringssamordnare 175 
Miljöstrateg -180 
Delfinansiering av Familjecentral 250 
Intern hyreshöjning -59 
Resurs kontaktcenter från KS till SBN 479 
Lysekils andel av gemensam Löneenhet -3 391 
Lysekils andel av gemensam IT-enhet -2 600 
Ram 2019 -81 216 

Index för löneavtal 2019 budgeteras centralt och kommer att utfördelas senare. Justering av ram kan även komma att ske vid 
aktivering av investeringar. 
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1 Inledning 
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att 
planering och uppföljning av verksamhetens grunduppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål och resultat sker på varje organisatorisk nivå. Nämnderna ska utifrån 
styrmodell, kommunfullmäktiges budget, reglemente och andra styrdokument som gäller 
nämndens verksamheter ta fram en budget. 

Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade 
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska 
också säkerställa att verksamheten genomförs utifrån de av kommunfullmäktige beslutade 
ramarna. När nämnden beslutat om budget ska sedan förvaltningen arbeta vidare med 
strategier, åtgärder och indikatorer för utvecklingsmål och uppdrag. 

Detta dokument avser kommunstyrelsens roll som nämnd för kommunstyrelsens förvaltning. 

2 Verksamhetsbeskrivning 
2.1 Verksamhetsidé  

 
 

Kommunstyrelsens uppdrag som nämnd för kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningen är en organisation med uppgift att stödja kommunstyrelsen i 
dess huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens 
verksamheter. Förvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och 
strategiska frågor såsom ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitét, 
säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling. 

Ekonomiavdelningen är en stödfunktion med fokus på ekonomi och upphandling. 
Ansvarsområdet omfattar kommunens budget- och uppföljningsprocesser, löpande 
redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt upphandling. Avdelningen svarar också 
för kommunkoncernens finansieringsfrågor och är ett stöd till VD i Lysekils Stadshus AB i 
ägarfrågor. 
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Personalavdelningen är en stödfunktion med fokus på personalfrågor, arbetsmiljö, 
arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning. Avdelningen är vidare kommunens kontakt 
gentemot den med Sotenäs och Munkedals kommuner gemensamma löneenheten. 

Avdelningen för verksamhetsstöd är en stödfunktion med internt fokus på information 
och kommunikation, kvalitet och verksamhetsutveckling, säkerhet samt kansliuppgifter. I 
avdelningen samlas alla funktioner inom hela ”ärendekedjan” – registratur, 
nämndsekretariat och arkiv. Avdelningen svarar vidare för strategiska IT-frågor 
(digitalisering) och leder kommunens digitaliseringsråd. 

Avdelningen för hållbar utveckling är en stödfunktion med externt fokus för en hållbar 
samhällsutveckling. Uppdraget innebär att utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att 
verkställa kommunfullmäktiges vision och utvecklingsmål. Inom avdelningen samlas 
funktioner som stödjer arbetet med strategisk samhällsplanering, översiktsplanering, 
infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor, övergripande miljöstrategiska frågor, näringsliv och 
besöksnäring, arbetsmarknads- och sysselsättning, folkhälsa, mänskliga rättigheter och 
integration. 

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet syftar till att erbjuda dagligverksamhet, 
sysselsättning, arbetsträning/prövning i syfte att höja deltagarens aktivitets- och 
arbetsförmåga. Inom ramen för verksamheten ska enheten erbjuda väl matchade 
(anpassade) och meningsfulla arbeten/sysselsättningar vilka också kan vidareutveckla 
deltagarna. Yttersta målet är att deltagarna så långt som möjligt ska nå självständighet i form 
av arbete utbildning och egen försörjning. 
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2.2 Vision och värdegrund  
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.” 

Kommunstyrelseförvaltningen tar sikte på visionen. Till kommunstyrelseförvaltningens 
viktigaste uppgifter hör att stödja kommunstyrelsen i strategiska frågor och visionen Lysekil 
2030 är därmed en självklar ledstjärna i verksamheten. 

Värdegrunden 

Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen arbetar kontinuerligt kring kommunens 
värdeord; öppet, enkelt och värdigt. Arbetet utgår från den rutin som finns i kommunen. Det 
förs en dialog kring värdeordens betydelse i syfte att skapa en gemensam betydelse och vilket 
förhållningssätt som ska förkomma i det vardagliga arbetet. 

3 Kritiska kvalitetsfaktorer 
Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en 
verksamhet ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens 
grunduppdrag som definierats i lagstiftning och andra styrande dokument. 

Kritiska kvalitetsfaktorer indelas i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- 
och ekonomiperspektiv. 

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till 
nämnden. Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år. 

Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det 
ske en kvalitetshöjning av verksamheterna. 

3.1 Kritiska kvalitetsfaktorer 
 

Målgruppsperspektivet Verksamhetsperspektivet 
Aktuell och relevant information på kommunens externa 
webbplats Politiska beslut följs upp 

Kommuninvånarnas upplevda trygghet  
Professionell stödfunktion till övriga verksamheter  

  
Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 
Attraktiv arbetsgivare Budget i balans 
God arbetsmiljö  

  

Kommentar 

I målgruppsperspektivet har två faktorer valts som riktar sig externt mot kommuninvånarna 
och en som avser det interna uppdraget att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över 
kommunens övriga verksamheter. 
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4 Utvecklingsområden, inriktning och 
utvecklingsmål 

4.1 Utvecklingsområde, inriktning och utvecklingsmål 

4.1.1 Kommunens styrmodell 

Kommunens styrmodell är implementerad i verksamheten. Riktlinjer för ständiga 
förbättringar har också tagits fram. Men kontinuerligt arbete krävs för att hålla 
styrmodellen levande – den måste sitta i ”organisationens ryggrad”. Styrmodellen och 
riktlinjer för ständiga förbättringar ligger som grund för kommunens kvalitetsarbete. 

Inriktning 

Avsikten är att öka kvaliteten i verksamheterna och förbättra nöjdheten hos dem kommunen 
finns till för. 
 
Utvecklingsområdet utgår från kommunstyrelsens huvuduppdrag att leda, samordna, följa 
upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Detta sker inom ramen för 
kommunens styrmodell och de övergripande processer och strategiska frågor som 
kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för. 

Utvecklingsmål: 
4.1.1.1 Öka djupförståelsen av styrmodellen och effekten av styrmodellens bärande 

idéer. 

Strategier 

• Översyn av hur arbetet med styrmodellen fungerar på alla nivåer (nämnder, chefer 
och politiker). 

• Utveckling av organisationskulturen med inriktning mot god kvalitet och ständiga 
förbättringar. 

• Utveckla samverkan och dialoger mellan alla nivåer. 
• Utveckla analys- och redovisningsarbetet. 
• Cheferna ska bli utrustade med verktyg, så att de i samverkan med sina medarbetare, 

kan utöva ett likvärdigt systematiskt kvalitetsarbete i kommunen. 

4.2 Uppdrag 

4.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag 
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. 
Satsa på föreningslivet. 
Enligt budget 2019 ska det inom kommunstyrelsens budget omfördelas 0,5 mkr för att öka 
kommunstyrelsens anslag till föreningslivet och påbörja en utveckling av IOP (Idéburet Offentligt 
Partnerskap). 
Digitalisering av kommunens verksamheter 
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 
Skapa förutsättningar för egen försörjning 
Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att samordna åtgärder för att nyanlända ska ges 
förutsättningar att komma i egen försörjning på snabbaste och effektivaste sätt. 
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4.2.2 Kommunstyrelse 

Uppdrag 
Utreda regelverket för förenings-, kultur-, verksamhets- och lokalbidrag 
Kommunens stöd till föreningslivet sker idag genom en rad olika bidrag och andra insatser som 
hanteras av kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. För flera av stöden finns inget tydligt 
regelverk för bidragsgivningen. Det behöver också skapas en överblick av hur stöden ser ut och hur 
de fördelas mellan olika typer av föreningar. Vidare behöver den organisatoriska hemvisten för 
stöden till den idéella sektorn ses över. 
Revidera policyn för inköp och upphandling 
Policyn för inköp och upphandling behöver revideras och utvecklas med avseende på 
hållbarhetsaspekterna som ska genomsyra all verksamhet i kommunen. 
Planera för och påbörja implementeringen av Agenda 2030 i kommunens verksamheter 
FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 - som omfattar såväl den 
ekologiska som de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarhet. Sverige har som ambition 
att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket förutsätter engagemang från samtliga 
samhällssektorer. I Lysekils kommun behöver vi genomföra en nulägesanalys av hållbarhetsarbetet 
utifrån de globala målen samt höja kunskapen om dem i hela verksamheten. 

