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Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som
rekreations- och friluftsområden
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 (LKS 2018-370) att ge
kommundirektören i uppdrag att initiera en förvaltningsövergripande utredning av
en framtida målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och
friluftsområden.
Uppdraget att ta fram en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som
rekreations- och friluftsområden tilldelades arbetsgruppen sommaren 2021 av
kommundirektörens ledningsgrupp. Två föreningsdialoger har under arbetets gång
genomförts och därutöver har samtal förts med Länsstyrelsen om förutsättningar
för områdets utveckling.
Syftet med att formulera en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som
rekreations- och friluftsområden är att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra
och vidareutveckla området och därigenom utveckla Lysekils kommun som
attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.
Målet är att skapa en gemensam bild av hur arbetet med Fjällaområdet och
Gullmarsskogen bör genomföras för att upprätthålla och utveckla den resurs för
friluftsliv, rekreation och kulturmiljöupplevelser som området erbjuder.
Arbetet har resulterat i ett förslag till målbild: ”Lysekils kommun vinner priset som
Sveriges friluftskommun år 2030. Motiveringen till priset är att föreningslivet, det
lokala näringslivet och kommunen gemensamt har jobbat för att tillgängliggöra och
utveckla kommunens naturområden. Fjällaområdet har utvecklats till att bli ett
hållbart nav för kommunens friluftsliv och en spårcentral både i den fysiska miljön
och virtuellt. Området upplevs aktuellt, omhändertaget och präglas av aktivitet och
inkludering hela året.”
Till målbilden finns också en handlingsplan med preliminär kostnadsbild.
Synpunkter på materialet kan lämnas till förvaltningen till och med den 15 juli 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 (LKS 2018-370) att ge
kommundirektören i uppdrag att initiera en förvaltningsövergripande utredning av
en framtida målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och
friluftsområden.
Uppdraget att ta fram en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som
rekreations- och friluftsområden tilldelades nuvarande arbetsgrupp sommaren
2021 av kommundirektörens ledningsgrupp. Två föreningsdialoger har under
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arbetets gång genomförts och därutöver har samtal förts med Länsstyrelsen om
förutsättningar för områdets utveckling.
Gullmarsskogens Naturreservat även kallat Fjällaområdet är ett naturreservat med
vandringsstigar, löp/skidspår med elljus samt Fjällastugan som är en öppen
värmestuga för allmänheten att nyttja. Fjällaområdet/Gullmarsskogen ligger i Lyse,
cirka 6 kilometer utanför Lysekils stad.
Syftet med att formulera en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som
rekreations- och friluftsområden är att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra
och vidareutveckla området och därigenom utveckla Lysekils kommun som
attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.
Målet är att skapa en gemensam bild av hur arbetet med Fjällaområdet och
Gullmarsskogen bör genomföras för att upprätthålla och utveckla den resurs för
friluftsliv, rekreation och kulturmiljöupplevelser som området erbjuder.
Arbetet har resulterat i ett förslag till målbild:
”Lysekils kommun vinner priset som Sveriges friluftskommun år 2030.
Motiveringen till priset är att föreningslivet, det lokala näringslivet och
kommunen gemensamt har jobbat för att tillgängliggöra och utveckla
kommunens naturområden. Fjällaområdet har utvecklats till att bli ett hållbart
nav för kommunens friluftsliv och en spårcentral både i den fysiska miljön och
virtuellt. Området upplevs aktuellt, omhändertaget och präglas av aktivitet och
inkludering hela året.”
För att nå den uppsatta målbilden har ett antal utvecklingsområden identifierats,
samverkan med externa aktörer, kommunal ansvarsfördelning, skötsel och
underhållsplan, tillgänglighet, inkludering och kommunikation.
Till målbilden finns också en handlingsplan med preliminär kostnadsbild
framtagen för att säkra genomförande och måluppfyllelse på bästa sätt.
Synpunkter på materialet kan lämnas till förvaltningen till och med den 15 juli
2022.
Förvaltningens synpunkter
Fjällaområdet är värdefullt för många människor, både boende i kommunen men
också för besökare. Förvaltningens bedömning är att genom relevant skötsel och
underhåll kan denna resurs utvecklas vidare och på ett väldigt positivt sätt bidra till
att förstärka förutsättningarna för Lysekils kommun att nå vision 2030 och
gällande hållbarhetsmål. Detta kräver dock att ett antal översiktliga beslut tas och
att de ekonomiska förutsättningarna för arbetet med området framöver ingår i
ordinarie budgetprocess.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Cia Säll
Destinationsstrateg
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Bilagor
Rapport Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och
friluftsområden
Förslag handlingsplan målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som
rekreations- och friluftsområden
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen
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Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen
som rekreations- och friluftsområden
Kommunstyrelsen
Jonas Ingevaldsson föreningsutvecklare,
Christian Wrangmo teknisk chef, Renata Cihlarova
kommunekolog, Cia Säll destinationsstrateg
2021-09-01—2022-04-30

Sammanfattning
Gullmarsskogens Naturreservat även kallat Fjällaområdet är ett naturreservat med
vandringsstigar, löp/skidspår med elljus samt Fjällastugan som är en öppen värmestuga för
allmänheten att nyttja. Fjällaområdet/Gullmarsskogen ligger i Lyse, cirka 6 kilometer utanför
Lysekils stad. Genom ett medvetet, konsekvent och långsiktigt arbete med underhåll och
hållbar utveckling av området, ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, skapas goda
möjligheter att konkret jobba med implementering av kommunens vision och i enlighet med
Agenda 2030.
Uppdraget att ta fram en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreationsoch friluftsområden tilldelades arbetsgruppen sommaren 2021 av kommundirektörens
ledningsgrupp. Arbetet har avrapporterats till kommundirektör samt kommundirektörens
ledningsgrupp och består av denna rapport samt en fristående handlingsplan. Två
föreningsdialoger har under arbetets gång genomförts med Lysekils AIK (fotboll), Stångenäs
AIS (orientering), Friluftsfrämjandet och Lysekils skid-och löparförening. Därutöver har
möte med Länsstyrelsen genomförts med samtal om förutsättningar för områdets utveckling
i samklang med naturreservatets föreskrifter samt möjlighet till revidering av dess något
föråldrade reservatsföreskrifter.
Syftet med att formulera en målbild för Fjällområdet är att skapa förutsättningar för att
tillgängliggöra och vidareutveckla området och därigenom utveckla Lysekils kommun som
attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.
Målet är att skapa en gemensam bild av hur arbetet med Fjällaområdet bör genomföras för
att upprätthålla och utveckla den resurs för friluftsliv, rekreation och kulturmiljöupplevelser
som området erbjuder.
Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och
friluftsområden
”Lysekils kommun vinner priset som Sveriges friluftskommun år 2030. Motiveringen till
priset är att föreningslivet, det lokala näringslivet och kommunen gemensamt har jobbat
för att tillgängliggöra och utveckla kommunens naturområden. Fjällaområdet har
utvecklats till att bli ett hållbart nav för kommunens friluftsliv och en spårcentral både i den
fysiska miljön och virtuellt. Området upplevs aktuellt, omhändertaget och präglas av
aktivitet och inkludering hela året.”
För att nå den uppsatta målbilden har ett antal utvecklingsområden identifierats, samverkan
med externa aktörer, kommunal ansvarsfördelning, skötsel och underhållsplan,
tillgänglighet, inkludering och kommunikation.
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Inledning
Bakgrund och arbetsmetod
Genom ett medvetet, konsekvent och långsiktigt arbete med underhåll och hållbar utveckling
av Gullmarsskogens Naturreservat även kallat Fjällaområdet, ur ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv, skapas goda möjligheter att konkret jobba med implementering av
kommunens vision och i enlighet med Agenda 2030. Första steget i arbetet är föreliggande
rapport.
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.”

Uppdraget att ta fram en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreationsoch friluftsområden tilldelades arbetsgruppen sommaren 2021 av kommundirektörens
ledningsgrupp. Arbetsgruppen har bestått av Jonas Ingevaldsson föreningsutvecklare
utbildningsförvaltningen, Christian Wrangmo teknisk chef, Renata Cihlarova kommunekolog
samhällsbyggnadsförvaltningen och Cia Säll, destinationsstrateg kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet har avrapporterats till kommundirektör samt kommundirektörens
ledningsgrupp och består av denna rapport samt en fristående handlingsplan.
Arbetet med rapporten har legat inom ramen för utvecklingsområdet Upplev Lysekil vår
unika livsmiljö men kan även kopplas till Barn och unga är vår framtid samt Vi tar ansvar
för miljön.
Styrdokument i arbetet har huvudsakligen varit Grönstrategin med det av
kommunfullmäktige år 2019 beslutade målet ”Vi ska bli Sveriges friluftskommun”,
Destinationsstrategi Lysekil 2030 samt naturreservatsföreskrifter för området och
Naturvårdsverkets rapport om uppföljning av de 10 friluftsmålen.
En av utgångspunkterna i föreliggande rapport har varit det underlag som tagits fram av
Margareta Govik enhetschef Park, Gata och Natur och Torgny Jansson fritidshandläggare
under 2019/2020.
Två föreningsdialoger har under arbetets gång genomförts med Lysekils AIK (fotboll),
Stångenäs AIS (orientering), Friluftsfrämjandet och Lysekils skid-och löparförening. Lyse
Hembygdsförening var även inbjudna till dialog men hade inte möjlighet att närvara.
Därutöver har möte med Länsstyrelsen genomförts med samtal om förutsättningar för
områdets utveckling i samklang med naturreservatets föreskrifter samt möjlighet till
revidering av dess något föråldrade reservatsföreskrifter.
Vidare har synpunkter inhämtats från ett par av kommunens skolor som i området emellanåt
bedriver undervisning och arrangerar friluftsdagar.
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Syfte
Syftet med att formulera en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreationsoch friluftsområden är att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra och vidareutveckla
området och därigenom utveckla Lysekils kommun som attraktiv plats att bo och verka på
samt besöka året om.

Mål
Målet är att skapa en gemensam bild av hur arbetet med Fjällaområdet bör genomföras för
att upprätthålla och utveckla den resurs för friluftsliv, rekreation och kulturmiljöupplevelser
som området erbjuder.

Nuläge för området
Allmänt
Fjällaområdet/Gullmarsskogen är ett naturreservat med vandringsstigar, löp/skidspår med
elljus samt Fjällastugan som är en öppen värmestuga för allmänheten att nyttja.
Fjällaområdet/Gullmarsskogen ligger i Lyse, cirka 6 kilometer utanför Lysekils stad.

Naturvärde
Naturreservatet består av flera olika naturtyper, markerna är en mosaik av blandskogar,
lövskogar, barrskogar, betesmarker, brynmiljöer och hällmarker. En stor variation av
naturvärden finns, från mycket höga värden i biotopskyddad bäckravin, genom höga
värden av brynmiljöer, grova träd med tillgång på död ved, betesmarker, till låga
naturvärden med bestånd av planterad gran. Naturvårdsarter som registrerats i området
är främst rödlistade fåglar, signalarter som blåsippa och kambräken har rapporterats.
Denna variation av naturvärde ger möjlighet att utveckla friluftsområdet med olika
upplevelser på pedagogiskt sätt och skapa ett modellområde för hållbar naturvård.

Kulturarv
Mer eller mindre hela området bär talrika spår av mänsklig aktivitet. Stora arealer har
varit betade, både i magrare terräng och på åkerjord. Det finns rester efter hus och
kvarnar och öppen mark som med all säkerhet varit brukad in på 1900-talet, stenmurar
genomkorsar landskapet. Även äldre lämningar som är skyddade fornminnen, främst
boplatser, men även rester efter en hålväg och gravfält finns i Gullmarsskogen.
Kulturlandskapet i Fjälla berättar historier om hur man levde under olika tidsepoker, hur
samspel mellan natur och mänsklig påverkan skapar en unik miljö och kan bli en
attraktiv plats att besöka.
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Rekreation och friluftsliv
I området finns ett antal vandrings- och löpleder med olika kilometer-längder. Alla är
utmärkta med längdskyltar och färgmarkörer. En av lederna har elljus och det finns även ett
utegym och en äventyrsbana för de yngre.
Fjällastugan erbjuder bastu och två omklädningsrum med duschar och den är tillgänglig året
runt för de som vill värma sig, äta matsäck eller byta om.
I området finns även en gräsplan för fotboll, brännboll och lekar. En slalom- och pulkabacke
finns också, dock utan lift.
Kommunen har även ihop med föreningslivet lyft fram flera kulturminnesplatser i
Gullmarsskogen.
För ett antal år sedan gick tre föreningar samman, Lysekils AIK, Lysekils Skid- och
Löparförening och Friluftsfrämjandet, och presenterade en idé om hur man skulle kunna
utveckla Fjällaområdet/Gullmarsskogen. Idéen innebar att Lysekils AIK skulle ta ansvar för
skötsel av Fjälla bollplan, Lysekils Skid- och Löparförening skulle i anslutning till bollplanen
anlägga ett utegym och Friluftsfrämjandet anlägga en äventyrsbana för barn/ungdomar i
närheten av Fjällastugan. Alla tre projekten genomfördes via statliga integrationsmedel.
I anslutning till byggandet av bollplanen kom även frågan upp om att upprusta
omklädningsbyggnaden vid bollplanen.

Ansvarsfördelning
De kommunala förvaltningar som har huvudansvaret för området är
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Enheten för Gata&Park och Fastighetsenheten) och
Utbildningsförvaltningen (Fritidsenheten). Dessa enheter samverkar och tar vid vissa
tillfällen hjälp av Arbetslivsförvaltningen och LEVA i Lysekil AB (LEVA).
Idag finns liten eller ingen dokumentation om hur ansvaret i området är fördelat mellan
Samhällsbyggnad och Utbildningsförvaltningen. Klart är att Fritidsenheten hyr Fjällastugan
av fastighetsenheten via internhyresavtal och att Fritidsenheten via avtal lagt över städ- och
tillsynsansvaret på Friluftsfrämjandet.
Av hävd har Fritidsenheten genom åren ansvarat för belysningen på elljusspåret och
märkningen av spåren. Tidigare ansvarade Fritidsenheten även för Fjälla bollplan inklusive
omklädningsbyggnaden, men 2009 avvecklades planen då man investerade i två nya
konstgräsplaner i Lysekil och Brastad. Planen sköts dock fortfarande på en miniminivå
genom Fritidsenheten.
Spårens underlag har genom åren skötts av motsvarigheten till dagens enhet för Gata&Park.
Alla markfrågor kopplade till kommunal mark eller privat mark har även samma enhet
ansvarat för.
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Tillgänglighet
I dagsläget finns det möjlighet att ta sig med buss till området och kliva av via Finnsbo
alternativt Lyse och promenera till området eller åka till busshållplats Fjälla med ett par
avgångar per dag. Cykelväg direkt till området saknas.
Det finns parkeringsplatser vid båda entréerna till området, vid den södra ett fåtal platser och
vid den norra en större grusparkering.

Värde och nyttjandegrad
Utifrån de dialoger som genomförts under arbetets gång är det tydligt att området har ett
stort värde för allmänheten. Det framkommer även att fler och fler hittat till området och att
nyttjandegraden ökat stadigt under de senaste åren, inte minst under pandemin.

Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och
friluftsområden
Med utgångspunkt i områdets grundförutsättningar och möjlighet att skapa ytterligare värde
för kommunen och dess medborgare föreslås följande målbild:
Lysekils kommun vinner priset som Sveriges friluftskommun år 2030.
Motiveringen till priset är att föreningslivet, det lokala näringslivet och
kommunen gemensamt har jobbat för att tillgängliggöra och utveckla
kommunens naturområden. Fjällaområdet har utvecklats till att bli ett
hållbart nav för kommunens friluftsliv och en spårcentral både i den fysiska
miljön och virtuellt. Området upplevs aktuellt, omhändertaget och präglas av
aktivitet och inkludering hela året.