5 Förutsättningar 
5.1 Omvärldsanalys 
Lysekils kommun måste förhålla sig till vad som händer i omvärlden. Utgångspunkt för 
kommunens arbete med omvärldsbevakning är det material som Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) tar fram - Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030. I detta 
lyfter man fram övergripande områden som globalisering, demografi, klimat, teknik och 
värderingar. SKL:s omvärldsanalys sammanfattas i 13 trender: 

1. Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme 
2. Stigande förväntningar på välfärden 
3. Hårdare konkurrens om kompetens 
4. Ökad polarisering 
5. Ökad bostadsbrist 
6. Ökat fokus på landsbygden 
7. Förändrat medielandskap 
8. Minskad tillit 
9. Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 
10. Ökat kommunalt fokus på integration 
11. Ökad osäkerhet i världen 
12. Fler geopolitiska konflikter 
13. Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle 

 

Dessa trender finns mer utförligt beskrivna i kommunfullmäktiges antagna budgethandling 
för 2019. 

Flera av de antagna utvecklingsområdena för kommunen baseras på behov och utmaningar i 
vår omvärld som Lysekils kommun behöver fokusera på. Utvecklingsområdena tydliggör 
behovet av att kommunstyrelseförvaltningen tar ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna 
samt stödjer de övriga verksamheternas arbete kring detta. Implementering av de av FN 
antagna 17 globala målen – Agenda 2030 – i kommunens verksamheter blir en viktig uppgift. 
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Kommunstyrelseförvaltningen har ett stort ansvar för att de kommande ekonomiska 
utmaningarna kan hanteras så att kommunens ekonomiska ställning inte försämras. Vikten 
av förståelse hos våra medborgare och medarbetare för de utmaningar som finns med lägre 
skatteunderlag och samtidigt ökande behov blir centralt. Förvaltningen behöver därför arbeta 
med kommunikationen och kompetensen för att möta dessa utmaningar. 

Förvaltningen förväntar sig en fortsatt stor efterfrågan på arbetsmarknadsenhetens tjänster 
för att stödja personer att få och behålla ett arbete alternativt skapa långvarig 
sysselsättning/daglig verksamhet inom ramen för LSS och SoL. Kommunen behöver sätta ett 
tydligare fokus på sysselsättningsfrågorna för att för att motverka utanförskap och beroende 
av försörjningsstöd. 

Inom personalområdet blir kompetensförsörjning allt viktigare. Inom flera verksamheter 
råder det idag brist på arbetskraft och det är en utveckling som förväntas öka. Det är viktigt 
att kommunen kan arbeta för att behålla sin arbetskraft genom att vara en attraktiv 
arbetsgivare Samtidigt måste ny kompetens attraheras. Arbetsmiljön är en viktig faktor i att 
vara en attraktiv arbetsgivare, den måste ständigt vara i fokus. 

Säkerhets- och trygghetsfrågor har blivit allt viktigare efter olika händelser och incidenter i 
vår omvärld. Kommunstyrelseförvaltningen måste prioritera områden som intern säkerhet 
och förebyggande trygghetsarbete. Här har också kommunerna fått utökade ansvarsområden 
de senaste åren. 

I flera olika attitydundersökningar framkommer att medborgare upplever otrygghet och 
företagare ser brister med dialog, inflytande och påverkansmöjligheter. Det blir viktigt för 
kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta arbeta med dessa frågor så att medborgarna 
känner förtroende och har möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka sin livssituation. 
Kommunens företagare är viktiga för kommunens utveckling och kommunen måste därför 
sträva efter ett gynnsamt företagsklimat. 

Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad vilket försvårar nyetableringar och 
bostadsbyggande. Det är därför angeläget att få fram en ny översiktsplan (ÖP) samt övriga 
strategiska styrdokument som kan bidra till att utveckla kommunen på ett hållbart sätt. 

  

5.2 Lokaler och reinvesteringar 

Fördelning av reinvesteringsram 

 

Reinvesteringsram tkr Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Nytt e-handelssystem  500   
Inventarier och 
utrustning  500 2 000 2 000 

     
Summa  1 000 2 000 2 000 
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5.3 Medarbetare 
Antal anställda och anställningsformer var den 1 november 2018 enligt nedan: 

Totalt antal anställda 1 
november 2018 81  

varav   
Månadsavlönade 70  
Timavlönade 11  

   
Heltidsanställda 61  
Deltidsanställda 9  
Timanställda 11  

   
Tillsvidareanställda 68  
Visstidsanställda 2  
Timanställda 11  

Flertalet anställda är alltså månadsavlönade och arbetar heltid. Arbetet med Heltidsresan är 
genomfört inom förvaltningen. De timanställda finns i huvudsak inom 
arbetsmarknadsenheten. 

Sjukfrånvaron för januari - november 2018 uppgick till 5,2 %, varav hälften (49 %) avsåg 
långtidsfrånvaro över 60 dagar. Detta är ungefär samma nivå som de närmast föregående 
åren, 2016 var sjukfrånvaron 5,0 % och 2017 5,3 %. 

Flera anställda kommer att gå i pension de närmaste åren och rekrytering av ersättare 
kommer att bli allt svårare. Detta sätter fokus på vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare 
och att tänka i nya banor för att möta kommande behov av kompetens. 

5.4 Ekonomi 
I bokslutet för 2018 kommer kommunstyrelseförvaltningen att redovisa ett överskott 
gentemot budget på i storleksordningen 3 000 tkr. Orsaken till detta är i allt väsentligt 
åtgärder för att balansera budgetunderskott i andra delar av kommunens verksamhet. Det 
handlar om att medel avsatta för utvecklingsområdena inte använts, vakanta tjänster som 
inte tillsatts samt allmän återhållsamhet. Inför 2019 har kommunstyrelsen en budget i 
balans. 
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6 Effektiv resursanvändning 
6.1 Ekonomisk plan för kommande budgetår 

Budgetram 2019 

Budget 2019 tkr Belopp 
Ram utgångsläge 2018 -72 461 
Prisindex 2019 -604 
Löneindex 2018 -711 
Tillskott Räddningstjänstförbundet -900 
Minskad budget valnämnden 300 
Tillskott överförmyndarverksamheten -300 
Justering av pris för växelanknytningar 141 
ÖP-tjänst till KS från SBN -655 
Gemensam digitaliseringssamordnare -700 
KS delfinansering av digitaliseringssamordnare 175 
Miljöstrateg -180 
Delfinansiering av Familjecentral 250 
Intern hyreshöjning -59 
Resurs kontaktcenter från KS till SBN 479 
Lysekils andel av gemensam Löneenhet -3 391 
Lysekils andel av gemensam IT-enhet -2 600 
Ram 2019 -81 216 

Index för löner 2019 budgeteras centralt och fördelas senare när avtalen är klara. Budget kan komma att justeras med 
hänsyn till aktivering av investeringar. 

Kommentar till tabell budget 2019 

Förutom vissa satsningar och neddragningar som redovisades i kommunfullmäktiges 
budgetbeslut har vissa justeringar gjorts i budgeten för kommunstyrelsen. För att anpassa á-
pris per anknytning till övriga SML-kommuner har en omräkning av priset genomförts och 
personalkostnaden för växelpersonal budgeteras separat och ingår inte längre i priset. Budget 
har överförts till administrativa enheten inom samhällsbyggnadsnämnden.  

Ekonomisk ram per verksamhetsområde 

Verksamhet tkr Ram 2018 Prognos 
2018 

Förslag till ram 
2019 Utfall 2017 

Kommundirektör -4 590  -3 956 -2 843 
Avd. för verksamhetsstöd -8 801  -9 249 -8 300 
Räddningstjänst -16 257  -17 157 -15 290 
Fyrbodal -491  -541 -411 
SKL -368  -384 -368 
Samordningsförbundet -242  -243 -242 
Verksamhets- och 
lokalbidrag -1 982  -2 471 -1 986 

Fyrstads flygplats -280  -294 -252 
Avd. för hållbar utveckling -6 049  -6 881 -6 235 
Lysekils andel av gemensam 
IT-enhet   -2 600  
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Verksamhet tkr Ram 2018 Prognos 
2018 

Förslag till ram 
2019 Utfall 2017 

Personalavdelning inkl. 
facklig verksamhet -6 508  -6 431 -6 624 

Lysekils andel av gemensam 
Löneenhet   -3 391  

Ekonomiavdelningen -8 875  -8 982 -8 177 
Politisk verksamhet -4 453  -4 177 -3 539 
Överförmyndare -1 275  -1 586 -1 791 
Arbetsmarknadsenhet -12 824  -12 873 -12 291 
Nettokostnad -72 995  -81 216 -68 349 