Vägen mot målbilden
För att nå den uppsatta målbilden har ett antal utvecklingsområden identifierats:
•

Samverkan med externa aktörer

•

Kommunal ansvarsfördelning

•

Skötsel och underhållsplan

•

Tillgänglighet, inkludering och kommunikation
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Samverkan med externa aktörer
Ett flertal föreningar har delar av sin verksamhet i Fjällaområdet idag. Ett övergripande mål
är att Lysekils kommun kan skapa förutsättningar som gynnar föreningslivets olika
verksamheter. Genom gynnsamma förutsättningar möjliggörs ett område som präglas av
aktivitet. Detta är något som inte bara kommer att gagna föreningarna utan som även bör
bidra till en ökad attraktionskraft hos allmänheten. Ett underhållet friluftsområde som är
tillgängligt för föreningsliv och allmänhet skapar även förutsättningar för fler verksamheter
att etablera sig där.
Ett mål för den fortsatta utvecklingen av Fjällaområdet bör även vara en närmare samverkan
där det ideella engagemanget står i centrum. Den kommunala organisationen och den ideella
sektorn, då i första hand genom föreningslivet, bör i högre grad än idag samverka. Ökad
samverkan kan möjliggöra att fler människor än idag ägnar sig åt att aktivera sig i våra
friluftsområden.
Det är även väsentligt att man värnar om och utvecklar dialogen med det lokala näringslivet.
Genom etablerade strukturer för dialog och samordning mellan kommunal verksamhet, den
ideella sektorn samt via näringslivet kan en tydligare gemensam handlingskraft skapas.
En insats för att möjliggöra detta kan vara införande av ett friluftsråd som vid sidan av ökad
dialog även skulle kunna skapa förutsättningar för att hantera eventuella intressekonflikter.

Kommunal ansvarsfördelning
För att skapa förutsättningar för att förvalta och utveckla området krävs tydliga roller.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett helhetsansvar för drift, skötsel och utveckling av
området. Det skapar en tydlighet med en utförare. Direkta felanmälningar sker till
samhällsbyggnadsförvaltningen. De budgetmedel som finns på Fritidsenheten för belysning,
skyltar mm förs över till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunens föreningsutvecklare är kontaktfunktion för föreningarna i området.
Resurser i arbetet är funktioner som naturvårdslag inom arbetslivsförvaltningen samt
kommunikatör och funktioner inom hållbar utveckling vid kommunstyrelseförvaltningen.

Skötsel och underhållsplan
Skötselplanen från 1980 är det dokument som reglerar skötseln av reservatet och de
skötselförslag som ges här skall betraktas som komplement och råd i skötseln.
Skötselplanen omfattar dock inte hela naturreservaten och synen på skogsbruk samt
friluftsändamål har ändrats under de senaste 40 åren. Därför pågår just nu en
kommunikation med Länsstyrelsen för att skötselplanen ska kompletteras och uppdateras.
Området bör utvecklas i samverkan med externa aktörer såsom exempelvis föreningar och
djurhållare.
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Tillgänglighet, inkludering och kommunikation
För att området ska upplevas som tillgängligt och inkluderande behöver en rad åtgärder
genomföras. Det handlar om insatser i den fysiska miljön, förbättring av allmänna
kommunikationer, tillfartsvägar och/eller cykelbana, vägar samt information och
kommunikation.
Uppdatering av skyltning till och i området bör prioriteras. Primärt är att skapa tydliga
entréer till området både söderifrån från Finnsbo och norrifrån från Lyse. Skyltning och
ledmarkering inom området ska följa nationellt ramverk för vandringsleder.
Området erbjuder också ett kulturarv där skyltningen bör uppdateras.
För att säkerställa en kvalitativ och tydlig kommunikation kring området bör det fastslås vad
området ska kallas och detta ska genomgående användas i all kommunikation och vid
skyltning.
Språkbruket i kommunikationen bör vara tydligt och anpassat för en bred målgrupp.
Fjällaområdet nyttjas av människor med olika ursprung och från olika länder varför det är
viktigt att även ha information på olika språk.
Kommunikationsplan bör tas fram kring utvecklingsarbetet med området. Genom detta
skapas en ökad kännedom om platsen och möjligheterna kring samverkan mellan
civilsamhället och kommunen. Även områdets utbud och löpande verksamhet bör
kommuniceras till både boende och besökare.

Övergripande slutsatser och nästa steg
Övergripande slutsatser
Fjällaområdet är värdefullt för många människor, både boende i kommunen men också för
besökare. Genom relevant skötsel och underhåll kan denna resurs utvecklas vidare i
samklang med kommunens vision och hållbarhetsmål. Detta kräver dock att ett antal
översiktliga beslut tas och att de ekonomiska förutsättningarna för arbetet med området
framöver ingår i ordinarie budgetprocess.

Nästa steg
-

Övergripande beslut om att politiken ställer sig bakom målbilden föreslagen i denna
rapport.

-

Tydligt avsatt budgetram för området mot bakgrund av föreslagen handlingsplan.

-

Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig huvudman och utförare.

-

Man arbetar enligt föreslagen handlingsplan.
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Framtida perspektiv och utvecklingsidéer
I de dialoger och workshops som genomförts har en rad olika idéer framkommit kring
framtida utveckling av området. Det finns ett värde i att fånga upp dessa idéer som
människor bidrar med för därigenom främja inkludering och engagemang kring området.
Dessa finns sammanställda i ordmolnet nedan och kan tjäna som idébank.
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Underlag
Rapporten utgår från:
•
•
•
•
•
•
•

Agenda 2030
SKR Omvärldsbevakning - trender som påverkar det kommunala uppdraget
Lysekils kommuns vision
Grönstrategin
Destinationsstrategi Lysekil 2030
Turistrådet Västsveriges principer inom Hållbarhetsklivet
Skötselplan för skogsmark – Åtgärder för biologisk mångfald och rekreation på
kommunalt ägda skogsfastigheter i Lysekil, Naturcentrum

Bilagor
Förslag handlingsplan målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och
friluftsområden

Länkar
Vision Lysekil 2030 - Lysekils kommun
Grönstrategi - Lysekils kommun
Destinationsstrategi Lysekil 2030 - Lysekils kommun
Hållbarhetsklivet - Lysekils kommun
Uppföljning av målen för friluftspolitiken 2019 – Naturvårdsverket

Postadress: 453 80 LYSEKIL Besöksadress: Lysekils kommunhus, Kungsgatan 44
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: www.lysekil.se

E-post: registrator@lysekil.se
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Insatser kort sikt 2022/2023
Enklare åtgärder som gör stor
skillnad på området

Åtgärd

Kommentar

Ansvarig

Röjning av sly, fokus på elljusspåret - 1 m längs hela spåret, skid- och
löparföreningen vill att man röjer sidorna så att snö tillåts falla på spåret

En ny skötselplan ska förankra hur
detta sker på sikt - skötsel, tillsyn,
genomföra underhåll, felanmälan
och synpunkter via Infracontrol

SBF

Hägnader, stängsel, stängselgenomgångar, stöttor och rister ses över ,
taggtråd tas bort
Gå genom vandringsleder och säkerställa tillgänglighet - röjning, fylla på
med flis på slingor som är blöta,ev. identifiera platser för nya spångar,
identifiera brister på bef broar/spångar, eventuellt urgrävning av befintliga
igensatta dike
Gallring runt ädellövsskog som tekniska planterade 2000 med elever på
Bergskola
Röjning av igenväxning på betesmark - vid elljuspåret, på Fjällabacken

Kontinuerlig plan, avtal med
arrendator
Snitsling och uppmärkning av de
leder som ska underhållas (Fritids),
identifiera problem i området
(position, kort)

SBF

Tillgängligöra biotopskyddad ravinen efter skyfallet höst 2021
Djurkyrkogård - beslut hur ska detta hanteras tas fram
Förberedelse för större insatser Ta fram / uppdatera en skötselplan för att området ska kontinuerlig
underhållas, samarbete med Länsstryrelsen, utifrån skötselplanen ska
budget avsättas för löpande underhåll och skötsel, kontinuerlig tillsyn

Röjning, skylt, skötsel
Befintlig skötselplan från 1980
omfattar inte hela naturreservaten,
är otidsenlig, samråd med
Länsstyrelsen hur marken kan
användas och hur man kan tolka
reservatsbestämmelsena i syfte att
uppnå huvudsyftet med reservatet.

10 000 kr

100 000 kr

10 000 kr

50 000 kr

ALF

-

kr

30 000 kr

SBF

ALF

-

kr

20 000 kr

- kr
2 000 kr
- kr

10 000 kr
10 000 kr
100 000 kr

SBF
SBF
SBF

Länsstryrelsen

UBF/HUT

Besökstatistik/enkät med medborgare/undersöka skolornas behov

Besöksräknare vid entréerna

HUT

Frilufttsråd Fjälla - dialog med förenings- och näringslivet. Ex.
Friluftsframjändet, skid och löparföreningen, Hembygdsförening Lyse,
markägare med flera kring friluftslivsfrågor

Workshop -skapa engagemang och UBF
delaktighet i arbetet, samt att skapa
en plattform för dialog genom
arbetets gång
Kommunikation
SBF

-

kr

70 000 kr

UBF/Kommunikation

5 000 kr

30 000 kr

SBF/HUT

5 000 kr

-

kr

HUT
UBF

-

kr
kr

-

kr
kr

Nytecknande av avtal gällande Fjällastugan, utegymmet och ute-lekplatsen Årlig ersättning till Friluftsfrämjandet SBF
för tillsyn och städ av Fjällastugan

UBF

25 000 kr

-

kr

Översyn för rutiner och nyckelutlåtelse vid utlåning/uthyrning Fjällastugan

BUF/Kontaktcenter

-

kr

-

kr

30 000 kr

-

kr

Kommentar

Skyltning - från 162 och Finnsbo, rastplatser, parkeringsplatser i
friluftsområdet
Välkommande entrér - parkering, belysning, sopkärlar, informationskyltar,
osv
Ny spårcentral – navet för kommunens vandringsleder, informationsskyltar
vid stugan, sklytning på vandringsleder, webbportal, broschyrer
Lederna - behålla/ rusta upp befintliga/avveckla/skapa nya anpassade till
viss målgrupp, tex funktions nedsatt, mtb slinga, ridväg,

Vidareutveckling och
större strukturella ändringar
2030

10 000 kr

SBF

SBF

Åtgärd

Insatser lång sikt 2026/30

Engångskostnad

10 000 kr

UBF/ALF

Inventering, kartläggning ,
dokumentation av området med
position text och bild i GIS, förslag
och prioritering av åtgärder,
ansvarfördelning. Analys av
tillgänglighet utifrån ett
funktionsvariations-perspektiv.
Översyn av parkeringsmöjligheter.

Säkerställa skötseln av den flexibla grönytan som idag är Fjälla bollplan - yta Fortsatt skötselplan för Fjälla
för spontanaktivitet. Det kan vara en picknickyta för att äta matsäck eller
bollplan, plats man kan boka eller
titta på aktiviteter som pågår runt omkring, plats för aktiviteter och
/för spontana aktiviteter?
kulturevenemang etc. Bör även i fortsättningen kunna användas av
föreningslivet vid behov.
Aktivitetsytor och
identitetsskapande åtgärder

Preliminär budget årlig kostnad

SBF

Förstudie för området

Kommunikationsplan för olika målgrupper
Fatta beslut vad ska göras med omklädningsbyggnaden vid Fjällaplanen

Insatser längre sikt 2023/25

Resurs

SBF

UBF

Ansvarig

Resurs

Preliminär budget årlig kostnad

SBF

-

SBF
SBF

Skötsel för lederna ingår i
skötsleplanen

UBF

SBF

Engångskostnad

kr

25 000 kr

5 000 kr

150 000 kr

10 000 kr

200 000 kr

10 000 kr

60 000 kr

Fler grillplatser - anpassad för funktions hindrade, grillplats saknar vid
fotbollsplanen
Fler bänkar ev. med bord
Bibehålla/restaurera/återskapa kulturlandskapskaraktären med betesmark Söka LONA bidrag

SBF

2 000 kr

30 000 kr

SBF
SBF

2 000 kr
10 000 kr

10 000 kr
100 000 kr

Uppmärksamma ravinen som en värdsklass plats
vastsverige.com - information digitalt, broschyrer med karta man kan
hämta i I-point i staden och på entré till område
Översyn över Fjälla stugan - eldstad och golv i första hand
Konstutställning

Kommunikation
HUT

SBF/HUT
Kommunikation

2 000 kr
2 000 kr

20 000 kr
10 000 kr

SBF
UBF

SBF/HUT/Kommunikation

5 000 kr
1 000 kr

200 000 kr
10 000 kr

50 000 kr

500 000 kr

Produktion och tycka av broschyr

Kulturbryggan - Per Ottosson
digitalt drivna verk med energi
skapat av förnybara energikällor,
vernissage i maj 2023, formellt
avslutas projektet 2023-09-0

Rusta upp omklädningsbyggnaden alt. bygga nytt med toaletter /möjlighet Pris avser grov kalkyl på ny
till vattenpåfyllnad
prefabricerad toalettbyggnad.
Regelbunden kommunikation och marknadsföring
Årlig uppdatering av material,
kampanjer
Tillgängliggöra fornlämning gravfält

SBF

Åtgärd

Kommentar

Ansvarig

Inventera möjligheter kring kommunal naturskola, utomhuspedagogik och
kulturarvspedagogik, arkeologipedagogik, naturum

Har varit i kontakt med Anders
HUT
Nilsson VGR,
Arkeolog Benjamin Gran Danielsson,
Marinbiologioch
naturbruksgymnasiet
Samverkan och pilotprojekt, söka
HUT
externa medel för en initial insats

Nya möjligheter för olika aktiviteter och/eller aktörer

Modellområde för hållbar naturvård
Öka tillgängligheten - kollektivtrafik
Koppla ihop området med Kuststigen
Cykelled från Lysekil

Kommunikation

SBF/HUT

5 000 kr

SBF

10 000 kr

Resurs

Preliminär budget årlig kostnad

-

kr

60 000 kr

Engångskostnad

SBF/UBF

2 000 kr

20 000 kr

SBF/UBF

5 000 kr

50 000 kr

SBF
SBF
SBF
SBF

10 000 kr
Ej fastställt
5 000 kr

100 000 kr

233 000 kr

1 975 000 kr

Ej fastställt

Summa:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-25
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Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 2, för kommunstyrelsen 2022
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 2 som
omfattar ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret. Sammantaget
redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 035 tkr till och med den
30 april. Prognosen för helåret är budget i balans.
I rapporten ges också en kort sammanfattning av läget i relation till
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. Den ökade oron i Europa och världen
påverkar verksamheten på olika sätt. Kvalitetsarbetet har stärkts och
hållbarhetsfrågorna getts ett mer integrerat perspektiv. Kommunikation visar sig
allt viktigare och evenemang lyfts som en strategisk fråga. Företagsklimatet är
fortsatt utmanat och kompetensförsörjningen visar sig allt svårare. Flera
utvärderingar av verksamhet pågår vilket ger god grund för utveckling framåt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2 för kommunstyrelsen 2022.
Ärendet
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport
1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. Ytterligare uppföljning
sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli).
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 2 per 30 april
2022 som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt
prognos för helåret. Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv
budgetavvikelse på 1 035 tkr till och med den 30 april. Prognosen för helåret är
budget i balans. Prognosen för året är oförändrad sedan föregående rapport.
I rapporten ges också en kort sammanfattning av läget i relation till
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. Den ökade oron i Europa och världen
påverkar verksamheten på olika sätt. Kvalitetsarbetet har stärkts och
hållbarhetsfrågorna getts ett mer integrerat perspektiv. Kommunikation visar sig
allt viktigare och evenemang lyfts som en strategisk fråga. Företagsklimatet är
fortsatt utmanat och kompetensförsörjningen visar sig allt svårare. Flera
utvärderingar av verksamhet pågår vilket ger god grund för lärande och utveckling
framåt.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten drivs i fas med lagd budget och
plan för året.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 2, 2022 omfattar uppföljning av ekonomi.

2 Verksamhetsuppföljning
Förvaltningen har under perioden arbetat för att leva upp till uppdraget att driva och
samordna såväl ledningsarbete som stödfunktioner. En övergripande sammanfattning av
lägesbilden efter fyra månader visar såväl utveckling som orosmoln.
Ökad oro påverkar
Kriget i Ukraina med ökad oro och flyktingströmmar som följd har påverkat förvaltningens
arbete. Resurser har fått prioriteras om för att hantera flyktingmottagande vilket har gjort att
visst planerat utvecklingsarbete kring framförallt folkhälsa och social hållbarhet tillfälligt fått
hanterats med lägre kapacitet och tidplaner förlängs. Tydligt är också ett ökat tryck kring ITsäkerhet. Cyberhotbilden har förändrats och åtgärder genomförts enligt rekommendationer
från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Jämförelser visar att vi har en
god kvalitet i vårt säkerhetsarbete men det ökade trycket ger också en högre kostnadsbild än
planerat.
Fokus på kvalitet
Förvaltningen har under årets första månader haft ett tydligt fokus på kvalitet. Detta genom
det arbete som görs med att revidera styrmodellen och också tydligare fokusera på att öka
kvaliteten i grunduppdragen. Arbetet har stärkts genom ett medlemskap i SIQ (Swedish
Institute for Quality). De kvalitetsfaktorer som förvaltningen satt upp för året följs i
ledningsgruppen och insatser har påbörjats för att skapa utveckling. En gemensam
kundutvärdering planeras för uppföljning av stödet till såväl förvaltningar som politiker.
Dialog och delaktighet är avgörande faktorer och ställer också krav. Den nya översiktsplanen
har samlat många synpunkter och detta tillsammans med utdragna upphandlingar har gjort
att tidplanen för den nya planen förlängts.
Hållbarhet ett mer integrerat perspektiv
Ett arbete över avdelningsgränser har genomförts för att förbättra introduktionen för
kommunens nya chefer och området hållbar utveckling har getts betydligt mer utrymme än
tidigare. Förutsättningar för den maritima utvecklingen har stärkts genom att ett nytt 5-årigt
avtal har tecknats kring samverkansarenan Kristineberg. Laddinfrastrukturen fortsätter att
stärkas, både den publika och den vid kommunens arbetsplatser, och ett arbete har påbörjats
för att ta fram en livsmedelsstrategi. Framåt görs tydligt att målen i Agenda 2030 är en del av
alla förvaltningars grunduppdrag.
Kommunikation allt viktigare
För att nå resultat i såväl grunduppdragets kvalitet som i prioriterade utvecklingsmål behövs
kommunikation. Förvaltningen har under perioden förstärkt kommunikationsfunktionen och
har nu tillfört värdefull kompetens kring såväl grafisk design som textbearbetning. En ny
kommunikationspolicy är framtagen och beslutad vilket ytterligare stärker arbetet framåt.
Även varumärkesarbetet har härmed fått bättre förutsättningar för framtiden. Kommunen
har nu väl etablerat den månatliga medborgarinformationen i Lysekilsposten och beslut är
också fattat att medverka i årets sommarbilaga.
Evenemang en strategisk fråga
Under perioden har ett kommungemensamt program för evenemang tagits fram.
Programmet lägger grunden för ett nytt arbetssätt som är tänkt att skapa mervärde för
kommunen under lång tid framåt. Beslut har också fattats att genom ett avtal och väl
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definierat samarbete stötta Skaftö Open som kommer att genomföras under sommaren 2022.
Företagsklimatet fortsatt utmanat
Under perioden har en uppföljning gjorts kring den nya näringslivsstrategin. Samtliga
förvaltningar har påbörjat insatser men tyvärr har resultaten i den externa mätningen insikt
visat försämringar sedan föregående mätning. Det område som har förbättrats är upplevelsen
av kommunens arbete kring upphandlingar. Här har tydliga insatser gjorts för att förbättra
vilket alltså glädjande visar effekt. En mycket uppskattad näringslivsfest genomfördes i nära
samarbete med företagarna och ett flertal företagsbesök har genomförts med gott resultat.
Ytterligare insatser planeras för att förstärka utvecklingen och företagsklimatet bedöms
fortsatt vara ett viktigt område att prioritera.
Kompetensförsörjningen svår
Under perioden har utmaningen att kompetensförsörja varit tydlig. Förvaltningens egna
rekryteringar är svåra att genomföra och drar ofta ut på tiden. Behovet av stöd till övriga
verksamheter är tydligt och frågor som heltidsresan och bemanningsplanering blir allt
viktigare. Tydligt är att chefers förutsättningar är avgörande och insatser har påbörjats för att
stärka chefsintroduktion och chefsutveckling. Chefsnätverk har etablerats och en ny
leverantör av ledarutveckling är upphandlad. En oroande faktor är att sjukfrånvaron i
kommunen visat sig ligga på väldigt hög nivå i jämförelse med riket. Analysarbete pågår och
ytterligare insatser kommer att krävas med förvaltningen som stöd.
Utvärdering ger grund för utveckling
Under årets första månader har stort fokus legat på utvärdering och lärande. Genomlysning
har genomförts av Rambo tillsammans med övriga ägarkommuner. Utvärdering av
miljönämnden pågår. En analys av IT-verksamheten pågår inom ramen för SML-samverkan.
Samtliga verksamheter är avgörande för kommunens fortsatta utveckling och utredningarna
ger värdefulla kunskaper att bygga vidare på för framtiden.

3 Ekonomi
3.1 Resultat och prognos
Belopp i tkr
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

40 021

13 340

13 759

419

40 745

724

Personalkostnader

-52 830

-17 374

-16 950

424

-52 508

322

Övriga kostnader

-60 014

-20 005

-19 877

128

-61 114

-1 100

Kapitalkostnader

-1 249

-416

-358

58

-1 201

48

Finansiella kostnader

0

0

-3

-3

-3

-3

Finansiella intäkter

0

0

9

9

9

9

-74 072

-24 455

-23 420

1 035

-74 072

0

Nettokostnader

3.2 Resultat och prognos per verksamhet
Verksamhet/enhet tkr

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-1 631

-812

-4 929

0

-2 990

-3 250

-9 095

0

-8 514

-2 798

-2 809

-8 514

0

-6 684

-2 204

-2 141

-6 684

0

-9 769

-3 218

-2 613

-9 601

168

Budget helår

Budget ack

Kommundirektör

-4 929

Avd för verksamhetsstöd

-9 095

Avd för hållbar utveckling
HR avdelning inkl facklig verksamhet
Ekonomiavdelning
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Lysekils andel av gemensam IT

-2 729

-910

-910

-2 729

0

0

81

-492

66

66

Lysekils andel av gemensam
löneenhet

-3 433

-1 144

-1 054

-3 433

0

Politisk verksamhet

-4 845

-1 615

-1 389

-4 845

0

Överförmyndarverksamhet

-1 670

-557

-559

-1 670

0

-18 414

-6 138

-6 098

-18 648

-234

Sveriges kommuner och regioner
(SKR)

-399

-133

-128

-399

0

Fyrstads flygplats AB

-315

-105

-105

-315

0

Avdelningen för IT

Räddningstjänsten Mittbohuslän

Samordningsförbundet väst
Verksamhets- och lokalbidrag
Fyrbodals kommunalförbund
Summa

-246

-82

-80

-246

0

-2 500

-833

-802

-2 500

0

-530

-177

-177

-530

0

-74 072

-24 454

-23 419

-74 072

0

3.3 Investeringsredovisning
Investering, tkr

Summa

Budget år

Utfall ack

Prognos

900

900

900

900

Kommentar
Investeringsbudgeten för året visar ännu inget utfall men bedömningen är att budgeten
kommer att nyttjas under året.

3.4 Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1035 tkr. Prognosen
för helåret är ett 0-resultat och budget i balans
Kommundirektör
Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 819 tkr för
perioden. Verksamheten inom ansvarsområdet går enligt planering och resultatet för året
bedöms vara 0.
Politisk verksamhet och överförmyndare
Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på 224 tkr för perioden. Det är främst
valnämnden och överförmyndarverksamheten som står för överskottet. Prognosen för den
politiska verksamheten är en budget i balans.
Ekonomiavdelningen
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 604 tkr. Personalkostnaderna påverkas
positivt av tillfälliga ej tillsatta vakanser. Rekryteringar pågår och det kan uppstå behov av
konsulttjänster för att täcka upp vakansläget. Planerade utbildningskostnader under andra
halvan av året ligger i prognosen. Behovet av uppdateringar av ekonomisystemet kan kräva
köp av tjänster från leverantören. Prognosen för helåret är därför en budget i balans.
HR-avdelningen och löneenheten
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 63 tkr för perioden. Prognosen för
helåret är budget i balans. För den gemensamma löneenheten redovisas en positiv
budgetavvikelse på 90 tkr. Prognosen för helåret en budget i balans.
Avdelningen för verksamhetsstöd inkl kommungemensamma poster
Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som
budgeteras här, en negativ budgetavvikelse med 181 tkr för perioden. Avdelningens prognos
för helåret är budget i balans.
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Räddningstjänsten Mitt Bohuslän prognostiserar en negativ budgetavvikelse 235 tkr på
grund av de långfristiga pensionerna.
Avdelningen för hållbar utveckling
Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse med 12 tkr för perioden. Prognosen för
helåret är budget i balans.
IT-avdelningen
I resultat per april saknas en del intäkter och kostnader vilket gör att resultat är något
missvisande. De intäkter som saknas är kommunbidrag Munkedal om 445 tkr och telefoni
270 tkr. Dessa frågor är under utredning tillsammans med ekonomicheferna i alla tre
kommuner. Dessutom saknas kostnader för identitet som tjänst om 86 tkr. Resultat per april
borde alltså vara 57 tkr.
Ekonomin påverkas också av de säkerhetsåtgärder som behövt göras med anledning av den
förvärrade cyberhotbilden. Kostnad för åtgärderna uppgår under perioden mars-april till
108 tkr.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-12

LKS 2022-000268

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Finansrapport april 2022
Sammanfattning
Enligt riktlinjer för finansverksamheten ska ekonomiavdelningen lämna en
finansrapport till kommunstyrelsen.
Redovisningen visar att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller kraven
som fastställts i riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport april 2022.
Ärendet
Enligt riktlinjer för finansverksamheten ska ekonomiavdelningen lämna en
finansrapport till kommunstyrelsen varje tertial. Härutöver sammanställs finansiell
information i kommunens årsredovisning. De kommunala bolagen ska vara
kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning behjälpliga med att lämna
underlag och uppgifter vid detta arbete om så erfordras.
Underlag för rapporten är uppgifter från kommunens finanspartner NORM som tar
fram separata rapporter varje månad, förutom juli.
Finansrapporten sträcker sig över ett år, rullande tolv månader. Rapporten som
redovisas omfattar 2021-05-01-2022-04-30.
Finansrapport 2021-05-01-2022-04-30
I finansrapporten redovisas kommunen och dess helägda bolag och uppgifter stäms
av mot kraven i riktlinjerna. En detaljerad rapport tas fram per bolag exklusive
mindre bolag såsom Havets Hus i Lysekil AB och Lysekils Hamn AB.
Av tabellen nedan framgår att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller
de krav som ställs i riktlinjerna för finansverksamheten i Lysekils kommun.
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Summering av nyckeltal

I bilagan redovisas en sammanställning av nyckeltal per bolag.
Räntebindningstid
Ränterisken ska begränsas genom att ha en viss andel fast ränta i portföljen. Syftet
är att skapa en god förutsägbarhet i framtida räntekostnader. En längre
räntebindning skapar större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en
lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning.
Snitträntebindningen är 2,59 år och ligger inom det tillåtna intervallet 2–5 år och
det är en bra spridning i totalportföljen.
Kapitalbindning
Refinansierings/marginalrisken ska begränsas genom att sprida kapitalförfall över
tid och mellan olika motparter. Risken att inte få låna anses som begränsad men
däremot finns en marginalrisk som begränsas genom att sprida kapitalförfallen.
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Strategin är att den genomsnittliga kapitalbindningen ska uppgå till minst 2 år och
nu är den genomsnittliga kapitalbindningen 3,05 år.
Marknadsvärdering av finansiella instrument
Kommunkoncernen har endast en form av finansiellt instrument och det är
ränteswap. Motparterna är SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank.
Marknadsvärdet per 2022-04-30 är 4,0 mkr och den återstående löptiden 1,47 år.
Förvaltningens synpunkter
Bedömningen är att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller kraven
som fastställts i riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun.
Kriget i Ukraina skapar stor oro på världens finansmarknader. Kraftigt stigande
inflation påverkar marknaden. Pandemin är inte helt över utan vi ser
nedstängningar i Kina, vilket påverkar leveranskedjor och problem för industrin
som saknar insatsvaror. Räntorna går upp samtidigt som kommunkoncernen har
stora investeringsbehov. Investeringar kommer att innebära ökade räntekostnader
och för att klara investeringar krävs prioriteringar i de ordinarie verksamheterna.
Därför bör investeringar noggrant prioriteras och spridas över tid.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga
Sammanställning av nyckeltal per bolag
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-27