Under Avd. för verksamhetsstöd finns räddningstjänstförbundet MittBohuslän, medlemsavgifter till 
Fyrbodals kommunalförbund, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Samordningsförbundet, 
verksamhets- och lokalbidrag till föreningar samt verksamhetsanslag till Fyrstads flygplats. Total 
ram för Avd för verksamhetsstöd uppgår till -30 339 (-28 421 fg år) 
 

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde 

I och med att de för SML-kommunerna gemensamma IT- och lönenämnderna upphörde i 
och med den nya mandatperioden och ersatts med avtalssamverkan har Lysekils kostnader 
för dessa verksamheter överförts till kommunstyrelsens ram. Vidare har ett antal större 
kommungemensamma poster som avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för 
specificerats i tabellen ovan. De har tidigare inte särredovisats, vilket har kunnat 
missuppfattas som att förvaltningen har en mycket stor administration. Det handlar om 
följande poster som får ses som delar i det kommunala grunduppdraget: 

• Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
• Fyrstads flygplats 
• Fyrbodals kommunalförbund 
• Medlemsavgift Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
• Samordningsförbundet Väst 
• Verksamhets- och lokalbidrag 

Verksamhets- och lokalbidragen har räknats upp med 500 tkr i enlighet med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
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Revisionens budgetäskande för âr 201

Enligt kommunallagens 9 kapitel framgår bl a att revisorema årligen i den omfattning som füljer av
god revisionssed skall granska all verksamhet inklusive bolagens verksamheter. Revisorernas
granskning skall vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om
ansvarstagandet ftir samtliga revisionsobjekt. Revisionen skall varje år genomftira grundläggande
granskning d.v.s. granskning av bokslut, delårsrapporter samt granskning av den interna kontrollen.
Därutöver genomfüres utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning vissa ñrdjupade gransknings-
insattser. Såväl grundläggande som fiirdjupade granskningar utföres av revisorernas sakkunniga
biträde på uppdrag av kommunens revisorer. Revisorerna fiiljer dessutom nämndernas arbete genom
att läsa kallelser och protokoll samt även genom attnàwara vid vissa sammanträden. För att arbeta
kostnadseffektivt inbjuds dessutom verksamhetsansvariga till revisorernas sammanträden for
fiirdjupad information och diskussion om verksamheten avseende bl a organisation, måluppfÌiljning,
ledning och styrning, intern kontroll mm.

Kommunens revisorer har vid sammanträde 2018-03-19 diskuterat och överlagt angående
revisionsplaneringen och revisionsarbetet flor år 2019 samt det ekonomiska behovet ftir
verksamhetsåret 2019.

Revisionen beslutade att äska en budget om766 kr. Detta innebär en ökning med 31 tkr från 2018
års budgetanslag om 735 tkr vilket motsvarande ca 4 Yo.

Följande tre skäl utgör motiv och ftirklaring till den önskade och begåirda ökningen.

*Overgång till digitaliserat arbetssätt. Samtliga revisorer behöver utrustas med
datorer/läsplattor ftir att kunna ftilja nämndernas verksamhet samt kommunicera. Såväl
Lysekil som Sotenäs och Munkedals kommuner ( avseende de gemensamma nåimnderna )
samt kommunens bolag har i princip övergått till ett digitaliserat arbetssätt.

*2019 innebär en ny mandatperiod vilket innebär att under det florsta kvartalet arbetar 2018
års revisorer parallellt med 2019 års nyvalda revisorer.

*Revisionen håller f n på att upphandla revisionsbiträde ftir mandatperioden 2019 -2022.
Det kan inte uteslutas att upphandlingen kan komma att medftira en viss kostnadsökning.

K(ì j\'ì:'.,i.Ji.
åt{ti'r)t-ì

Budgeterade/beråiknade kostnader fiir 2019
S ammanträdesersättni ngar I arv oden/fürlorad arbetsftirtj änst
DatallT-kostnader
Kursavgifter samt kursrelaterade kostnader
Pren. Dagens Samhälle, fordonsersättning, övriga möteskostnader
Revisionskonsult fürdjupade granskningar
Revisionskonsult, basgranskning/intern kontroll/möten
Summa
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766
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Datum 
2019-01-11 

Dnr 
LKS 2019–000014 

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

Tidplan för budgetprocessen för år 2020 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen fastställer budgetprocessen för år 2020.      
 
Ärendet 
Förvaltningen har utarbetat en tidplan för budgetprocessen inför år 2020. 

Tidplanen är en del av kommunens styrmodell och innefattar flera olika aktiviteter i 
form av dialog och beslut. 

Förvaltningens synpunkter  
Avsikten med tidplanen är att budgetprocessen ska bli tydligt och att alla ska förstå 
syftet med de olika aktiviteterna. I bilagan redovisas alla aktiviteter som ingår i 
budgetprocessen. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör  
 

Bilaga 
Lysekils kommuns budgetprocess för år 2020 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen  

http://www.lysekil.se/
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Lysekils kommuns budgetprocess för år 2020 
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Tidsplanen för budget 2020 och plan 2021–2022 är en del av kommunens styrmodell och innefattar fler olika aktiviteter i form av dialog och 
beslut. 
Avsikten är att budgetprocessen ska bli så tydlig och effektfull som möjligt samt att alla är införstådda med syftet med de olika aktiviteterna. 
Parallellt med dessa aktiviteter förutsätt att det sker en partipolitisk process kring budget 2020. 
För att ge en helhetsbild redovisas nedan alla aktiviteter som ingår i budgetprocessen. Inbjudan kommer att skicka ut till berörda innan varje 
tillfälle. Den första aktiviteten är redan genomförd.  
 

Datum Aktivitet Syfte Deltagare 
Datum: 2018-12-19 
Kl: 13.00-16.30 
Plats: Oscars 
 

Chefsforum –
omvärldsanalys med 
kommunens chefer. 
Budgetprocess 2020 startar. 

Chefernas gemensamma dialog och omvärldsanalys för 
att kunna förbättra handlingsberedskapen och få 
underlag till gemensamma prioriteringar och 
verksamhetsutveckling. 

Samtliga chefer i kommunen. 
 

Datum: 2019-01-15 
Kl: 13.00-16.30 
Plats: KF- salen 
 

Tjänstemannadialog om 
utvecklingsmål. 
 

Uppföljningsdialog kring kommunfullmäktiges 
övergripande kritiska kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål samt politikiskt beslutade uppdrag. 
Förberedelse inför nulägesanalysen med politiker som 
är den 27 mars. 

Kommundirektörens 
ledningsgrupp och berörda 
tjänstepersoner. 

Datum: 2019-01-30 
Kl: 13.00-16.30 
Plats: KF- salen 
 

Politikerna omvärldsanalys. 
 

Politiker och tjänstepersoner har gemensam dialog och 
omvärldsanalys för att kunna förbättra 
handlingsberedskapen och få underlag till 
prioriteringar och verksamhetsutveckling. 

Politiker i 
kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen (även 
ersättare), nämndernas 
presidier och 
kommundirektören 
ledningsgrupp och berörda 
tjänstepersoner. 

Datum: 2019-02-27 
Kl: 13.00-15.00 
Plats: KF- salen 
 

Genomgång av ekonomiska 
förutsättningar, inkl. 
befolkning samt 
resursfördelningsmodell. 
 

Syftet är att ha dialog om de preliminära 
förutsättningarna för budget, finansiella mål och 
befolkning. 

Politikerna i 
kommunstyrelsen, 
nämndernas presidier och 
kommundirektörens 
ledningsgrupp. 
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Datum Aktivitet Syfte Deltagare 
Datum: Under 
februari-mars, efter 
den 
kommunövergripande 
omvärldsanalysen 
(30/1).  
Varje förvaltningschef 
planerar tid och plats 
för respektive 
förvaltning och 
nämnd. 

Nämndernas 
omvärldsanalys. 
 

Syftet är att förbereda nämndens plan inför budget 
2020. En långsiktig ekonomisk långsiktsplan för år 
2020 och de två följande åren. Omvärldsanalys ska 
förbättra handlingsberedskapen och ge underlag för 
gemensamma prioriteringar och 
verksamhetsutveckling. 
Nämndernas omvärldsanalys kan också inkludera 
uppföljningen av tidigare års budgetplan. 
Utgå ifrån den sammanställningen från 
kommunövergripande omvärldsanalysen. 
 

Respektive nämnds politiker, 
nämndens alla chefer samt 
berörd nämndekonom. 
 

Datum: 2019-03-06 
Kl: 8.30-16.30 
Plats: KF- salen 
 

Nulägesanalys på 
kommunnivå. 
 