LKS 2021-000534

Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Genomlysning Rambo AB
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen har en genomlysning gjorts av det av Lysekils
kommun till del ägda bolaget Rambo AB.
Genomlysningen har resulterat i en slutrapport som i sammanfattning ger
slutsatserna att styrningen av bolaget är godkänd, ägarsamverkan är begränsad,
effektiviteten i bolaget är god, OH-kostnaderna i bolaget är på en rimlig nivå,
kvalitet och service har förbättrats samt att den konkurrensutsatta
affärsverksamheten bidrar till bolaget på ett positivt sätt.
Förvaltningen ser positivt på resultatet av genomlysningen och bedömer att
rapporten ger bra underlag för fortsatt utveckling av såväl bolagsstyrning som
verksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av slutrapporten Genomlysning Rambo AB och beslutar
att lämnar den vidare till kommunfullmäktige som information.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta att
utveckla kommunens ägarstyrning och relationen till Rambo AB enligt slutsatserna
i rapporten.
Ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022 fattades beslut om att Lysekils
kommun tillsammans med övriga ägare i Rambo AB skulle genomföra en
genomlysning av bolaget och dess verksamhet.
Genomlysningen har genomförts under våren 2022 och resulterat i en slutrapport.
Förvaltningens synpunkter och utredning
För att ge underlag för förbättringar till gagn för såväl ägare som bolaget och
medborgare har ägarna i samråd kommit fram till att behov finns att göra en
genomlysning av Rambo ABs verksamhet och en utredning avseende:
- Bolagets effektivitet, där kostnader sätts i relation till ägardirektiv och satta
kvalitetsmål.
- För- och nackdelar samt risker och möjligheter med att bolaget bedriver en
konkurrensutsatt affärsverksamhet.
Målsättningen med utredningen är att ge ägarkommunerna underlag till förbättrad
styrning av bolaget och därmed underlag till bolaget för fortsatt effektivisering och
kvalitetshöjning.
Genomlysningen av Rambo AB har gjorts av en extern fristående konsult och i nära
dialog mellan ägarkommunerna och bolaget. Arbetet har bestått av intervjuer,
faktainsamling, jämförelser och analys.
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De sammanfattade slutsatserna beskriver:
 Styrningen av bolaget är godkänd. Kultur, värdegrund och system för
belöning och motivation har begränsningar men arbete pågår för att stärka
dessa områden
 Ägarsamverkan är begränsad eftersom det är ojämn (asymmetrisk)
information mellan ägare och bolagsledning
 Effektiviteten i bolaget är god jämfört med andra bolag i branschen och
jämfört med likvärdiga kommuner
 OH-kostnaderna i bolaget är på en rimlig nivå
 Kvalitet och service har förbättrats under åren 2019-2022 och det pågår
kontinuerligt förbättringsarbete
 Den konkurrensutsatta affärsverksamheten bidrar till bolaget på ett positivt
sätt. Dels kompetens men även att täcka upp för OH-kostnader
Därutöver beskriver rapporten ett antal förbättringsförslag:
 Utveckla kommunikationen mellan bolaget (styrelsen) och ägare. Avser
kommunstyrelse-nivå, förvaltningar och bolag
 Samordna mål, riktlinjer och principer för abonnemang och taxor mellan
ägarkommunerna
 Arbeta vidare med planer kring internt utvecklingsarbete
 Genomför planerade aktiviteter inom ledarskap och värdegrundsarbete
 Intensifiera kommunikation och samverkan genom att tydliggöra
ambitioner med bolaget
För att stärka samverkan föreslås:
 Kommunerna bör var för sig etablera arenor för samverkan mellan sina
styrelserepresentanter och övriga politiska ämbeten för att minska den
ojämna informationen som finns mellan parterna
 Rambo bör bli en tydligare part i kommunernas egna arbete med avfallsoch miljöfrågor för att på så sätt skapa hävstång i kommunernas egna
miljöarbete
 Kommunerna bör skapa förutsättningar för samordning. T ex. genom en
likriktad avfallsplan, långsiktig miljöstrategi, gemensam struktur för
abonnemang och taxor etcetera för att skapa förutsättningar för Rambo att
få hävstång i sitt arbete
Förvaltningen ser positivt på resultatet av genomlysningen och bedömer att
rapporten ger bra underlag för fortsatt utveckling av såväl bolagsstyrning som
verksamhet.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Bilaga/bilagor
Slutrapport Genomlysning Rambo AB
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Genomlysning
Rambo AB
KNUT FAHLÉN OCH BENJAMIN KYPE

2022-05-24

Sammanfattning
• Styrningen av bolaget är godkänd. Kultur, värdegrund och system
för belöning och motivation har begränsningar men arbete pågår
för att stärka dessa områden
• Ägarsamverkan är begränsad eftersom det är ojämn (asymmetrisk)
information mellan ägare och bolagsledning

• Effektiviteten i bolaget är god jämfört med andra bolag i
branschen och jämfört med likvärdiga kommuner
• OH-kostnaderna i bolaget är på en rimlig nivå
• Kvalitet och service har förbättrats under åren 2019-2022 och det
pågår kontinuerligt förbättringsarbete
• Den konkurrensutsatta affärsverksamheten bidrar till bolaget på ett
positivt sätt. Dels kompetens men även att täcka upp för OHkostnader
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SIDA 2

Innehåll
1. Bakgrund och syfte
2. Passformsanalys
3. Samverkan politiker
4. Ekonomi- och effektivitetsanalys
5. Konkurrensutsatta affärsverksamheten
6. Slutsatser
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1. BAKGRUND, MÅL OCH SYFTE
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Bakgrund till uppdraget
• Kommunerna Lysekil, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner
äger 25 procent vardera av renhållningsbolaget Rambo AB. Bolaget
har tre verksamhetsområden: avfallshantering,
renhållningskollektiven samt insamling.
• För att ge underlag för förbättringar till gagn för såväl ägare som
bolaget och medborgare har ägarna i samråd kommit fram till att
behov finns att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet
och en utredning avseende:
Bolagets effektivitet, där kostnader sätts i relation till ägardirektiv och
satta kvalitetsmål.
För- och nackdelar samt risker och möjligheter med att bolaget
bedriver en konkurrensutsatt affärsverksamhet.
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Mål och syfte
• Målsättningen med utredningen är att ge ägarkommunerna
underlag till förbättrad styrning av bolaget och därmed underlag
till bolaget för fortsatt effektivisering och kvalitetshöjning.
Ägarkommunerna vill särskilt belysa OH-kostnader, ägarstyrning
och den konkurrensutsatta affärsverksamheten

• Ägarkommunerna vill även få belyst vilka möjliga samarbetsformer
som kan finnas mellan Rambo AB och ägarkommunerna för att nå
ökad effektivitet
• Ekan Management fick i uppdrag att genomföra genomlysningen
av Rambo AB
• Beställare har varit ägarkommunerna
• Genomlysningen startade i mars och levereras i maj
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2. PASSFORMSANALYS
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Genomförande och förklaring passformsanalys
Faktainsamling
• Inför intervju fick respondenter en enkät med frågor kring 17
områden i passformsanalysen, vilka diskuterades under cirka
en (1) timme per respondent
11 respondenter:
• Sju (7) från Rambos ledningsgrupp
• Tre (3) Kommundirektörer
• Två (2) Politiker

• Några valda politiker fick en enklare enkät och fem (5) frågor
i området om samordning.
Fem (5) responderade politiker

• Övriga dokument som tagits i beaktning är:

Passformsanalys
• Passformsanalysen är en metod utvecklad av Ekan
Management där vi analyserar hur väl ett område inom
styrning och ledning fungerar (passar) och ställer det i
relation till hur viktigt området är. Dålig passform och
mycket viktigt innebär en mycket stor brist, osv
• Analysmetoden är subjektiv och utgår från respondentens
förståelse för såväl frågeområde som verksamhet eller del
av verksamhet. Alla respondenter har inte svarat på allt,
vilket i vissa fall leder till färre kryss än antalet
respondenter
• För att ge en bild av läget beskriver analysen
Exempel på brister enligt respondenter
Pågående förbättringar
förbättringsförslag
Övrigt från respondenterna
Ekans kommentarer till resultatet

Bolagsordning
KFI-rapport om ägarstyrning
KFI-rapport om samarbetsutmaningar
Kundundersökning Prifoat
Lekmannarevisorernas granskning av Rambo av E&Y
Medarbetarundersökning Zondera
Ägardirektiv

EKAN ©

SIDA 8

HELA GRUPPENS SVAR
Område: Exempel

DÅLIG
PASSFORM

A1. Exempel

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•

X

Antal svar

Totalt

XX

YY

X

Individ

…
GODKÄND
PASSFORM

X

X

GOD
PASSFORM

X

X

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

Grupp

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•

…

EJ VIKTIGT

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
•

…

MINDRE VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
•

…

ÖVRIGT
•

…

Utdrag från respondenters svar

Ekans kommentarer och slutsatser

A1: Exempel: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar
ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

EKAN ©

SIDA 9

Genomsnittlig passform på gruppnivå

Grupp

DÅLIG
PASSFORM

DÅLIG
PASSFORM

DÅLIG
PASSFORM

DÅLIG
PASSFORM

BEGRÄNSAD
PASSFORM

BEGRÄNSAD
PASSFORM

BEGRÄNSAD
PASSFORM

BEGRÄNSAD
PASSFORM

4

4
23
1 4

GODKÄND
PASSFORM

GOD
PASSFORM

GODKÄND
PASSFORM

1 2
3

GOD
PASSFORM

EJ VIKTIGT

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

32
1

GODKÄND
PASSFORM

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

5

GOD
PASSFORM

GOD
PASSFORM

EJ VIKTIGT

3
21
4

GODKÄND
PASSFORM

EJ VIKTIGT

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

EJ VIKTIGT

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

Planering, styrning & ledning

Processer & arbetssätt

Organisation & struktur

Samverkan internt/externt

A1 Ledarskap & ledningsgruppsarbete
A2 Planering, målstyrning & mätning
A3 Ekonomistyrning & beslut om

B1 Kvalitets- & förbättringsarbete
B2 Internkontroll & riskhantering
B3 Arbetsmiljö & medarbetarskap
B4 Kultur & värdegrund

C1 Organisationsstruktur
C2 Roller, ansvar & befogenheter
C3 Individuell utveckling,

D1 Intern kommunikation
D2 Samverkan inom bolaget
D3 Extern kommunikation & samverkan
D4 Samverkan med extern

resursallokering
A4 Uppföljning, rapportering &
försörjning av ledningsinformation

EKAN ©

SIDA 10

kompetensförsörjning & rekrytering
C4 Motivation, utvärdering &
belöning

kapacitetsförsörjning
D5 Samverkan mellan ägare & bolag

HELA GRUPPENS SVAR

Område: Planering, styrning & ledning

A1. Ledarskap &
ledningsgruppsarbete

DÅLIG
PASSFORM

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•
•

X

För mycket detaljer i ledningsgrupp
Ordförande borde vara sakkunnig

X

GODKÄND
PASSFORM

X

Kommer genomföra gemensam ledarskapsutbildning hösten 2022, för att få en gemensam
ledningsfilosofi

•

X
X

Individ

Grupp
X

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

X
MYCKET VIKTIGT

•
•
•
•

Stående APT:er fungerar bra
Kompetent VD och ledning i bolaget
Ledningsgruppen duktig på att knyta samman de tre samråden
Historiskt har det skett många byten inom bolagsledningen

Godkänd passform
Ledarskapet och ledningsgruppsarbetet fungerar överlag bra i bolaget
Det pågår initiativ i bolaget för att förstärka ledarskapet
Vd och kommundirektörer träffas numera mer regelbundet vilket förbättrar
förutsättningar för god passform

A1: Ledarskap & ledningsgruppsarbete: Bidrar vårt ledarskap till den kultur vi vill ha på Rambo AB? Har våra ledare en bra balans mellan frågor
som rör personal, ekonomi, målstyrning och verksamheten i övrigt?
Skapar bolagets ledningsgruppsarbete förutsättningar för att effektivt kunna styra, leda och utveckla bolaget framåt? Finns tydliga roller, håller vi
tider, är alla förberedda inför mötena, finns material utskickat innan, kommer man till tals, har vi en bra mötesdisciplin?
EKAN ©

11

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET

ÖVRIGT
•
•
•
•

X

X

EJ VIKTIGT

Utveckla ledningsgruppsarbetet och det strategiska arbetet

10

X

GOD
PASSFORM

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Totalt

X

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•

Antal svar

SIDA 11

HELA GRUPPENS SVAR

Område: Planering, styrning & ledning

A2. Planering, målstyrning &
mätning

DÅLIG
PASSFORM

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•
•
•

Saknas tydlig uppföljning av strategiska mål
Saknas nedbrytning av övergripande strategi och vision till individuella handlingsplaner i
delar av bolaget då affärsområden har kommit olika långt i målarbetet
Tvetydighet i planering för framtagning av avfallsplaner

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

•

•

•

•

Känns som ett bolag med bra planering som arbetar med ständiga förbättringar och
kvalitet
Målkonflikt i bolagets ansvar utifrån ägardirektiv och handlingsutrymme utifrån det
kommunala självstyret

SIDA 12

Individ

X
X

X

X

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

I den operativa verksamheten finns godkänd passform för planering, målstyrning
och mätning.
Utvecklingspotential finns och förbättringsinitiativ pågår som kommer stärka
områdets passform
Samordning kring avfallsplan och mål inom miljö- och avfallsområdet pågår
mellan kommunerna för att underlätta för styrningen av Rambo vilket kommer
förbättra området (Se även förslag från EY-rapport, 2020)

A2: Planering, målstyrning & mätning: Har den operativa ledningen tillräckligt bra planering, bra mål, mätetal och processer för att kunna
styra och följa upp verksamheten? Får ledningen tillräckligt god information för att kunna planera? Kan ni påverka de målområden som mäts och
följs upp?
EKAN ©

11

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET

•

ÖVRIGT

MINDRE VIKTIGT

10

Grupp

X

EJ VIKTIGT

Totalt

X

X
X

GOD
PASSFORM

Påbörjat arbetet med att bryta ned mål till medarbetare
Översyn av kvalitetsmätning pågår (produktion)
Arbetar med implementering av system för målstyrning
Utvecklat samordning där Vd träffar kommundirektörer regelbundet och samordning av
avfallsplan pågår

X

X

GODKÄND
PASSFORM

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•
•
•
•

X

Antal svar

HELA GRUPPENS SVAR

Område: Planering, styrning & ledning

A3. Ekonomistyrning & beslut
om resursallokering

DÅLIG
PASSFORM

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•

X

Olika förutsättningar för renhållning i de fyra kommunerna försvårar effektiv
resursallokering
GODKÄND
PASSFORM

X

Antal svar

Totalt

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Individ

Grupp

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•
•
•

Implementering av månadsuppföljning pågår
Behöver utveckla processen för hur kvalitet och taxa (Ekonomi) hänger ihop utifrån
kommunernas mål inom miljö- och avfallsområdet
Nyligen har resultatområden skapat för varje affärsområde för att tydliggöra ekonomisk
ansvar

GOD
PASSFORM

EJ VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
•
•

ÖVRIGT
•

MINDRE VIKTIGT

Godkänd passform
Möjligheten att samordna transportverksamheten försvåras av olika fordon och
förutsättningar för hämtning, t ex stor variation kring hämtningsintervall
geografiska förutsättningar och säsongsvariationer

Att ha ett bolag som tillhandahåller tjänster till medborgare och samtidigt arbetar med
finansiering från konkurrensutsatt verksamhet ökar möjligheten att balansera risker och
frigöra resurser för utvecklingsarbete utan att bekosta det med skattemedel

A3: Ekonomistyrning & beslut om resursallokering: Hjälper nuvarande sätt att planera och följa upp ekonomi den operativa ledningen att
fatta rätt beslut? Får ledningen tillräckligt god information för att kunna fatta väl grundade beslut? Allokeras resurser till rätt sak i rätt tid på rätt
plats i verksamheten?
EKAN ©

SIDA 13

HELA GRUPPENS SVAR

Område: Planering, styrning & ledning

A4. Uppföljning, rapportering &
försörjning av ledningsinformation

DÅLIG
PASSFORM

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•
•
•

Strategisk uppföljning brister (Pga. Avsaknad tydlig strategi)
Månadsrapportering och interna veckobrev mejlas ut i organisationen men man vet inte
vilka som läser och tar till sig informationen
Finns behov av ett modernare ekonomisystem. Mycket Excel-baserad uppföljning i nuläget

•

X
X

GODKÄND
PASSFORM

X

•
•
•

ÖVRIGT

Individ

X
MYCKET VIKTIGT

Överlag godkänd passform
Det finns brister i ekonomisystem och förutsättningarna i god rapportering
Uppföljning och rapportering kan förbättras genom tydligare strategi och
modernare ekonomisystem

Har förbättrat sin finansiella uppföljning och rapportering
Har internt veckobrev och gör omvärldsanalyser kontinuerligt
Bra rapportering till ägarna givet förutsättningar

A4: Uppföljning, rapportering & försörjning av ledningsinformation: Har vi ändamålsenliga systemstöd för uppföljning och rapportering?
Hanteras ”rätt” frågor, andel operativa frågor vs strategiska frågor genom nuvarande rapportering och ledningsinformation?