Syftet är att ha dialog kring kommunens nuläge. Skapa 
en gemensam bild av hur ser det ut?  Hur går det med 
vision, utvecklingsmål och  
kritiska kvalitetsfaktorer?  
Hur går vi vidare? Vad behöver justeras? Vilka var det 
viktigaste områden utifrån omvärldsdagen, 
sammanställning från omvärldsanalysen ska finnas. 
Verksamhetsresultat från tidigare år. Kommunens 
tjänstepersoner ger sin bild av året som gick, 
utmaningar och framtidsfrågor utifrån analys (kort 
presentation). 

Politikerna i 
kommunstyrelsen, 
nämndernas presidier, 
kommundirektörens 
ledningsgrupp och berörda 
tjänstepersoner. 

Under mars månad 
2019 

Planera och dokumentera 
underlaget till budget 2020, 
version 1. 

Syftet är att skapa en struktur för upplägget av 
budgeten.  
Utifrån vad som kommit fram och prioriterats i tidigare 
dialoger arbetas fram ett budgetunderlag ett. 

Ekonomichefen, 
kommundirektörens 
ledningsgrupp som har ansvar 
för olika utvecklingsområden 

Datum: 2019-03-27 
Kl: 13:00- 15:00 
Plats: KF- salen 

Informera om 
budgetunderlaget, och 
övergripande 
utvecklingsmål, inriktningar 

Syftet är att informera om underlaget budget 2020, 
version 1. Förslaget bygger på prioriteringsområden 
från genomförd omvärlds- och nulägesanalys som gjort 
i tidigare dialoger. 
Ekonomiska beräkningar gjorda utifrån skatteprognos.  

Politikerna i 
kommunstyrelsen, 
nämndernas presidier och 
kommundirektörens 
ledningsgrupp. 
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Datum Aktivitet Syfte Deltagare 
samt ekonomiska ramar för 
respektive nämnd. 

Grundmall har tagits fram för de politiska partiernas 
egna förslag.  
Samtidigt presenteras bokslut från året innan. 

Under perioden 16 
april-26 april 
 

Arbeta fram nytt 
budgetunderlag, version 2. 

Syftet är att utifrån synpunkter på första 
budgetunderlaget ta fram en ny version som sedan 
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 2 
maj. Förslaget behandlas också på kommundirektörens 
ledningsgrupp den 23 april. 

Ekonomichefen 

Datum: 2019-05-02 
Kl: 9.00 
Plats: Borgmästaren 

Presentation av 
budgetunderlag, version 2.  

Kommundirektörens slutliga underlag till budget 2020 
med plan för 2021–2022 presenteras.  

Politikerna i 
kommunstyrelsen 
 

Under vecka 19, 
6 maj-9 maj 2019 

Presentation av 
kommundirektörens 
underlag till budget 2020 
med plan för 2021–2022 
presenteras för de olika 
politiska partierna.  

Syftet är att erbjuda politikerna att ha en fortsatt dialog 
och politikerna kan ge ytterligare återkoppling på 
förvaltningsförlaget.  
Budgetmall finns också tillgänglig för de politiska 
partiernas egna förslag till budget. Mallen skickas ut 
tidigare. 
 

Respektive politiska partier 
som meddelar 
kommundirektören eller 
ekonomichefen att de önskar 
information 

Maj 2019 
 

De olika politiska partierna 
arbetar med budgeten. 

Syftet är att ha en partipolitisk process i budgetarbetet. 
 

Politikerna 
 

13 maj och 20 maj 
2019 

Möte med 
kommunstyrelsens 
presidieberedning. 

Genomgång av slutversion av budget 2020 med plan 
för 2021–2022 presenteras. Detta är avstämt med de 
styrande samverkanspartierna. 

Kommunstyrelsens presidium, 
kommundirektör och 
ekonomichef 

20 maj 2019 Presentation av budget 
2020 med plan för 2021–
2022. 

Fackliga organisationer tar del av slutversion budget 
2020 med plan för 2021–2022. 

Fackliga representanter i den 
centrala samverkansgruppen 
samt genomförs MBL-
förhandling 

2019-05-21 Övriga politiska partiers 
budgetförslag ska vara 
klara. 

Syftet är att dessa ska kunna gå med i utskicket till 
kommunstyrelsens sammanträde för att ge bättre 
förutsättningar för den politiska dialogen. 

Politiska partierna 
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Datum Aktivitet Syfte Deltagare 
2019-05-29 Kommunstyrelsen beslutar 

om budget 2020 med plan 
för 2021–2022. 

Budget 2020 med plan för 2021–2022 behandlas i 
kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige den 12 
juni. 

Politikerna i 
kommunstyrelsen, 
kommundirektören och 
ekonomichefen 
 

2019-06-12 start kl. 
15.00 
 

Kommunfullmäktige 
beslutar om budget 2020 
med plan för 2021–2022. 

Syftet är att ha en beslutad budget 2020 med plan för 
2021–2022.  

Politikerna i 
kommunfullmäktige, 
kommundirektören och 
ekonomichefen 

 
Efter beslut i kommunfullmäktiga kan nämnderna fortsätta sitt budgetarbete. 
 

Datum Aktivitet Syfte Deltagare 
Juli-september 2019 
 

Nämnddialoger, 
nämnderna budgetarbete, 
nulägesanalys.  
Planera och dokumentera 
nämndernas budget. 

Från juni till september arbetar nämnderna med 
att ta fram verksamhetsplan med budget, 
utvecklingsmål och uppdrag.  
 
 

Respektive förvaltningschef 
och chefer inom respektive 
nämnd. 
 

September-Oktober 2019 
 

Samverka nämndernas 
detaljbudget. 

Nämnderna har samverkan och MBL-förhandling 
med de fackliga organisationerna om nämndernas 
budget och verksamhetsplaner. 

Förvaltningscheferna och 
fackliga representanter i de 
olika förvaltningarna 

2019-10-01 
samhällsbyggnadsnämnden 
2019-10-01  
socialnämnden  
2019-10-02 
utbildningsnämnden  
2019-10-09 kommunstyrelsen 

Nämndernas detaljbudget 
presenteras och beslutas i 
respektive nämnd. 
 

Besluts om budget 2020 med plan för 2021–2022 
för varje nämnd. 

Politiker och i respektive 
nämnd samt respektive 
förvaltningschef 
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Sid 6/6 

Datum Aktivitet Syfte Deltagare 
November - december 
2019 

Verksamhetsplanering med 
budget för kommande år tas 
fram. 
Verksamhetsplaneringen 
ska bygga på dialoger och 
samråd med medarbetarna.  
 

Syftet är att sammanställa en verksamhetsplan 
med kritiska kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och 
indikatorer inklusive budget som ligger till grund 
för 2020. Avsikten är att tillsammans med 
medarbetarna kunna följa verksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete och kontinuerligt 
arbeta med ständiga förbättringar. 
Verksamhetschefer bör innan november haft 
dialog med medarbetarna, förarbetat 
verksamhetsidén, utifrån uppföljningar, gjort 
swotanalys samt andra analyser som är av vikt för 
verksamheten. 

Respektive verksamhetschef 
och medarbetare 
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Datum 
2019-01-10 

Dnr 
LKS 2019-000013 

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

Arbetsformer för kommunstyrelsens ärendeberedning 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att den struktur som använts för 
kommunstyrelsens ärendeberedning under föregående mandatperiod fungerat väl. 
Förvaltningen föreslår därför att samma arbetsformer bibehålls för 
kommunstyrelsens ärendeberedning för mandatperioden 2019-2022. Av praktiska 
skäl skulle styrelsen med fördel kunna delegera vissa typer av ärenden till 
kommunstyrelsens presidium.    

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2019-2022 bibehålla samma 
arbetsform och struktur för sin ärendeberedning som under föregående 
mandatperiod.  

 

Ärendet 
Kommunstyrelsens reglemente säger att styrelsen i samband med varje ny 
mandatperiod ska fatta beslut om arbetsformerna för sin ärendeberedning. 

    

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelsens presidie tillsammans med kommundirektören har under den 
senaste mandatperioden utgjort beredande organ för styrelsens kommande 
ärenden. Beredningsarbetet har i förekommande fall kompletterats med 
administrativa chefen samt chefer som berörs av de aktuella ärendena. 
Beredningen har genomförts vid två separata tillfällen och har benämnts KSB1 och 
KSB2. 

Kommunstyrelsens ärendeberedning har inget beslutsmandat utan har karaktären 
av samrådsfunktion där ordföranden har fastställt dagordningen. Styrelsens skulle 
dock med fördel kunna delegera vissa typer av ärenden till kommunstyrelsens 
presidium. 