EKAN ©

X

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

•
•
•

VIKTIGT

11

X

Pågående införande av måluppföljning i affärsområdena
MINDRE VIKTIGT

11

X

X

EJ VIKTIGT

Totalt

Grupp

X
X

GOD
PASSFORM

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR

X

X

Antal svar

SIDA 14

HELA GRUPPENS SVAR
Område: Processer & arbetssätt

DÅLIG
PASSFORM

B1. Kvalitets- & förbättringsarbete
EXEMPEL PÅ BRISTER
•
•

Försvårande med kommunernas (ägarnas) skilda förutsättningar, utan standardiserad
fordonsflotta och standardiserade rutiner, mål m.m. är det svårt att leverera jämlik kvalitet
Finns brister i service och bemötande gentemot kommuninvånare, t ex om betalning under
pandemin kunnat pausas för de som behövde

BEGRÄNSAD
PASSFORM

X

X

•

X

X

•
•

ÖVRIGT

•
•

X

EJ VIKTIGT

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

X

X

X

X

MYCKET VIKTIGT

Har infört en central vågadministratör och är bättre på att väga material
Uttrycks som ett bolag som arbetar med ständiga förbättringar och kvalitet
Uttryckt positiv inställning till existerande förbättringssystem på återvinningsstationer
Uttryckt att öppettider på ÅVC:er kunde vara bättre, att chaufförer borde kunna ta sopor
även om kärl står fel, samt att ny kundundersökning efterfrågas
Bra stöd från kvalitet- och utveckling till ÅVC:er och avfallscentral
Registrerar avvikelser systematiskt i ett system

•
•
•

Passformen är godkänd
Rambo är ett ISO-certifierat företag som löpande och systematiskt arbetar med kvalitet
och förbättringar
Finns förbättringspotential när hämtning av hushållsavfall och mottagande på ÅVC:er är
standardiserat, t ex fordon, kärl och med inpasseringssystem.
Överlag nöjda kunder enligt kundundersökning (Avfallshantering 2021, Prifloat)
Framtida kundundersökningar bör även beakta om kvalitet och service skiljer sig åt
mellan ägarkommunerna

B1: Kvalitets- & förbättringsarbete: Är vårt sätt att arbeta med kvalitet och ständiga förbättringar ändamålsenligt och systematiskt? Har vi
rutiner och instruktioner som bidrar till hög kvalitet, bra yttre miljö och god arbetsmiljö? Bidrar våra processer till produkter och tjänster av rätt och
jämn kvalitet? Har vi förmåga och kapacitet att driva kvalitetsutveckling och förbättringsarbete?
EKAN ©

Individ

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET

• Uppföljning av projekt kan bli bättre, t ex efter implementering av fyrfackssystem

•
•
•
•

11

Grupp

X

GOD
PASSFORM

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

12*

X

X

X

GODKÄND
PASSFORM

Successivt införande av standardiserade kärllösningar (Sotenäs 2023 och Tanum
2024/2025)
Upphandling och införande av inpasseringssystem till återvinningscentraler med målet att
minska svinn och att obehöriga lämnar avfall

Totalt

*Respondent har önskat dubbla svar

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•

Antal svar

SIDA 15

HELA GRUPPENS SVAR
Område: Processer & arbetssätt

DÅLIG
PASSFORM

B2. Internkontroll & riskhantering

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•

X

Antal svar

Totalt

9

11

X

Individ

Finns risker i arbetsmiljön vid insamling av avfall
GODKÄND
PASSFORM

Grupp

X

X

X
X

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR

X
EJ VIKTIGT

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

X
MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
•
•

ÖVRIGT
•
•
•

X

X

GOD
PASSFORM

Finns ett årshjul för internkontroll och riskanalyser i verksamheten
Riskhantering vid inköp finns
Riktigt bra på detta område

•

Passformen är godkänd, på gränsen till god
Det finns flera risker att hantera i pågående och framtida investeringar, så som
nya investeringar i fordonsflottan, nya inpasseringssystem på avfallscentraler och
underhåll av befintliga anläggningar. Vi har uppfattat att riskerna hanteras i
befintliga processer
Pågående och framtida investeringar kommer förbättra arbetsmiljön (B3) och
bolagets möjlighet att höja servicekvaliteten (B1)

B2: Internkontroll & riskhantering: Arbetar vi systematiskt med att prioritera mellan risk och väsentlighet? Lägger vi proportionerligt ”rätt” tid
på internkontroll? Bidrar våra processer och arbetssätt till låga risker för till exempel arbetsskador, miljöutsläpp och annan negativ påverkan för
kund eller medarbetare?
EKAN ©

SIDA 16

HELA GRUPPENS SVAR
Område: Processer & arbetssätt

DÅLIG
PASSFORM

B3. Arbetsmiljö & medarbetarskap
EXEMPEL PÅ BRISTER
•
•
•

Skilda förutsättningar i kommunerna, t ex regler om avstånd till väg och körmöjligheter
samt vilka fordon som används och hur avfall hämtas bidrar till dålig arbetsmiljö, t ex
befintliga ”säcksystem” som innebär tunga lyft
Fritt tillträde till ÅVC:er skapar risk för obehörigt inträde och/eller fel hantering av avfall
Ojämn arbetsbelastning mellan vissa roller

•
•

X

X

En nyligen genomförd medarbetarundersökning ligger till grund för det arbete inom
värdegrund och ledarskapsutveckling som ska göras under hösten
Pågående projekt för införande av passersystem till ÅVC:er
Långsiktigt arbete pågår för standardiserade kärllösningar över samtliga kommuner

EJ VIKTIGT

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

11

11

Individ

Grupp
X
X
X
X

MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
•
•

ÖVRIGT
Arbetar löpande och systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Står högt på agendan
Det finns avvikande bemötanden från kunder med hot och våld vilket påverkar
arbetsmiljön

•

Överlag god passform vilket bekräftas av en nyligen genomförd medarbetarenkät
(Zondera, 2021)
Den sociala delen i arbetsmiljön bedömer vi kommer förbättras när företaget får
träffas igen och ta igen områden som inte kunnat hanteras under pandemin, t ex
bara att träffas och att arbeta med gemensamma frågor
Arbetsmiljön kommer förbättras i takt med att nya inpasseringssystem och nya
fordon med fyrfackstömning införs

B3: Arbetsmiljö & medarbetarskap: Hur mår Rambos medarbetare och chefer utifrån förhållanden på arbetsplatsen, sociala, organisatoriska
liksom fysiska förhållanden? Finns det ett ändamålsenligt och systematiskt arbetsmiljöarbete?

EKAN ©

Totalt

X

X

X
X
X

GOD
PASSFORM

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

•
•

X

GODKÄND
PASSFORM

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•

BEGRÄNSAD
PASSFORM

Antal svar

SIDA 17

HELA GRUPPENS SVAR
DÅLIG
PASSFORM

Område: Processer & arbetssätt

B4. Kultur & värdegrund
•
•
•

Konsensus i organisationen om att värdegrunden kan utvecklas ytterligare.
Värdegrunden ”levs ut” även om den inte är fullt inarbetad
Följer inte upp tillämpning av värdegrunden – ”förtroende, enkelhet och närhet”

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•
•

Kommer utöka arbetet med värdegrund under hösten 2022
Har implementerat metoder för värdegrundsarbete. T. ex ”värdegrundskortleken”

Totalt

11

11

X

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER

Antal svar

X

X

X
X

X

X

X

GODKÄND
PASSFORM

X

GOD
PASSFORM

X

X

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

EJ VIKTIGT

MINDRE VIKTIGT

X

Individ

Grupp

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

•

ÖVRIGT

•

•
•
•

Mellan begränsad och godkänd passform vilket även bekräftas av nyligen
genomförd medarbetarenkät (Zondera, 2021) där värdegrunden lyfts fram som ett
förbättringsområde
Pågående arbete med värdegrunden kommer leda till godkänd passform

Har varit utmanande att arbeta med kultur och värdegrund under pandemin
Medarbetarundersökningen visar att det finns brister i arbetet med värdegrund
Hur kundbemötande hanteras har en rutin. Särskilt på ÅVC:er där avvikelser (rapporter
från Kund) registreras och följs upp vilket hänger ihop med kvalitet (B1)

B4: Kultur & värdegrund: Har Rambo en kultur som kännetecknar bolagets kärnvärden – Förtroende, Enkelhet och Närhet? Agerar vi utifrån den
värdegrund som Rambo står för?

EKAN ©

SIDA 18

HELA GRUPPENS SVAR
DÅLIG
PASSFORM

Område: Organisation & struktur

C1. Organisationsstruktur

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•
•

Operativa organisationen har ändrats något för att bättre balansera behoven, men vissa
roller är nya och behöver tid att ”mogna” (se C2)
Ansvarsområdet innebär många krav från regelverk som behöver följas upp genom tydliga
ansvar och roller, men det blir svårt i en organisation med begränsade resurser

X

GODKÄND
PASSFORM

Rambo ser över möjligheten att ta hjälp av kommunerna, t ex inom HR och Juridik för att
hålla nere behovet av medarbetare inom stöd och service

VIKTIGT

11

Individ

X

X

X
MINDRE VIKTIGT

9

Grupp

X

X

EJ VIKTIGT

Totalt

X

X
X

GOD
PASSFORM

PåGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•

X

Antal svar

MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
FöRBÄTTRINGSFÖRSLAG

•
•

Passformen är godkänd
Vissa roller (se C2) är nya i organisationen och när de satt sig bedömer vi att
organisationens passform kommer blir bättre

ÖVRIGT
•
•
•

Uppfattas som en professionell organisation
Merparten uppfattar att organisationen fungerar väl, men vissa roller är nya.
Att de fyra kommunerna är organiserade kring ett bolag som uppfyller krav på miljö- och
renhållning bedöms bra och ändamålsenligt.

C1: Organisationsstruktur: Är vi organiserade på ett logiskt och ändamålsenligt sätt utifrån våra mål, produkter och tjänster? Finns det en god
struktur för ansvar, kommunikation i såväl formella som informella grupper/nätverk eller liknande? Är det lagom antal medarbetare för cheferna?

EKAN ©

SIDA 19

HELA GRUPPENS SVAR
DÅLIG
PASSFORM

Område: Organisation & struktur

C2. Roller, ansvar & befogenheter

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•
•
•

Saknas uppdaterade uppdragsbeskrivningar för några roller men det pågår ett arbete med
att förtydliga inom organisationen.
Vissa roller är nya och behöver ”mogna”
Finns dubbla roller och kan vara svårt att upprätthålla ”hela tjänster” i ett relativt litet
bolag

GODKÄND
PASSFORM

GOD
PASSFORM

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•

X

Pågår ett arbete med att söka stöd från ägarkommunerna där det är svårt att upprätthålla
”hela tjänster”, t ex inom HR och juridik

EJ VIKTIGT

MINDRE VIKTIGT

X

X

X

VIKTIGT

Totalt

10

11

X

X

X

Antal svar

Grupp

X
X
X
X
MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

•
•

Passformen är godkänd
Pågående arbete med att förtydliga roller, ansvar och befogenheter inom
organisationen kommer stärka områdets passform

ÖVRIGT
•

Roller, ansvar och befogenheter är tydliga och fungerar bra

C2: Roller, ansvar & befogenheter: Har vi en ändamålsenlig fördelning av roller och ansvar (vem ansvarar för vad), och former för ansvar och
befogenheter hos chefer och medarbetare? Finns det tillräckligt tydliga beskrivningar och stöd kring roller, ansvar och befogenheter?

EKAN ©

SIDA 20

Individ

HELA GRUPPENS SVAR

Område: Organisation & struktur

C3. Individuell utveckling,
kompetensförsörjning & rekrytering

DÅLIG
PASSFORM

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•
•

Det är utmanande att attrahera och rekrytera medarbetare och anpassa personalstyrkan
efter säsongsfluktrationer – särskilt chaufförer
För vissa roller är det svårt att erbjuda interna utvecklingsmöjligheter

X

8

11

Individ

Grupp

X

X

X

GOD
PASSFORM

Pågår samverkan med bemanningsföretag för att lösa chaufförsbrist
Prioriterar kurser och utbildningar för medarbetares kompetensutveckling
En kompetensförsörjningsplan kommer arbetas fram under nästa år (2023)

Totalt

X

X

GODKÄND
PASSFORM

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•
•
•

X

X

Antal svar

X

EJ VIKTIGT

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

•
•

ÖVRIGT

•
•

•
•

Behöver invänta och utvärdera effekten av samarbetet med bemanningsföretag
Svårt att attrahera och rekrytera medarbetare

Passformen är godkänd
Det är utmanande att attrahera och rekrytera vissa medarbetargrupper, t ex
chaufförer
För vissa yrkeskategorier är det svårt att erbjuda interna utvecklingsmöjligheter
Pågående arbete kommer stärka områdets passform

C3: Individuell utveckling, kompetensförsörjning & rekrytering: Får ni tillräckligt bra stöd för att behålla och kompetensutveckla
medarbetarna samt hantera nyrekrytering? Är rekryteringsprocessen effektiv och får bolaget tillräckligt bra urval av personer? Jobbar vi tillräckligt
långsiktigt kring kompetensförsörjning?
EKAN ©

SIDA 21

HELA GRUPPENS SVAR

Område: Organisation & struktur

C4. Motivation, utvärdering
& belöning

DÅLIG
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•
•
•

Utmanande att erbjuda marknadsmässiga löner i respons till konkurrenter för arbetskraft
(logistikbolag och mera)
Saknas gemensam struktur för utvärdering av prestationer. Åligger nu på var chefs ansvar
att utvärdera
Medarbetarundersökning påvisar att det är svårt att påverka sin egen lönenivå

GODKÄND
PASSFORM

X

Ett arbete med ledarskap och värdegrund kommer genomföras under hösten 2022 vilket
förväntas förbättra motivationen (se A1 och B4)

Totalt

8

11

X
X

X

X

GOD
PASSFORM

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•

X

BEGRÄNSAD
PASSFORM

Antal svar

Individ

Grupp

X
X

X

EJ VIKTIGT

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

•
•

ÖVRIGT
•
•
•

Under pandemin har det inte gått att genomföra gemensamma aktiviteter så som julbord
eller liknande gemensamma träffar
Svårt att gå vidare med differentierad lönesättning inom vissa arbetsområden
Finns bra förmåner inom bolaget

•

Passformen är mellan begränsad och godkänd, vilket också bekräftas av
medarbetarundersökningen som nyligen genomförts (Zondera, 2021)
Medarbetarundersökningen (Zondera, 2021) har bättre resultat än Gallups
undersökning ”State of the global workplace, 2020” vilket är positivt
Pågående arbete inom område A1 och B4 kommer förbättra motivationen och
eventuellt balansera upp uppfattningen om brister i belöningssystem

C4: Motivation, utvärdering & belöning: Finns incitament och belöningssystem som motiverar chefer och medarbetare på bolaget till bra
prestationer? Utvärderas och belönas medarbetare för bra prestationer?

EKAN ©

SIDA

HELA GRUPPENS SVAR
DÅLIG
PASSFORM

Område: Samverkan

D1. Intern kommunikation

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•

X

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR

11

Individ

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

MINDRE VIKTIGT

Grupp
X

X

EJ VIKTIGT

X

X

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

X

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET

Kommunikationskanaler mellan styrelse och ägare kan utformas bättre

•
•

ÖVRIGT

•

Stående APT:er innehåller även informell information
Fungerar bra med veckobrev och APT:er
Använder primärt analoga kommunikationskanaler internt

Passformen är godkänd
Brister i kommunikationen inom kommunen beror sannolikt på att politikerna i
Rambos styrelse brister i sin kommunikation med ledande politiker i
ägarkommunerna och ägarsamråd endast finns två gånger per år
Området bör förbättras i samband med pågående samverkan där Vd och
kommundirektörer träffas mer regelbundet

D1: Intern kommunikation: Har vi en intern kommunikation och kommunikationskanaler som stödjer verksamheten? Stödjer den interna
kommunikationen både chefer och medarbetare och finns det forum och former för medarbetare att lyfta fram sina tankar och idéer?