Kommunstyrelseförvaltningen menar att presidieberedningens struktur har 
fungerat förhållandevis väl men det är självfallet angeläget att säkerställa att 
beredningen är ändamålsenlig med väl underbyggda beslutsunderlag. En styrka i 
den befintliga beredningsprocessen är att den har en tydlig struktur avseende 
tjänsteskrivelsernas utformning och innehåll i form av en enhetlig mall. Tydligt 
fastställda tidsaspekter som till exempel stoppdatum är också en styrka som bör 
hållas så stringent som möjligt och respekteras bättre av verksamheterna.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår sammanfattningsvis att nuvarande 
arbetsformer bibehålls för kommunstyrelsens ärendeberedning för 
mandatperioden 2019-2022.  

http://www.lysekil.se/
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Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen  

http://www.lysekil.se/
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Datum 
2018-11-13 

Dnr 
LKS 2018-000610 

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

Utredning om kommunstyrelsens ledningsutskott 
Sammanfattning 
På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelseförvaltningen utrett 
uppdraget för kommunstyrelsens ledningsutskott. Utredningen pekade på att det 
över tid visat sig att andelen beslutsärenden gradvis minskat och en motsvarande 
ökning skett av informationsärendena. En relativt stor del av dagordningen har 
därmed utgjorts av informationsärenden vilket ibland lett till att planerade 
sammanträden blivit inställda på grund av få beslutsärenden. De aktuella 
informationsärendena kunde även ha hanterats i något annat politiskt forum.  

Ur ett effektivitetsperspektiv föreslår kommunstyrelseförvaltningen därför att 
kommunstyrelsens ledningsutskott avvecklas 2019-01-31 och att kommunstyrelsen 
delegerar vissa av ledningsutskottets tidigare ärenden till kommunstyrelsens 
presidium.    

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ledningsutskott upphör från och 
med 2019-01-31.   

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att ge kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag ta fram förslag på uppdrag och arbetsordning för kommunstyrelsens 
ledningsutskott (KSLU) utifrån behov, roll och mandat.  
 
Vid KSLUs sammanträde 2018-10-24 § 32 fördes en diskussion om den reella 
nyttan av att ha ett ledningsutskott. Bland annat lyftes frågan om att eventuellt 
avveckla ledningsutskottet.  
   

Förvaltningens utredning 
Uppdraget, mandat och roll för KSLU har över tid uppfattats som relativt oklart och 
diffust. Kommunstyrelseförvaltningen har därför på uppdrag av 
kommunfullmäktige gått igenom handlingar och formalia och kan konstatera att 
såväl ett formellt reglemente som konkret mandat saknas. Det föreligger även 
oklarhet kring vilka ärenden/frågor som KSLU ska hantera. 

Kommunallagen (6 kap 37 §) medger att kommunstyrelsen kan delegera till 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Vissa undantag framgår av KL 6 kap 
38 §. I detta sammanhang kan KLSU anses utgöra ett utskott.  

Förvaltningen har gått igenom samtliga protokoll från KSLU sedan januari 2016 till 
och med 2018-08-22 och kan konstatera att av totalt 128 ärenden var 66 
beslutsärenden och 62 informationsärenden. Andelen informationsärenden var 
därmed nästan hälften av samtliga ärenden som KSLU hanterade under denna 
tidsperiod, 48 procent. Förvaltningen bedömer att samtliga besluts- och 

http://www.lysekil.se/
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informationsärenden kunde ha hanterats och beslutats i annat politiskt forum som 
till exempel kommunstyrelsen.  

Det har över tid visat sig att andelen beslutsärenden gradvis har minskat och en 
motsvarande ökning skett av informationsärendena. En relativt stor del av 
dagordningen har därmed utgjorts av informationsärenden vilket ibland lett till att 
planerade sammanträden blivit inställda på grund av få beslutsärenden.  

En annan aspekt på KSLU är att med dagens struktur får endast de partier som 
representeras i KSLU information som övriga partier inte får.  

En lösning på detta skulle kunna vara att KSLU avvecklas och att den information, 
och de beslutsärenden som idag hanteras i KSLU, istället hanteras i 
kommunstyrelsens eller samhällsbyggnadsnämnden. Ur en effektivitets- och 
praktisk aspekt kan med fördel flera beslutsärenden delegeras till exempelvis 
kommunstyrelsens presidie som möts minst två gånger i månaden. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens 
ledningsutskott avvecklas 2019-01-31 och att kommunstyrelsen delegerar vissa av 
ledningsutskottets tidigare ärenden till kommunstyrelsens presidium.  

 
 
 
 
Leif Schöndell   Christian Martins 
Kommundirektör  Administrativ chef 

 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Datum 
2019-01-07 

Dnr 
LKS 2019-000005 

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

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ansvarsområden förändrades i samband med bildandet av en 
ny samhällsbyggnadsnämnd från och med 1 januari 2019. Med anledning av detta 
har styrelsens reglemente reviderats och förvaltningen har nu även gjort en översyn 
av delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.   

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad delegationsordning och att 
nuvarande delegationsordning LKS 2017-325 därmed upphör att gälla.     
 

Ärendet 
Från och med 1 januari 2019 har kommunen en samhällsbyggnadsnämnd som 
övertagit flera ansvarsområden från kommunstyrelsen. Med anledning av detta 
reviderades nyligen styrelsens reglemente. Nu har även en översyn av 
kommunstyrelsens delegationsordning gjorts som anpassats till styrelsens 
verksamhetsområde.   

 

Förvaltningens synpunkter 
Med anledning av kommunstyrelsens förändrade ansvarsområden i samband med 
bildandet av en ny samhällsbyggnadsnämnd, har kommunstyrelseförvaltningen 
gjort en översyn av styrelsens delegationsordning. Syftet var att anpassa och 
renodla delegationsordningen till styrelsens verksamhetsområde.    

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga 
Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Reviderat av kommunstyrelsen 2019-01-30, § xx 
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1. Allmänt om delegation 

Riktlinjer och principer 

Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Principiella beslut kan enligt kommunallagen 6 kap 34 § inte 
delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som handlar om 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, får ej delegeras.  
 
Kommunstyrelsen kan återkalla delegering generellt eller i ett särskilt ärende. 
Kommunstyrelsen kan föregripa en delegats beslut i ett särskilt ärende genom att 
själv ta över ärendet och besluta i det. Kommunstyrelsen har, utan hinder av att 
beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till eget avgörande. 
 
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i 
enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument. 
  

Brådskande ärenden 

Kommunstyrelsen får, enligt kommunallagen 6 kap 36 §, delegera åt ordförande 
eller annan ledamot att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att inte 
kommunstyrelsens avgörande kan avvaktas. Se 4:29. 
 
I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes ersättare inte är 
tillgänglig, äger kommunchefen med administrative chefen som ersättare fatta 
beslut i samtliga ärenden som kommunstyrelsen delegerat till tjänsteman enligt 
denna delegationsförteckning.  
 

Vidaredelegation 

Kommunstyrelsen kan ge förvaltningschefen, i enlighet med kommunallagen 6 kap 
37 §, rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom sin 
förvaltning. Förvaltningschef har befogenhet att återkalla lämnad beslutanderätt. 
Med förvaltningschef inom kommunstyrelsens verksamhetsområde avses 
kommunchef och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Anmälan av beslut  

Delegationsbeslut ska utan dröjsmål anmälas till kommunstyrelsen. Beslutet ska 
dokumenteras i ärendehanteringssystemet Ciceron. Nämndsekretariatet 
sammanställer en förteckning över fattade beslut som redovisas för 
kommunstyrelsen. 
 
Beslut som är fattade på vidaredelegation ska i likhet med, och på samma sätt, som 
vid 1:a hands delegation anmälas till kommunstyrelsen. 
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Överklagan 

Delegationsbeslut kan, enligt bestämmelser i kommunallagen, överklagas till 
förvaltningsdomstol genom laglighetsprövning. Klagotiden är tre veckor från 
anslagsdatum för det justerade protokollet. För delegationsbeslut räknas tiden 
utifrån anslagsbeviset till det sammanträde då beslutet anmälts.  
Ett beslut som inte anmäls vinner inte laga kraft eftersom det inte funnits någon 
möjlighet att överklaga beslutet. Beslut gällande myndighetsutövning kan även 
överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt bestämmelser i FL. Besvärstiden är då 
tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. 
 

Skillnad mellan verkställighet och delegation  

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från kommunstyrelsen 
till delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om ren 
verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar. 
Frågor hur man ska hantera ärendet är då redan bestämt i lagstiftning, kommunens 
upprättade regler, avtal eller andra styrdokument. 
 
Exempel på verkställighet: Kommunfullmäktige har antagit en taxa för en 
verksamhet. Handläggaren som tar ut denna avgift av kunden verkställer då 
fullmäktiges beslut genom att ta ut den taxa som kommunfullmäktige redan har 
bestämt. Handläggaren kan då inte självständigt besluta att ta ut en annan avgift. 
Verkställighet är också löpande anskaffning av varor och tjänster genom avrop på 
ramavtal samt annan enstaka anskaffning inom budget och fastställd beloppsgräns. 
 

2. Förkortningar 

PBB - Prisbasbelopp AC = Administrativ chef KSO = Kommunstyrelsens    
             ordförande 

KL - Kommunallagen AvdC = Avdelningschef KD = Kommundirektör 

FL - Förvaltningslagen EC = Ekonomichef K-ark = Kommunarkivarie 

OSL – Offentlighets- och 
            sekretesslagen FC = Förvaltningschef PC = Personalchef 

MBL - 
Medbestämmandelagen KS = Kommunstyrelsen KS-p = kommunstyrelsens 

              presidium 
 

3. Generella förutsättningar 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar vilket 
innebär att all personal är anställda av kommunstyrelsen. Detta betyder att 
beslutanderätt som rör personalfrågor enbart kan delegeras av kommunstyrelsen.  
Anställningsärenden som omfattas av denna delegationsordning behöver av 
praktiska skäl inte anmälas till kommunstyrelsen.  
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4. Allmänna ärenden 

 Ärendetyp (4:1-30) Delegat  Ersättare Kommentar  

1 

Utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid 
förrättning 

KD AC 

Ombud ska ha 
skriftlig fullmakt 

2 

Utse ombud att utöva kommunens 
rösträtt vid årsmöten, 
förbundsmöten och dylikt för de fall 
inte ombud finns utsett av annat 
organ eller för de fall inte utsedda 
ombud kan närvara 

KSO  

Ombud ska ha 
skriftlig fullmakt 

3 Besluta om instruktion för ombud 
till föreningsstämmor KSO   

4 

I sådana mål och ärenden, där det 
ankommer på kommunstyrelsen att 
föra kommunens talan, med för 
kommunen bindande verkan sluta 
förlikning, träffa överenskommelse 
om betalning av fordran, anta ackord 
och avvisa fordran 

KSO  

 

5 
Krisledningsnämndens löpande 
ärenden som inte är av principiell 
natur 

KSO KD 
 

6 Förfrågan om bistånd från annan 
kommun vid kris KSO KD  

7 Yttrande till myndigheter och dyl. av 
ej principiell natur AvdC KD Berörd avdelning. 

Anmäls ej 

8 
Beslut om att avstå avge yttrande 
över betänkanden och utredningar 
av ej principiell natur  

AvdC KD 
Berörd avdelning. 
Anmäls ej 

9 
Yttranden av principiell natur eller 
av större vikt när kommunstyrelsens 
behandling inte kan inväntas 

KSLU 
KS-p KSO 

 

10 Avvisa för sent inkommen 
överklagan enligt KL och FL § 24 AC KD  

11 Ändra överklagat beslut enligt FL § 
27, 1 stycket KD AC  

12 

Överklaga beslut av 
besvärsmyndighet (vid beslut av 
kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige) då 
kommunstyrelsens beslut inte kan 
avvaktas på grund av tidsfrister 

KSO  

 

13 
Överklaga beslut av 
besvärsmyndighet (avser beslut 
fattat på delegation av tjänsteman) 

KD AC 
 

14 Besluta att avvisa för sent inkommen 
överklagande enligt KL: AC KD  

15 
Omprövning av beslut och yttrande i 
ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat 

AC KD  

16 Begära inhibition av 
förvaltningsdomstols dom KD AC  
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17 Avvisande av ombud/fullmakt KD AC FL 9 §  

18 Avge yttrande enligt lag om allmän 
kameraövervakning (1998:150) AC KD  

19 Tillstånd att använda kommunens 
heraldiska vapen AC KD  

20 Avge yttrande om antagande av 
hemvärnsmän AC KD  

21 Utse person 
dataskyddsuppgiftsombud AC KD  

22 

Avslag på begäran om utlämnande 
av allmän handling samt 
uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande av sådan handling  

AvdC AC 
OSL 6 kap 2-3 §§, 4 
kap 14 §, 12 kap 2 § 
Berörd AvdC 

23 

Avslag på begäran om utlämnande 
av personakt samt uppställande av 
förbehåll i samband med 
utlämnande av personakt  

PC AC  

24 
Omprövning av beslut att inte lämna 
ut allmän handling samt upprättade 
förbehåll 

AC KD  

25 
Undantag om avgift för allmän 
handling samt fastställande av taxa 
vid oenighet 

AvdC AC  

26 

Beslut om arkivmyndighetens 
verksamhet avseende utlämnande 
av allmän handling, formerna för 
tillsyn och beslut gällande tillsyn, 
samt beslut om att överta 
arkivmaterial. 
 
Beslut om formerna för tillsyn  
 
Beslut att överta arkivmaterial  
 
Besluta att ensidigt överta arkiv i 
samband med tillsyn 
 

K-ark AC 

KS är arkivmyndighet 
vars verksamhet på 
delegation beslutas av 
kommunarkivarien 

27 Avge yttrande till domstol med 
anledning av beslut om sekretess  AC KD  

28 

 
Delegation till KSO, och vid dennes förfall förste vice ordförande, och vid förfall för 
denne, andre vice ordförande att fatta beslut på styrelsens vägnar i ärende som är så 
brådskande att styrelsens beslut inte kan avvaktas 
 

29 

 
I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes ersättare inte är 
tillgänglig, äger kommunchefen med administrative chefen som ersättare fatta beslut i 
samtliga ärenden som kommunstyrelsen delegerat till tjänstepersonman enligt denna 
delegationsförteckning.  
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5. Personal-, arbetsgivar- och organisationsfrågor 

 Ärendetyp (5:1-28) Delegat  Ersättare Kommentar  

1 Organisationsförändring som 
berör mer än en förvaltning 

KD  Efter samråd med berörda 
förvaltningschefer  

2 Organisationsförändring inom en 
förvaltning 

FC   

3 Anställning av kommunchef 
 

KS  Ej delegerat 

4 Anställning av förvaltningschef 
   

KD  Samråd med KS-p samt 
presidie i aktuell nämnd 

5 Anställning av övriga 

 
Närmast 
överordnad 
chef 

 Samråd med 
personalavdelningen vid 
anställning av chef.  
Ev lönetillägg beslutas av 
personalchef 

6 

Träffa överenskommelse om 
anställningsvillkor med enskild 
arbetstagare i annat fall 
(omplacering, förflyttning, 
organisationsförändring) 
 

Kommunchef 
Förvaltningschef 
Övriga  

 
 
 
 
 

 
KSLU KS-p 
KD 
FC 

 Rätt till vidaredelegation. 
Samråd med PC och 
överordnad chef för 
chefslöner, samråd med 
överordnad chef för övriga 

7 Förhandlingsdirektiv inför 
löneförhandlingar  

KSLU KS-p   

8 Fastställa lönepolitiska riktlinjer 
för kommunen  

KSLU KS-p   

9 

Fullgöra förhandlings-
skyldigheten i MBL 11-14, 38 §§ 
samt genomföra de åtaganden 
som framgår av 
samverkansavtalet gentemot; 
 

Kommunchef 
Förvaltningschef 
Övriga 

 
 
 
 

 
KSO 
KD 
Överordn. chef 

 Av större karaktär = 
delegationsbeslut.  
 