EKAN ©

8

X

X

X

GOD
PASSFORM

• Vd och kommundirektörer träffas mer regelbundet

•
•
•

Totalt

Oklart om alla medarbetare tar till sig information som går ut digitalt
GODKÄND
PASSFORM

•

Antal svar

SIDA 23

HELA GRUPPENS SVAR
DÅLIG
PASSFORM

Område: Samverkan

D2. Samverkan inom bolaget

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•

X

Samverkan inom bolaget är bra, men bolagets samverkan i relation till ägarna
(kommunerna) kan det bli bättre (se D5)
GODKÄND
PASSFORM

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•

Nytt forum finns etablerat för VD och kommundirektörer

•

ÖVRIGT

11

X

X

Individ

Grupp

X
X

X

X
MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

Bra exempel är arbetet med lakvatten och passersystem
Fungerar bra med den miljöstrateg som stöttar andra funktioner
Fungerande projektgrupp för nytt insamlingssystem

Godkänd passform inom bolaget
Finns brister i samverkan mellan bolaget och ägarna som beror på historiska
händelser
Genom utökad dialog och samverkan mellan Vd och kommundirektörer kommer
förbättra förutsättningarna för god passform öka

D2: Samverkan inom bolaget (t ex vid gemensamma projekt eller mot gemensamma kunder): Samverkar verksamhetsområdena inom
bolaget på ett ”bra” och ändamålsenligt sätt med varandra?

EKAN ©

9

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
•
•

•
•
•

X

X

EJ VIKTIGT

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Totalt

X

X

GOD
PASSFORM

Antal svar

SIDA 24

HELA GRUPPENS SVAR

Område: Samverkan

D3. Extern kommunikation &
samverkan

DÅLIG
PASSFORM

•
•
•

Brist på tid för proaktiv kommunikation. I dagsläget är kommunikationsrollen en 50%
roll. Tillgängliga timmar täcker för reaktiv kommunikation men brister i möjlighet för
både kommunspecifik och proaktiv kommunikation
Kunder har fler kommunikationsvägar in till bolaget vilket försvårar
Samordning med andra kommunala aktörer har ibland brustit
Saknas löpande feedback från kunderna även om en enkät genomfördes 2021

X

X

X
X

X

Rambos VD arbetar för tätare dialog med förvaltningar och bolag i kommunerna

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

X

MYCKET VIKTIGT

Digitala dialogen med medborgare kan förbättras. Sker en översyn av hemsida och
eventuell anpassning mot kommunerna

•
•
•

Finns många arenor att kommunicera på. T ex mässor, träffar med fastighetsägare, de
olika samråden där man möter ägaren
Har haft utställning inför förändringar så som nya kärlsystem - Bra
Bra samarbete med Uddevalla och gemensam upphandling av tidningshantering
Samarbete med arbetsmarknadsenheter fungerar bra

Passformen är godkänd
Förbättringspotential finns särskilt genom att utveckla dialogen mellan bolaget
och kommunernas förvaltningar och bolag vilket pågår
Även kundenkäten visar på en förbättringspotential inom område extern
kommunikation till kunder (Avfallshantering 2021 av Prifloat)

D3: Extern kommunikation & samverkan: Kommunicerar vi med externa parter, såsom våra kunder på ett tillfredställande sätt (når vi dom och
når dom oss)? Framgår det vilka Rambo är utifrån vad vi vill förmedla? Samverkar vi på ett ”bra” och ändamålsenligt sätt med kunder?

EKAN ©

Individ

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET

ÖVRIGT
•
•
•

X

X
EJ VIKTIGT

FöRBÄTTRINGSFÖRSLAG

•

11

X

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR

•

11

Grupp

X

X

GODKÄND
PASSFORM

GOD
PASSFORM

•

Totalt

X
BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•

Antal svar

SIDA 25

HELA GRUPPENS SVAR

Område: Samverkan

D4. Samverkan med extern
kapacitetsförsörjning

DÅLIG
PASSFORM

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•

X

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
Samverkan med bemanningsföretag pågår
Ser över möjligheten att få stöd från kommunerna inom exempelvis HR och juridik
Samarbetar med externa leverantörer inom kompetensutveckling för hantering av farligt
avfall samt körkort (C- och D-körkort)

X

X

X

X

Individ

X

MINDRE VIKTIGT

Grupp

VIKTIGT

X
X
MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET

Möjlighet att samverkan med ägarkommuner för att dela vissa omkostnader

•
•
•

ÖVRIGT
Professionellt agerande i relationen till underleverantörer

Passformen är god
Det är en utmaning att bemanna med chaufförer givet brist på chaufförer och stor
säsongsvariation
Det är utmanande för ett relativt litet bolag genomföra upphandlingar av indirekt
material med egen kapacitet där det krävs annan kompetens än för den operativa
verksamheten

D4: Samverkan med extern kapacitetsförsörjning (t ex köpta tjänster som komplement till befintlig kapacitet): Samverkar enheter inom
vi på ett ”bra” och ändamålsenligt sätt med underleverantörer som bistår med leveranskapacitet?

EKAN ©

11

X
X

FöRBÄTTRINGSFÖRSLAG

•

11

X

X

GOD
PASSFORM

EJ VIKTIGT

•

Totalt

Saknar struktur för kapacitetsförsörjning genom kommunerna. Ex, stöd för HR och juridik
GODKÄND
PASSFORM

•
•
•

Antal svar

SIDA 26

HELA GRUPPENS SVAR

Område: Samverkan

D5. Samverkan mellan ägare &
bolag

DÅLIG
PASSFORM

•

ÖVRIGT
•
De tre samråden fungerar generellt sett bra
•
Historien med misstroende mellan tidigare chefer i Rambo och ägare behöver lämnas
•
Bolaget behöver förbättra informationen till ägarna, samtidigt som ägarna behöver se till
att bolagsstyrelsen är professionell och kan förmedla frågor vidare till presidiet eller
motsvarande

X

GOD
PASSFORM

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

SIDA 27

X

X

X

X

X

11

11

X

Individ

Grupp

MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET

•
•
•
•

Passformen är godkänd men utmanande med fyra ägare med olika ambitioner
En ”ärvd” misstro verkar finnas mellan bolag och ägare och ägarstyrning av kommunala
bolag är generellt sett en utmaning (se KFI-rapport nr 156)
Befintliga abonnemang och modell för taxor bör samordnas mellan kommuner även om
taxorna kan vara olika.
Pågående arbete med möten mellan Vd och kommundirektörer, samt samverkan kring
avfallsplan kommer förbättra området (se även A1)
Idag kan styrelsen i Rambo ta beslut som kommunstyrelser i ägarkommunerna kan
ifrågasätta vilket försvårar samverkan
Genom utökad dialog mellan styrelse och Rambo samt tydligare ansvar och
beslutsprocessen i frågor som rör bolaget och kommunerna kan området förbättras

D5: Samverkan mellan ägare & bolag: Samverkar ägarna på ett ”bra” och ändamålsenligt sätt utefter bolagets mål, produkter och tjänster?
Bidrar ägarråden till bolagets effektivitet i relation till ägardirektiv och satta kvalitetsmål?

EKAN ©

X

Totalt

X

EJ VIKTIGT

•
•

För att uppnå nya miljökrav och öka kvaliteten i leveransen från Rambo behöver
samordningen mellan bolag och kommunerna öka

X

GODKÄND
PASSFORM

PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGAR
•
Kommer införa ett nytt utbildningsprogram mot politiker inom miljö och avfallshantering
•
Pågår dialog för uppstart av projekt för framtagande av avfallsplaner
•
Samverkar med Arbetsmarknadsenheter och hållbarhetsstrateger i projektet
”Minimeringsmästarna”

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

X

X

BEGRÄNSAD
PASSFORM

EXEMPEL PÅ BRISTER
•
Strategiska frågor ges inte tillräckligt utrymme i styrelsen
•
Saknar renodlade ägarmöten där bolaget inte är involverat för renodlad kommunikation
ägare emellan
•
Ansvaret för framtagning av avfallsplanen är otydlig
•
Önska tydlighet i riktning från ägarna gällande tjänsterna som levereras
•
Rambo är ingen naturlig del av någon kommun och missas ibland vid gemensamma
upphandlingar

Antal svar

Några utmaningar och förbättringsförslag utifrån
passformsanalysen – i ett överlag välskött bolag
Utmaningar
1. Ojämn (asymmetrisk) information (kunskap)
mellan styrelse och delar av ägarna.
2. Olika mål, riktlinjer och principer för
abonnemang och taxor i ägarkommunerna
3. Pandemin har gjort det svårt att träffas och
arbetet med internt utvecklingsarbete hindrats
4. Motivation och belöning, samt bolagets
värdegrund är de områden som tydligast har
förbättringspotential
5. Kommunikation gentemot ägare och kunder
upplevs delvis vara bristfälligt

EKAN ©

Förbättringsförslag
1. Utveckla kommunikationen mellan bolaget
(styrelsen) och ägare. Avser kommunstyrelsenivå, förvaltningar och bolag
2. Samordna mål, riktlinjer och principer för
abonnemang och taxor mellan
ägarkommunerna
3. Arbeta vidare med planer kring internt
utvecklingsarbete
4. Genomför planerade aktiviteter inom ledarskap
och värdegrundsarbete
5. Intensifiera kommunikation och samverkan
genom att tydliggöra ambitioner med bolaget

SIDA 28

3. SAMVERKAN POLITIKER

EKAN ©

SIDA 29

Område: Samverkan

Område: Samverkan

D1. Kommunikation mellan
ägarna & bolaget

D2. Samverkan mellan ägare
& bolag

Antal svar
DÅLIG
PASSFORM

5

BEGRÄNSAD
PASSFORM

DÅLIG
PASSFORM

5

X

X

X

Totalt

Individ

Antal svar

Totalt

5

5

X

X

BEGRÄNSAD
PASSFORM

X

Grupp
GODKÄND
PASSFORM

Grupp
GODKÄND
PASSFORM

X
X

GOD
PASSFORM

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

EJ VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
•
•
•
•

X
X

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
•
•

Passformen är godkänd med det finns förbättringspotential
Kommunikationen mellan ägare och Rambo följer inte roller och ansvar
Ledande politiker (presidiet) i ägarkommunerna bör utöka dialogen med
styrelseledamöter (andra politiker) i Rambo
Pågår en utökad dialog mellan Rambos Vd och Kommundirektörer

•

Passformen är godkänd och begränsad
Ledande politiker (presidiet) i ägarkommunerna bör utöka dialogen med
styrelseledamöter (andra politiker) i Rambo
Pågår en utökad dialog mellan Rambos Vd och Kommundirektörer

D2: Samverkan mellan ägare & bolag: Samverkar ägarna på ett
”bra” och ändamålsenligt sätt som ger Rambo förutsättningar för att
tillfredsställa kommuninvånarnas behov och intresse av ekonomisk och
miljömässig resurshushållning och avfallshantering?

D1: Kommunikation mellan ägarna och bolaget: Har Rambo och ägarna kommunikation
och kommunikationskanaler som tillgodoser kommuninvånarnas behov och intresse av
ekonomisk och miljömässig resurshushållning och avfallshantering?
EKAN ©

X

GOD
PASSFORM

X
EJ VIKTIGT

Individ

SIDA 30

Område: Samverkan

Område: Samverkan

D3. Samverkan mellan
ägarkommunerna

D4. Samverkan mellan Rambo &
andra kommunala verksamheter
Antal svar

DÅLIG
PASSFORM

X

5

DÅLIG
PASSFORM

5

X

X

BEGRÄNSAD
PASSFORM

Totalt

Individ

X

BEGRÄNSAD
PASSFORM

X

X

Antal svar

Totalt

5

5

X

X
X

Grupp
GODKÄND
PASSFORM

X

Grupp
GODKÄND
PASSFORM

X

GOD
PASSFORM

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

EJ VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET

•

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
•
•

Passformen är begränsad
Kommunerna har inga arenor där de samordnar sitt ägande kring vad de vill med Rambo
som bolag
Kommunerna har inga arenor för att samordna principer kring hantering av avfall och
renhållning så som abonnemang och avfallsplaner även om det senare pågår

Passformen är delvis begränsad och dålig
Tider för beslut kring t ex taxor är inte samordnade mellan kommunernas behov och
Rambo

D4: Samverkan mellan Rambo & andra kommunala verksamheter
(t ex egna förvaltningar & bolag): Samverkar Rambo på ett ”bra”
sätt med andra kommunala verksamheter som stärker Rambos
möjlighet att bedriva kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet?

D3: Samverkan mellan ägarkommunerna (t ex vid gemensamma projekt): Samverkar
ägarkommunerna på ett ”bra” sätt med varandra som stärker Rambos möjlighet att bedriva
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet?
EKAN ©

X

GOD
PASSFORM

EJ VIKTIGT

•
•

Individ

SIDA 31

Område: Samverkan

D5. Existerande samråd
DÅLIG
PASSFORM

Antal svar

Totalt

5

5

X

BEGRÄNSAD
PASSFORM

X

GODKÄND
PASSFORM

X

GOD
PASSFORM

Övriga kommentarer
• Kundundersökning efterfrågas utifrån genomförda projekt.
T ex gällande införande av fyrfackssystem

Individ

• Ojämn informationsfördelning mellan ägare och styrelse

Grupp

• Uttryckt att politiker inte får löpande information från
styrelserepresentanter

X
X

• Beslut i Rambos politiska styrelse kan ifrågasättas av
politiker i kommunernas styrelse

X
EJ VIKTIGT

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

• Uttryckt att informationsunderlag inför möten
tillhandahålls i rätt tid, rätt plats och till god kvalitet

MYCKET VIKTIGT

EKANS KOMMENTAR TILL RESULTATET
•
•

Passformen är godkänd men med förbättringspotential
Fungerar bra, men den asymmetriska informationen mellan styrelsen i Rambo och
kommunernas presidier innebär att dialogen mellan bolaget och existerande samråd bör
utvecklas

D5: Existerande samråd (Ägarsamråd, ekonomisamråd & renhållningssamråd): Bidrar
existerande samråd till att stärka Rambos möjlighet att bedriva kostnadseffektiv och
ändamålsenlig verksamhet?
EKAN ©

SIDA 32

Område: Samverkan

Ekans kommentarer

Bolaget jämfört med ägarna

• De politiker vi intervjuat har en helt annan syn på bolaget
än bolagsledningen

Bolaget
DÅLIG
PASSFORM

Ägarna

• Anledningen till skillnaden är den asymmetriska (ojämna)
information som är normalt mellan ägare och
bolagsledning oavsett vem som är ägare.

BEGRÄNSAD
PASSFORM

• Ytterligare orsaker till skillnaden kan vara
Pandemin som gjort det svårt att stärka samarbetet mellan
bolag och kommun
Effekter från implementering av nya rutiner och övertagande
av verksamhet har inte ännu etablerats
Nya roller och befattningar har bidragit till den ojämna
informationen om bolagets förmåga

GODKÄND
PASSFORM

GOD
PASSFORM

EJ VIKTIGT

EKAN ©

MINDRE VIKTIGT

VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

SIDA 33

En visualisering av ojämn informationsfördelning mellan
ägare och styrelse
Ägare

Bolag
Styrelse
(5/år)

Arenor

Deltagare från ägare

Deltagare från Rambo

Ägarsamråd

•
•

•
•

VD
Ekonomichef

•
•

Kommundirektör
Kommunstyrelsens
ordförande
Oppositionsråd
Styrelseordförande

Ekonomisamråd

•

Kommuns Ekonomichef

•
•

VD
Ekonomichef

Renhållningssamråd

•

Förvaltningschef från
kommun (Utnämnd
representant)

•
•
•
•

VD
Ekonomichef
Utvecklings- och kvalitetschef
Ansvarig hushållsavfall

Styrelse

•
•

Styrelseordförande
Invalda politiker

•
•

VD
Ekonomichef

Kommundirektörsamråd*

•

Kommundirektör

•

VD

Lysekil

Rambo
Munkedal
Ägarsamråd
(2/år)

Sotenäs
Ekonomisamråd
(2/år)

Tanum

Renhållningssamråd
(2/år)
Kommundirektörssamråd*
(X/år)

EKAN ©

*Nyligen uppstartat. Namn ej officiellt
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Områden att arbeta vidare med
utifrån samverkansenkät
1. Kommunerna bör var för sig etablera arenor för samverkan
mellan sina styrelserepresentanter och övriga politiska ämbeten
för att minska den ojämna informationen som finns mellan
parterna
2. Rambo bör bli en tydligare part i kommunernas egna arbete med
avfalls- och miljöfrågor för att på så sätt skapa hävstång i
kommunernas egna miljöarbete
3. Kommunerna bör skapa förutsättningar för samordning. T ex.
genom en likriktad avfallsplan, långsiktig miljöstrategi,
gemensam struktur för abonnemang och taxor etcetera för att
skapa förutsättningar för Rambo att få hävstång i sitt arbete
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4. EKONOMI- OCH EFFEKTIVITETSANALYSER
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SIDA 36

Genomförande och förklaring ekonomi- och
effektivitetsanalys
Faktainsamling
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Ekonomi- och effektivitetsanalys

• Ekonomianalysen utgick från
månadsperiodiserad utfallsdata under perioden
2019 – 2022

• Utifrån ekonomisk utfallsdata har trender
baserad på rullande 12 månader och rullande 3
månader tagits fram som analysunderlag

• Data till effektivitetsanalys har hämtats från
årsredovisningar från likartade bolag, Nils
Holgersson-rapporten och Rambos
avvikelsehanteringssystem

• Relativa jämförelsemått har tagits fram som
underlag till granskning och bedömning
gentemot likartade bolag och kommuner
• Analyserna utgår från mönster och avvikelser i
trenderna samt jämförelser mellan relativa
nyckeltal

SIDA 37

Bolaget växer tillsammans med en jämn lönsamhet
• Tydlig tillväxttrend och jämn lönsamhet även
om det finns variation.

Totala intäkter och kostnader över rullande 12
220 000 000
Restriktioner i samhället pga. pandemi

• Variationen beror på hur ekonomin är bokförd,
inte hur verksamheten har presterat och det är
halvårs- och kvartalsfakturering som skapar
’topparna’ på intäkter som egentligen skall vara
periodiserade inkomster

210 000 000

200 000 000

190 000 000

180 000 000

Vår bedömning är att bolaget har en positiv trend
och bibehållen lönsamhet över tid. Minskade
intäkter under pandemins (mars-20 till sept-21).

170 000 000

160 000 000

150 000 000
dec-19

mar-20
Intäkter
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jun-20

sep-20

dec-20

mar-21

Verskamhetskostnader

jun-21

sep-21

Linjär (Intäkter)

dec-21

mar-22

Jämn lönsamhet över en tre årsperiod
• Jämn lönsamhet utifrån rullande 3-månaders
glidande medelvärde
• Viss relation mellan kostnader och intäkter även
om kostnaderna är mindre volatila
• Toppar i intäkter beror på kvartals- och
halvårsfakturering som jämnas ut i samband
med periodisering av intäkter och kostnader för
månadsrapportering januari 2021
• Tydlig säsongsvariation med högre intäkter över
sommarperiod

Totala intäkter och kostnader över rullande 3 månader
25 000 000

Månadsrapportering inleds
20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Vår bedömning är att kassaflödet är ojämnt men
hanterbart.
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Intäkter

SIDA 39

Verskamhetskostnader

Kostnader för Gemensam administration (OHkostnader) är relativt konstant
• Gemensamma administrativa kostnader har
varit cirka 10% av verksamhetskostnaderna
över tid
• Gemensamma administrativa kostnaderna ökar
inte i samma takt som övriga kostnader
• Som jämförelse har Radiohjälpen, som är en av
Sveriges mest omkostnadseffektiva
organisationer, en gemensam
administrationskostnad runt på knappt 7%

Gem. Admin och totala verksamhetskostnader över rullande 12
och i %-relation
200 000 000 kr

15%

180 000 000 kr

14%

160 000 000 kr

13%

140 000 000 kr

12%

120 000 000 kr

11%

100 000 000 kr

10%

80 000 000 kr

9%

60 000 000 kr

8%

40 000 000 kr

7%

20 000 000 kr

6%

Vår bedömning är att kostnaderna för gemensam
administration (OH-kostnaderna) ligger på en
rimlig och konkurrenskraftig nivå.
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0 kr

5%
dec-19

mar-20

Gem Admin
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jun-20

sep-20

dec-20

mar-21

Total verksamhetskostad

jun-21

sep-21

dec-21

mar-22

Gem. Admin (% av totala kost)

God kostnadseffektivitet i jämförelse med likartade
bolag
Kostnad/Ton

88,0%
2

90,0%
92,0%

3
1

Vår bedömning är att kostnadseffektiviteten i
Rambo är god i jämförelse med likartade bolag.

7

94,0%
96,0%

4

98,0%
5

100,0%
6

Data från bolagens årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Kostnad/Ton representerar rörelsekostnader genom hanterad mängd avfall i
ton.

104,0%
8 000 kr

Kostnad/intäkt representerar rörelsekostnader genom rörelseintäkter.

6 000 kr
Rambo (1)
Renova (3)
Vivab (5)
Häsleholm Miljö (7)

Gråmarkerat område i övre högra hörnet representerar ”optimal”
kostnadseffektivitet och lönsamhet.
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102,0%
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4 000 kr

2 000 kr

0 kr

Renova Miljö AB (2)
Sörab (4)
Nordvästra Skånes Renhållning (6)

Kostnad/Intäkt

• Rambo ligger bra till i jämförelse med andra
likartade bolag i samma bransch (2021) med en
kostnad/intäkt på cirka 95% och en kostnad på
cirka 1 400 kronor per ton hanterat avfall

Antalet missade hämtningar har minskat (1|2)
• Tydlig minskning av missade hämtningar över
perioden, särskilt i Tanum sedan man tog över
efter tidigare leverantör

Missade hämtningar - rullande 12 månader
1 400

Rambo tar över från Suez i början av maj 2020
1 200

Vår bedömning är att servicekvalitet till
ägarkommunerna har jämnats ut och förbättrats över
perioden.
För att få jämförelse mellan kommunerna bör antalet
missade hämtningar ställas i relation till antalet
hämtningar. Förslagsvis görs en sådan jämförelse för
att utvärdera servicekvaliteten i Rambo.

1 000

800

600

400

200
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Tanum

SIDA 42

Sotenäs

Lysekil

Munkedal

apr-22

feb-22

mar-22

jan-22

dec-21

nov-21

okt-21

sep-21

aug-21

jul-21

jun-21

maj-21

apr-21

feb-21

mar-21

jan-21

dec-20

nov-20

okt-20

sep-20

aug-20

jul-20

jun-20

apr-20

maj-20

mar-20

jan-20

feb-20

Obs. Graf påvisar antalet missade hämtningar och inte andel pga
bristande möjlighet för insamling av data på totalt antal hämtningar
per månad

0

dec-19

Obs. Ett stickprov har visat att Rambo hämtar 99.9% av alla
planerade tömningar

Antalet missade hämtningar har minskat (2|2)
• Tydlig säsongsvariation på antalet missade
hämtningar
• För några kommuner innebär sommaren en
ökning av antalet invånare med 3-4 gånger
(plus camping och hamnar) vilket tillsammans
med stor variation av abonnemang bidrar till
utmanande förutsättningar
• Tydlig minskning av missade hämtningar över
perioden, särskilt i Tanum sedan man tog över
efter tidigare leverantör

Missade hämtningar - rullande 3 månader
300

250

200

150

100

50

0

Vår bedömning är att servicekvalitet till
ägarkommunerna har jämnats ut och förbättrats
över perioden.
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Tanum

SIDA 43

Sotenäs

Lysekil

Munkedal

Avfall som hanteras av Rambo per månad har ökat
• Antal ton hanterade av Rambo har ökat över
perioden. Ökningen kan bero på pandemin då
restauranger, camping och hamnar i större
utsträckning var stängd 2020 men öppna 2021
vilket framgår av säsongsmönstret

Avfall hanterat per månad (Ton)
8 000
7 000
6 000
5 000

• Andelen inhemska turister var även högre i
kommunerna 2021 jämfört med 2020

4 000

• Grafen visar en tydlig säsongsvariation

2 000

3 000

1 000
OBS. Rambo har utvecklat sin förmåga att väga avfall vilket kan vara en
anledning till ökningen

0

Ton
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Linjär (Ton)

Kostnaden per hanterat ton avfall har minskat
• Totalkostnaden per hanterat ton avfall har
minskat för bolaget
• Kostnaden per hanterat ton avfall har minskat
något för affärsområdet avfallshantering

Rullande 12 SEK/Ton
kr60 000

kr50 000

kr40 000

Vår bedömning är att bolaget är kostnadseffektivitet och påvisar en trend på förbättrad
effektivitet eftersom att mängd hanterat ton har
ökat (se föregående bild)

kr30 000

kr20 000

kr10 000

krdec-19 feb-20 apr-20 jun-20 aug-20 okt-20 dec-20 feb-21 apr-21 jun-21 aug-21 okt-21 dec-21 feb-22

OBS. Rambo har utvecklat sin förmåga att väga avfall vilket kan vara en
anledning till minskningen
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Avf. Kost/Ton
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Tot Kost/Ton

Linjär (Avf. Kost/Ton)

Linjär (Tot Kost/Ton)

Taxa per kvm i en ”typlägenhet” ligger nära snittet
för jämförbara kommuner
• Taxa per kvm varierar mellan cirka 15 och 40 kr i
jämförbara kommuner (Nils Holgerssonrapporten, 2021)

Taxa per kvm i jämförbara kommuner
40 kr

• Ägarkommunernas taxa per kvm är mellan 20 och 28 kr

35 kr

• Sotenäs och Lysekil har något högre taxa per kvm mot
genomsnittet

Vår bedömning är att taxa per kvm ligger inom rimlig nivå i
jämförelse med liknande kommuner.
Valda kommuner ligger primärt inom Västra Götalandsregionen men även turisttäta orter
runt om i landet. Se bilaga
Kostnaden för hämtning av hushållsavfall ökat markant vilket till delar kan förklaras av
införande av skatt på avfallsförbränning vilket ökat avfallstaxorna (Nils
Holgerssonsrapporten, 2021)

Taxa per kvm

• Munkedal och Tanum har något lägre taxa per kvm mot
genomsnittet

30 kr

2
3

25 kr

1

20 kr
15 kr
10 kr
5 kr
0 kr
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Kommuninvånare

Rapporten utgår från ’typfastighet’ som de ”förflyttar” runt i Sveriges alla kommuner och
jämför kostnader (taxor) för sophämtning, vatten, avlopp och el.
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4
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Andra kommuner

Tanum (1)

Lysekil (2)

Munkedal (3)

Sotenäs (4)

Linjär (Andra kommuner)

35 000

Kostnad i jämförelse med intäkt och ton varierar
något mellan ägarkommunerna
• Tanum och Munkedal har en kostnad som är högre än
intäkten

Kostnad genom intäkt och kostnad per ton
2 650 kr

Kostnad för Rambo per ton
2 300 kr
1 950 kr

1 600 kr

1 250 kr
90%
3

2
4

100%

1

105%

Vår bedömning är att förutsättningarna för kostnadseffektiv
avfallshantering behöver utvecklas i Tanum och Munkedal.

110%
Tanum (1)

Stickprov tagit december 2021

Ton är hanterat mängd avfall per ÅVC och anläggning i var kommun 202112-31
Kostnad och intäkter är per kommun och utifrån Rambos ekonomi 2021-1231
Gråmarkerad representerar ”optimal” kostnadseffektivitet

Lysekil (2)

Munkedal (3)

Sotenäs (4)

Tanum

Sotenäs

Lysekil

Munkedal

Avfall (Ton)

16 566

13 079

23 600

11 469

Invånare*

12 912

9 100

14 366

10 582

Fastigheter**

15 580

9 433

11 221

7 275

*Enligt SCB, 2021
** Enligt Lantmäteriet, 2021
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95%

Kostnad/Intäkt

• Tanum har en högre kostnad per ton i jämförelse med de
andra kommunerna. Sannolikt beroende på en ineffektiv
avfallsinsamling som i sin tur beror på en stor variation
av abonnemang och andra förutsättningar som är
utmanande
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Summering ekonomi- och
effektivitetsanalys
• Trender kring ekonomi och avfallshantering visar att Rambo
bedriver en kostnadseffektiv verksamhet
• Trend kring kvalitet (antalet missade hämtningar) visar att Rambo
har höjt kvalitet mot sina kunder under perioden 2019 - 2022
• Jämförelse med likartade bolag visar att Rambo bedriver en
kostnadseffektiv verksamhet
• Jämförelse med likartade kommuner visar att Rambo erbjuder
rimliga taxor per kvadratmeter boendeyta
• Jämförelse av ägarkommunerna visar att kostnadseffektiviteten är
ojämn
• Vi rekommenderar att förutsättningarna för kostnadseffektiv
avfallshantering behöver utvecklas i Tanum och Munkedal
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5. KONKURRENSUTSATTA AFFÄRSVERKSAMHETEN
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Monopol- kontra den konkurrensutsatta
affärsverksamheten
• Den konkurrensutsatta affärsverksamheten stod
för 24,4% av Rambos intäkter 2020

Intäkter*
170 Mkr

• Enligt verksamhetskriteriet (en del av Teckalundantaget) skall monopoldrivna företag ej ha
mer än 20% intäkter från den konkurrensutsatta affärsverksamheten för att bedriva
verksamhet In house
• Två kriterier måste vara uppfyllda för att
tillämpa Teckal-undantaget:

Konkurrensutsatta
affärsverksamhet

Monopolverksamhet

24,4 %
42 Mkr

76,6 %
128 Mkr

1. Kontrollkriteriet
•

Kriteriet uppfylls eftersom ägarna har
fullständig kontroll över det fristående bolaget

*Analys utifrån 2020

2. Verksamhetskriteriet
•

EKAN ©

Kriteriet uppfylls inte 2020 huvuddelen av
verksamheten (minst 80%) skall bedrivas åt
ägarna
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Rambo har en bred och relativt heltäckande
tjänsteportfölj
• Rambo erbjuder en relativt heltäckande tjänsteportfölj
utefter kommunernas behov och den nationella
avfallstrappan

Insamling hushållsavfall
Slamsugning hushåll och företag

• Somliga av tjänsterna erbjuds till hushåll och företag

Insamling av förpackningar
(Uppdrag åt FTI)

• Få tjänster är specifika erbjudanden mot företagskunder
• Delar av marknaden har inga alternativ för privata
aktörer vilket medför att kommunen måste erbjuda
somliga tjänster