I övrigt verkställighet 

10 

Teckna kollektivavtal för 
kommunen med bindande 
verkan 
 

Större principiell betydelse 
Övriga ärenden 

 
 

 
 
PC 
Överordnad 
chef    PC 

  
 
Samråd med KD 

11 

Avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av lagar, avtal och 
andra bestämmelser som rör 
förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess 
arbetstagare 
 
Större principiell betydelse 
Övriga ärenden  

 
 
 
 
 
 
 
KSLU KS-p 
PC 

  
 
Av större karaktär 
delegationsbeslut. 
I övrigt verkställighet 
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12 

Övriga förhandlingar enligt 
gällande lagar och avtal samt 
tolkning av dessa i frågor av 
större principiell betydelse 

PC 

 

Samråd med KD 

13 Beslut om stridsåtgärd KSLU KS-p  I samråd med PC 

14 

Beslut om uppsägning/avsked  
 
Kommunchef 
Förvaltningschef  
Övriga 

 
 
KSO 
KD 
FC 

 
 
 
KSO 
KC 

 
I samtliga ärenden efter 
samråd med PC 
  

15 

Beslut om ledighet med lön för 
studier  
 
Kommunchef  
Förvaltningschef  
Övriga  

 
 
 
KSO 
KD 
Överordn. chef  

 
 
 
 
KSO 
FC 

 

16 

Beslut om tjänstledighet utan lön, 
ej reglerad i lagar och avtal – 
enligt riktlinjer  
 
Kommunchef  
Förvaltningschef  
Övriga 

 
 
 
 
KSO 
KD 
Överordn. chef  

 
 
 
 
 
KSO 
FC 

Samråd med PC 

17 
Besluta om förflyttnings- och 
omplacerings-ärenden från en 
nämnd till en annan  

PC  KD  

18 
Ledighet för facklig företrädare 
med lön inkl. facklig utbildning 
enl. LFF, AFF 

PC KD  

19 

Överenskommelse med enskild 
arbetstagare vid anställningens 
upphörande om villkor som 
avviker från bestämmelser i lagar 
och avtal 
  
Kommunchef  
Förvaltningschef  
Övriga 

 
 
 
 
 
 
KSO 
KD 
Överordn. chef 

 
 
 
 
 
 
KSO 
FC 

Samråd med PC 

20 Beslut om tjänstepension enligt 
KAP-KL PC    

21 Beslut om särskild avtalspension KD KSO Samråd med PC 

22 Beslut i pensionsärenden av 
större principiell betydelse PC KD Samråd med KC 

23 

Uppdra åt sammanslutning, med 
uppgift att tillvarata kommunens 
intresse som arbetsgivare, att 
reglera anställningsvillkor  

KSLU KS-p  
Lag om vissa 
kommunala 
befogenheter 6 kap 3 § 

24 

Avstängning och disciplinära 
åtgärder  
 

Kommunchef  
Förvaltningschef  
Övriga 

 
 
 

KSLU KS-p 
KD 
Överordn. chef 

 
 
 
 

KSO 
FC 

Samråd med PC 
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25 

Beslut beträffande 
arbetsmiljöansvar enligt AML 
 

Kommunchef  
Förvaltningschef  
Övriga 

 
 
 

KSO 
KD 
Överordn. chef  

 
Särskild skriftlig 
delegation upprättas 
med varje chef 

26 

Beslut beträffande 
rehabiliteringsansvaret enligt 
AML och AFL.  
 

Kommunchef  
Förvaltningschef  
Övriga  

 
 
 
 

KSO 
KD 
Överordn. chef 

 
 
 
 
 
KSO 
FC 

Samråd med PC  

27 

Förbud mot bisyssla  
 

Kommunchef  
Förvaltningschef  
Övriga  

 
 

KSO 
KD 
Överordn. chef 

 
 
 
KSO 
FC 

Samråd med PC 

28 Avskrivning av lönefordringar upp 
till 100 tkr/ärende PC KD  

 
 
 
Anställningsärenden som omfattas av denna delegationsordning behöver av 
praktiska skäl inte anmälas till kommunstyrelsen.  
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6. Ekonomiärenden 

 Ärendetyp (6:1-10) Delegat  Ersättare Kommentar  

1 
Rätt att utse beslutsattestanter och 
ersättare inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

KD 
 

EC 
 
 

 

2 

Försäljning av inventarier för; 
 

Högst 50 tkr 
Över 50 tkr 
Över 500 tkr 

 
 

FC 
KD 
EC 

 
 
 
 
KSLU KS-p 

 

3 

Beslut gällande krav på skadestånd 
eller andra ersättningskrav till 
högsta belopp av; 
 

50 - 100 tkr 
100 - 500 tkr 
Över 500 tkr 

 
 
 
 

AC 
KD 
KSLU KS-p 

 
 
 
 

EC 
KSO 

 
 

4 Sponsring upp till 10 tkr  
Över 10 tkr  

 
KSO 
KSLU KS-p 

  
 
Inom fastställd budget  

5 
 
Bidrag till föreningar 
 

 

 
KSLU AC  

 
KD 

 
 

6 
Besluta om upplåning, övriga 
skuldförvaltningsfrågor och 
placeringar 

EC KD Enligt finanspolicyn 

7 

Avskrivning av fordran mot kund 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde till ett högsta 
belopp av; 
 

Upp till 25 tkr 
25 tkr -100 tkr 
över 100 tkr 

 
 
 
 
 

AvdC 
EC 
KD 

 
 
 
 
 

EC 
KD 
EC 

 

8 
Beslut om medverkan och 
delfinansiering inom budgetram i 
externa projekt  

KD AvdC 
Måste vara behandlat i 
kommundirektörens 
ledningsgrupp  

9 

Godkänna till kommunen ställd 
säkerhet till ett belopp av; 
 

Högst 100 tkr 
Över 100 tkr 

 
 
 

EC 
KD 

 
 
 

KD 
KSO 

 

10 

Besluta om undantag från 
bestämmelser om taxa eller annan 
avgift till ett belopp av; 
 

Högst 50 tkr 
Över 50 tkr  

 
 
 
 

FC 
EC 

 
 
 
 

EC 
KD 

Under förutsättning det 
finns beslut av Kf om 
rätt till undantag inom 
det aktuella 
verksamhetsområdet 
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7. Upphandling samt inköp av varor och tjänster 

 Ärendetyp (7:1-7) Delegat  Ersättare Kommentar  

1 

Tilldelningsbeslut: 
För externt samordnade samt 
förvaltningsövergripande 
upphandlingar 
 
50 tkr – 100 tkr 
Direktupphandlingsgräns 
Över 3 mkr 
 
Övriga tilldelningsbeslut 

 
 
 
EC 
 
Avd C 
FC 
KC 
 
AvdC 

 
 
 
KD 
 
FC 
KD 
KSO 
 
FC 

 
Tecknande av avtal görs 
av behöriga 
firmatecknare 
avtalstecknare enligt 
särskild upprättad 
förteckning 
 
 
Berörd avd chef inom 
budgetram 

2 

Beslut om att förlänga 
kommunövergripande och externt 
samordnade ramavtal för inköp 
av varor och tjänster 

EC 
Kommun-
ens upp-
handlare 

Tecknande av avtal görs 
av behöriga 
firmatecknare enligt 
särskild upprättad 
förteckning 

3 

Yttrande avseende överklagan av 
upphandling enligt lag om 
offentlig upphandling 
upphandlingslagstiftningen 

EC KD  

4 
Beslut om att förlänga övriga 
avtal för inköp av varor och 
tjänster 

EC   AvdC KD 

Tecknande av avtal görs 
av behöriga 
firmatecknare enligt 
särskild upprättad 
förteckning  
Berörd AvdC 

5 
Beslut om att teckna och förlänga 
leasingavtal för kommunen 
gällande varor och tjänster 

 
 
 
 
EC 
 

 
 
 
 
KD 

Finanspolicy reglerar 
tecknande av leasing 
som är ett av flera 
finansieringsalternativ.  
Tecknande av avtal görs 
av behöriga 
firmatecknare enligt 
särskild upprättad 
förteckning  
 

6 

Beslut om att medverka i 
upphandling samordnad av 
annan kommun inklusive att sluta 
avtal med inköpscentral om att 
sköta upphandlingar 

Kommunens 
upphandlare  

EC 

Delegaten ges med 
automatik fullmakt att 
utgöra kommunens 
ombud 

7 

Uppdra åt anställd vid 
inköpscentral att fatta beslut i 
upphandlingar genomförda av 
inköpscentral 

Behörig anställd 
vid anlitad 
inköpscentral 

EC 
Lag (2009:47) §4 om 
vissa kommunala 
befogenheter  
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Datum 
2019-01-18 

Dnr 
LKS 2018-000599 

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

Intern kontrollplan 2019 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att intern kontroll 2019 görs på följande processer: 

• Rekrytering av medarbetare 

• Fakturahantering – korrekt referenskod 

• Fakturahantering – attestering i tid      

Ärendet 
Samtliga nämnder i Lysekils kommun ska varje år besluta om vilka processer som 
ska granskas, en riskanalys ska genomföras och ligga till grund för beslutet. 

Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter har utifrån reglemente för intern 
kontroll upprättat intern kontrollplan för verksamhetsåret 2019. 

Granskningsområdet identifieras med utgångspunkt från risk- och 
konsekvensanalys.  
 

Förvaltningens utredning 
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att genomföra intern kontroll på följande 
processer: 

• Rekrytering av medarbetare 
• Fakturahantering – korrekt referenskod 
• Fakturahantering – attestering i tid 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

    Ulrika Lundgren 
    Handläggare 

Bilaga 
Intern kontrollplan ur Stratsys 
 

Beslutet skickas till  
Utvecklingsledare kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


 

Intern kontrollplan 

Kommunstyrelsen 
2019 
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Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................. 3 

2 Plan för intern kontroll ..................................................................................... 3 

3 Risker som ska hanteras ................................................................................... 3 

4 Planerade granskningar under året ................................................................ 4 
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1 Inledning 
Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje enskild nämnd ska varje år godkänna en särskild plan för 
den interna kontrollen. 
Resultatet av utförd granskning ska rapporteras till nämnden och åtgärder ska beslutas. 
Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
2 Plan för intern kontroll 
Intern kontroll kommer att genomföras på följande processer: 

• Rekrytering av medarbetare  
• Fakturahantering - korrekt referenskod  
• Fakturahantering - attestering i tid 

Kontroll avseende rekrytering av medarbetare kommer att innebära granskning kring 
om det sker i enlighet med gällande rekryteringsrutin. 
Vad gäller fakturahanteringen kommer granskning att ske om referenskod finns med 
vid inköp/beställning samt att attestering av fakturor sker i tid 
 
3 Risker som ska hanteras 
En riskanalys identifierar potentiella felkällor i verksamheten samt bedömer hur sannolika 
felkällorna är och vilken konsekvens felet skulle kunna ha. 
 
Nedanstående risker är prioriterade i årets interna kontrollplan. 
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  1 2 3 4 

  Konsekvens 

   

Hög 
Medel 
Låg 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (mycket troligt att fel 
uppstår) 

Allvarlig (Är så allvarlig att fel 
inte får inträffa) 

3 Möjlig (finns en möjlig risk) Kännbar (Uppfattas som 
besvärande) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (Uppfattas som liten) 

1 Osannolik (risken är obefintlig) Försumbar (Är obetydlig) 
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Perspektiv Process/ rutin   Risk Sanno- 
likhet 

Konsek-
vens 

Med-
arbetare 

Rekrytering av 
medarbetare 

1  Rekryteringsrutinen 
följs ej 

3. Möjlig 3. Kännbar 

Ekonomi Fakturahantering 
- korrekt referens-
kod 

2  Felaktig referenskod 
alt avsaknad av 
referenskod 

3. Möjlig 3. Kännbar 

Fakturahantering 
- attestering i tid 

3  Betalning av faktura 
sker inte i tid 

3. Möjlig 3. Kännbar 

4 Planerade granskningar under året 
• Rekrytering av medarbetare 
• Fakturahantering - korrekt referenskod 
• Fakturahantering - attestering i tid 





 

 

Delegationsärenden kommunstyrelsen 2019-01-30 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens förvaltningar. 
 

• Kommunalråd 
− Sponsring av nyårsfyrverkeriet 2018 

• Kommundirektör 
− Tilldelningsbeslut – hantverkstjänster, ventilation 

• Ekonomichef 
− Upphandling nytt system elektronisk beställning och leverantörsfakturor  

• Upphandlare 
−  Deltagande i upphandling av gruppförsäkringar  

• Administrativ chef 
− Begäran utlämnande av allmän handling 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 30 januari 2019. 
 
 
 

 



 

 

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2019-01-30 

 
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018-11-20, § 36 – 
verksamhetsplan (LKS 2018-657) 
 
Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2018-10-16 
 
Protokoll från LysekilsBostäder AB 2018-11-07  
 
Protokoll från Havets Hus AB 20118-10-17, 2018-11-14—18 och 2018-12-8 
 
Protokoll från Kooperativa hyresrättsföreningen, Lysekils omsorgsbostäder, 2018-10-23, 
2018-11-09, 2018-11-26 (extra föreningsstämma), 2018-12-05 
 
Protokoll från Hamnstyrelsen AB 2018-11-20 
 
Protokoll från Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 2018-11-16 
 
Stämmoprotokoll från RAMBO AB 2018-09-21, 2018-12-14, protokoll från RAMBO AB 
2018-10-19, 2018-11-30 
 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-12-12, § 83 – budget 2019 
 
Protokollsutdrag från KS i Munkedal kommun 2019-01-14, § 2– kostnadsfördelning IT 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
30 januari 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 
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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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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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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Tel: 0523-61 30 00 E-post registrator@lysekil.se  
Webbplats: lysekil.se 
 
 
 
 

Tänk på miljön innan du skriver ut 

mailto:registrator@lysekil.se


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 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strategi 
Program 
Plan 
Policy 
Riktlinjer 
Regler 

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

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/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 
Dnr 
LKS 2019-000006 

 

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

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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2018-11-11 

Dnr 
LKS 2018-000476 

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

Svar på medborgarförslag om inköp av ytterkläder för 
personalen inom hemvården och bidrag för slitage av 
personliga skor  
Sammanfattning 
I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit att kommunen ska köpa in 
ytterkläder till personalen inom hemvården och ge bidrag för slitage av personliga 
skor. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som alla 
verksamheters lokala hygienrutiner ska vara grundade på. Det kan konstateras att 
socialförvaltningen följer de krav som gäller enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
avseende arbetskläder.   

Vid kostnadsberäkning av inköp av arbetskläder utifrån de avtal kommunen har 
framkommer att ett sådant inköp genererar en avsevärd summa vilket inte ryms i 
budget. Noteras kan också att det därefter tillkommer löpande kostnader för tvätt 
och slitage.  

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
 
Ärendet 
I medborgarförslag vilket inkom 2018-07-26 har förslagsställaren föreslagit att 
kommunen ska köpa in ytterkläder till personalen inom hemvården och ge bidrag 
för slitage av personliga skor.  
 

Förvaltningens synpunkter 
Liknande förslag har tidigare hanterats och utretts som medborgarförslag, LKS 
2007-000404, LKS 2016-000493 och LKS 2017-000379 samt via en skrivelse från 
skyddsombud LKS 2016-000283. 
 
SOSFS 2015:10 är socialstyrelsen föreskrift om basal hygien i vård och omsorg – 
denna följs också sedan tidigare. 

2018-11-19 trädde en ny föreskrift (AFS 2018:4) ikraft vilken socialnämnden följer. 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som alla verksamheters 
lokala hygienrutiner ska vara grundade på. Det kan konstateras att 
socialförvaltningen följer de krav som gäller enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
avseende arbetskläder. Alla som deltar i vård- och omsorgsarbete i de verksamheter 
som omfattas av föreskrifterna måste följa de regler som finns. I föreskrifterna 
framgår tydligt vilken typ av arbetskläder personal inom hemtjänsten ska bära. 
Socialförvaltningen har köpt in arbetskläder enligt Socialstyrelsens föreskrifter.  

http://www.lysekil.se/
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Vid kostnadsberäkning av inköp av arbetskläder utifrån de avtal kommunen har 
framkommer att ett sådant inköp genererar en avsevärd summa vilket inte ryms i 
budget. Noteras kan också att det därefter tillkommer löpande kostnader för tvätt 
och slitage. 

 

 
 
 
Leif Schöndell Christian Martins  
Kommundirektör  Administrativ chef  

 

 

Bilaga/bilagor 
Medborgarförslag 
 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 

http://www.lysekil.se/


 

 Lysekil 2018-07-26 
 
 
 
 
   MEDBORGARFÖRSLAG 

 
Ytterkläder för hemvården och bidrag för slitage av personliga skor 
 
I de flesta yrkeskategorier så åtar sig arbetsgivaren att utrusta sin personal med adekvata 
arbetskläder. Lysekils kommun har slagit fast att arbetskläder för arbetarna inom hemvården endast 
avser t-shirt, tunikor och byxor/shorts. Detta gör att arbetstagarna idag själva står för sina personliga 
ytterkläder och skor själva. Idag arbetar hemvården med många vårdtagare med olika personligheter 
och sjukdomar som arbetstagarna med sina privata jackor och skor sedan får med sig hem. Det kan 
t.ex.  vara sjukdomar, mögel rökdoft mm. Detta tycker jag inte är acceptabelt utan anser att 
kommunen skall stå för utrustningen såsom regnjackor och vinterjackor själva. 
 
Därför yrkar jag att: 
 

– Personalen i hemvården utrustas med skaljackor, regnjackor och vinterjackor i alla storlekar 
till personal. 

– Mössor och vantar även skall erhållas som arbetskläder. 
– Att bidrag till hemvårdens personal avges för utlägg och slitage på de privata 

arbetsskorna,alternativt att personalen ges arbetsskor som vid behov byts ut till nya.  
 
 
 
 
 
 
 
Lyseil den 26/7-2018 
 
 
 
 
 
  Per Wallman           
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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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 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/


LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2018-03-15 14 (18)

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
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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
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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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