Insamling återvinningsfraktioner

• Hantering av wellpapp och kartong kan komma att
tillföras det kommunala ansvaret

Avvattning av slam för Preem

• Bygg- och rivningsavfall från privatpersoner läggs till det
kommunala ansvaret från och med 1 januari 2023

Avfallshantering

• Enligt ägardirektivet ska Rambo hantera hushålls- och
verksamhetsavfall med bästa möjliga kombination av
miljönytta och konkurrenskraftiga priser
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Överskottet i den konkurrensutsatta affärsverksamheten
tog ikapp för underskottet hos hushållskollektiven 2020
Kostnader och intäkter per affärsområde för helåren 2019, 2020 och 2021

Hushållskollektiven

Avfallshantering

Insamling

135 000 000

60 000 000

30 000 000

130 000 000

50 000 000

25 000 000

40 000 000

20 000 000

30 000 000

15 000 000

20 000 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

125 000 000
120 000 000
115 000 000

110 000 000
105 000 000
100 000 000

-

2019
Intäkter

2020

2021

Verksamhetskostnader

• Underskott i hushållskollektiven
• Delvis orsakad av låga taxor
• Delvis orsakad av pandemin
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-

2019

2020

Intäkter

2021

Verksamhetskostnader

• Överskott i avfallshantering
• Ökade kostnader delvis orsakad av ökad
skatt för avfall

SIDA 52

2019
Intäkter

2020

2021

Verksamhetskostnader

• Överskott i insamling
• Ökade kostnader delvis genom
övertagning av Tanum

Avgränsning
• Det har inte varit möjligt att jämföra kostnader direkt hänförda till
verksamheten som bedrivs In house eller den konkurrensutsatta
affärsverksamheten
• Interna bokföringsprinciper gör det svårt att jämföra
affärsområden mellan varandra
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Den konkurrensutsatta affärsverksamhetens fördelar
överväger dess nackdelar
Fördelar
• Rambos breda tjänsteportföljen har skapat synergier, som
exempel vid förändring i lagstiftning när
tidningssortering blev ett kommunalt ansvar. Snabb
respons till en kostnad av 20kr/hushåll i jämförelse med
branschorganisationens förväntade snitt på
200kr/hushåll. Hanteringen av wellpapp som hanterats
till en kostnad av 50kr/ton jämfört med förväntade
200kr/ton är ett annat exempel

• Rambo minskar genom affärsverksamheten risken att
(miljöfarligt) avfall hamnar på fel plats och att
miljöföroreningar uppstår i ägarkommunerna eftersom
ägarkommunerna har ett begränsat utbud av avfalls- och
renhållningsbolag

Nackdelar
• Den konkurrensutsatta verksamheten skapar till
viss del en extra administration och behov av unik
kompetens ej relaterad till vad som krävs för att
hantera hushållskollektivets avfall och miljöfrågor
• Privatägda konkurrenter kan få svårt att etablera
sig i ägarkommunerna eftersom Rambo är en stor
aktör i kommunerna. Samtidigt finns det
begränsade förutsättningar för privatägda
konkurrenter att etablera en verksamhet i
kommunerna pga. säsongsvariationer, stor
geografisk yta och relativt utspridd population

• Den konkurrensutsatta verksamheten har bidragit till
bibehållet täckningsbidrag av underskott, vid pandemin
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• Den konkurrensutsatta verksamheten bidrar att täcka de
administrativa omkostnader som krävs för att följa
ägardirektivet som ställer högre kvar jämfört med bolag
helt i privatägd regi därmed inte behöver beakta
särskilda förutsättningar som krävs avseende kommunal
styrning
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Den konkurrensutsatta affärsverksamhetens möjligheter
är större än riskerna men Teckal-undantaget bör beaktas
Möjligheter
• Den konkurrensutsatta verksamheten skapar
möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt
anpassa tjänsteutbudet vid förändringar i
lagstiftning om avfallshantering vilket t ex kan
bli fallet när bygg- och rivningsavfall från
privatpersoner blir ett kommunalt ansvar

• Verksamhetsgrenen skapar förutsättningar för
hög och bred kompetens genom det utökade
ansvarsområdet och därmed ökade intäkten
• Den breda tjänsteportföljen skapar
förutsättningar för bästa möjliga kombination
av miljönytta och konkurrenskraftiga priser så
som uttryckts i ägardirektivet
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Risk
• Rambo kan komma att behöva särskilja den
konkurrensutsatta affärsverksamheten till eget
bolag vilket kan medföra utökade
administrativa kostnader. Orsaken till detta är
att intäkterna ligger över 24% (2020). Frågan
bör ses över juridiskt samt beakta möjlig
förändring i och med övertagning i ansvaret av
wellpapp samt bygg- och rivningsavfall. Bägge
dessa delar kommer förändra proportionerna.
• Verksamhetsgrenen kan kräva speciella verktyg,
maskiner, fordon och/eller anläggningar vilket
kan bidra till ”onödiga” kostnader i de fall
verksamheten upphör
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6. SLUTSATSER
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Slutsatser (1|2)
Förbättringsförslag

Samverkan

• Utveckla kommunikationen mellan bolaget
(styrelsen) och ägare. Avser kommunstyrelse-nivå,
förvaltningar och bolag

• Kommunerna bör var för sig etablera arenor för
samverkan mellan sina styrelserepresentanter och
övriga politiska ämbeten för att minska den
ojämna informationen som finns mellan parterna

• Samordna mål, riktlinjer och principer för
abonnemang och taxor mellan ägarkommunerna
• Arbeta vidare med planer kring internt
utvecklingsarbete
• Genomför planerade aktiviteter inom ledarskap
och värdegrundsarbete
• Intensifiera kommunikation och samverkan genom
att tydliggöra ambitioner med bolaget
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• Rambo bör bli en tydligare part i kommunernas
egna arbete med avfalls- och miljöfrågor för att på
så sätt skapa hävstång i kommunernas egna
miljöarbete
• Kommunerna bör skapa förutsättningar för
samordning. T ex. genom en likriktad avfallsplan,
långsiktig miljöstrategi, gemensam struktur för
abonnemang och taxor etcetera för att skapa
förutsättningar för Rambo att få hävstång i sitt
arbete
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Slutsatser (2|2)
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Bolagets effektivitet

Den konkurrensutsatta affärsverksamheten

• Rambo är en effektiv renhållningsverksamhet i
jämförelse med jämförbara bolag och avseende
nyckeltalen kostnad/intäkt och kostnad/ton
hanterat avfall

• Rambos konkurrensutsatta affärsverksamhet
ligger knappt över den tillåtna gränsen enligt
verksamhetskriteriet och Teckal-undantaget

• Rambo visar positiva trender avseende
kostnadseffektiv verksamhet, god styrning och
kvalitetshöjning

• När det kommunala ansvaret utökas och även
kommen omfatta wellpapp och sannolikt även
bygg- och rivningsavfall förändras förhållandet
för Teckal-undantaget till Rambos fördel

• OH-kostnaderna som är cirka 10 procent av de
totala kostnaderna i Rambo är på en rimlig nivå
över tid

• Den konkurrensutsatta affärsverksamheten
bidrar till ökad kompetens och
kostnadseffektivitet i Rambo
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Kontakt
KNUT FAHLÉN
knut.fahlen@ekan.com
Tel: 0734-424771

BENJAMIN KYPE
benjamin.kype@ekan.com
Tel: 0707-597305
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Bilaga – Kommuner och befolkning 201231
Nils Holgerssonrapporten
Län
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Kalmar
Västra Götaland
Uppsala
Västra Götaland
Västra Götaland
Jönköping
Halland
Dalarna
Örebro
Värmlands län
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
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Kommun
Färgelanda
Karlsborg
Mellerud
Emmaboda
Herrljunga
Älvkarleby
Bollebygd
Bengtsfors
Gnosjö
Hylte
Rättvik
Askersund
Torsby
Tranemo
Åmål
Tidaholm
Öckerö

Befolkning
6 658
6 962
9 312
9 360
9 444
9 511
9 544
9 591
9 614
10 649
11 047
11 471
11 549
11 885
12 441
12 790
12 934

SIDA

Län
Västra Götaland
Skåne
Västra Götaland
Kalmar
Blekinge
Värmlands län
Västra Götaland
Västra Götaland
Skåne
Värmlands län
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland

Kommun
Götene
Osby
Strömstad
Mönsterås
Olofström
Sunne
Lilla Edet
Orust
Båstad
Säffle
Tjörn
Mariestad
Ulricehamn
Stenungsund
Ale

Befolkning
13 194
13 198
13 244
13 264
13 311
13 335
14 282
15 315
15 413
15 420
16 147
24 513
24 704
27 044
31 868

Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland

Lysekil (2)
Tanum (1)
Munkedal (3)
Sotenäs (4)

14 366
12 912
10 582
9 100

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-05

LKS 2022-000263

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson,
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Sammanfattning
Kommunen ska fram till år 2024 öka sitt insatskapital till Kommuninvest
Ekonomisk förening i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2020-11-18 § 145.
För 2022 ska kommunen göra en inbetalning motsvarande 259 800 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att betala in
insatskapital om 259 800 kr.
Ärendet
Kommunen är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Kommunen har i ett
tidigare ärende LKS 2020-000394 beskrivit föreningen och medlemmars ansvar
för att öka kapitalinsatsen till föreningen. Kommuninvest beslutade på stämman
2020 att öka kapitalinsatsen till 1 300 kr per invånare. Detta ska ske succesivt
under perioden 2020-2024.
Kommunfullmäktige beslutade att bemyndiga kommunstyrelsen att vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats till föreningen.
För år 2021 ska kommunen betala in beloppet 259 800 kr för att komma upp i
insatsnivå om 15 728 900 kr.
Förvaltningens synpunkter
Inbetalningen är enligt tidigare beslut och kommun kommer att följa planen och
genomföra inbetalningar även 2023-2024 för komma upp i beslutat insatskapital
på 18 588 700 kr till år 2024. Insatskapitalet påverkar inte kommunens resultat
däremot är det likviditetspåverkande. Ökning sker av finansiella tillgångar.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga/bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-11-18 § 145.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktige för kännedom
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Avdelningen för hållbar utveckling
Michael Johansson,
michael.johansson@lysekil.se

Tjänsteskrivelse Organisatorisk placering av kommunala
rådet för äldre- och funktionshinderfrågor i Lysekils
kommun.
Sammanfattning
Det kommunala rådet för äldre och funktionshinderfrågor är ett referensorgan i
ärenden som berör äldre och funktionshindrades situation i kommunen behöver de
frågor som tas upp i rådet omfatta alla verksamhetsdelar som de är berörda av.
Syftet är att rådet ska föra fram önskemål och förslag som de olika pensionärs- och
handikapporganisationerna vill att kommunen ska beakta i sin planering och i sin
verksamhet. Rådet är nu organiserat under socialnämndens verksamhet.
För att skapa förutsättningar för rådet att vara delaktiga i de frågor de berörs av
behöver alla verksamhetsområden belysas och få utrymme i de årliga möten som
äger rum. Rådets placering i den kommunal verksamheten är viktig för att öka
delaktighet i angelägna frågor. Den organisatoriska placeringen föreslås därför
flyttas till kommunstyrelsen, avdelningen för hållbar utveckling. Inom avdelningen
finns flera viktiga funktioner som syftar till kommunens utveckling och planering
framåt och som berör alla kommuninnevånare.
Överflyttningen av kommunala rådet för äldre och funktionshinderfrågor föreslås
ske vid årsskiftet 2022 - 2023 vilket då också sammanfaller med ny mandatperiod.
Kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att utreda om det kommunala rådet för
äldre och funktionshinderfrågor kan bli en del av rådet för folkhälsa och social
hållbarhet.
Kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att vid behov revidera befintliga
arbetsordningar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunala rådet för äldre och
funktionshinderfrågor flyttas över till kommunstyrelsen 2023-01-01.
Kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att utreda om det kommunala rådet för
äldre och funktionshinderfrågor kan bli en del av rådet för folkhälsa och social
hållbarhet.
Kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att vid behov revidera befintliga
arbetsordningar.
Ärendet
Kommunala rådet för äldre och funktionshinderfrågor är en instans för samråd och
ömsesidig dialog mellan kommunen och kommunens olika förvaltningar samt
företrädare för äldre och funktionshindrade i Lysekils kommun. Rådet är
nämndernas referensorgan i ärenden som berör äldre och funktionshindrades
situation i kommunen. Rådet för fram önskemål och förslag som de olika
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pensionärs- och handikapporganisationerna vill att kommunen ska beakta i sin
planering och i sin verksamhet.
Kommunala rådet för äldre och funktionshinderfrågor består av 8 ordinarie
ledamöter från äldreområdet och 9 ordinarie ledamöter från
funktionshinderområdet. Antalet ersättare är totalt 16 vilka fördelas lika mellan de
två intressegrupperna.
Vid varje ny mandatperiod ska organisationerna välja ledamöter och ersättare till
kommunala rådet för äldre och funktionshinderfrågor. Beslut med kontaktuppgifter
skickas in till kommunen.
Följande föreningar representeras i rådet. PRO, SPF, Aktiva seniorer och SKPF
Föreningarna Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Hjärt- och
lungföreningen (HLF), Synskadades Riksförbund (SRF), Handikappförbundens
samarbetsorgan (HSO), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksförbundet för
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Reumatikerförbundet samt
Psoriasisförbundet.
De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, socialnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden som utser var sin ledamot och ersättare.
Socialnämndens ledamot är för närvarande ordförande i rådet. Ersättarna är
personligt valda.
Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år.
Rådet ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet sammanträder på dag och tid
som rådet bestämmer. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande eller
minst hälften av rådets ledamöter begär det.
Ordföranden ansvarar för kallelsen till sammanträdet. Kallelse med dagordning
skickas digitalt till ordinarie ledamot och ersättare och ska innehålla uppgifter om
tid och plats. Kallelsen skickas ut senast sju dagar innan sammanträdesdagen. Vid
förhinder kallar ordinarie ledamot in sin ersättare. Ersättare som inte tjänstgör
kallas och har närvarorätt vid sammanträdena. Att både ordinarie ledamöter och
deras ersättare kallas till alla möten beror på att ersättarna upplever det svårt att gå
in och tjänstgöra när man inte haft möjlighet att följa ärendet och inte hört tidigare
diskussioner.
Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre
veckor före utskick av kallelse.
Protokoll förs vid sammanträdet av ansvarig Nämndsekreterare. Protokollet
justeras av ordförande tillsammans med en vald justerare. Protokollet anslås på
kommunens digitala anslagstavla. Protokollen läggs ut på kommunens hemsida.
Arbetsordning för rådet fastställs av ansvarig nämnd.
Förvaltningens synpunkter
Med bakgrund att det kommunala rådet för äldre och funktionshinderfrågor är ett
referensorgan i ärenden som berör äldre och funktionshindrades situation i
kommunen behöver de frågor som tas upp i rådet omfatta alla verksamhetsdelar
som de är berörda av.
Syftet är att rådet ska föra fram önskemål och förslag som de olika pensionärs- och
handikapporganisationerna vill att kommunen ska beakta i sin planering och i sin
verksamhet.

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

Sid 2/3

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2022-000257

I den nu gällande socialtjänstlagens (2002:453) portalparagraf framgår också att
människornas aktiva deltagande i samhällslivet skall främjas. Hållbar utveckling

har en central roll i dagens planering. Det framgår också av både plan- och
bygglagen och miljöbalken.
För att skapa förutsättningar för rådet att vara delaktiga i de frågor de berörs av
behöver alla verksamhetsområden utifrån alla åldrar belysas och få utrymme i de
årliga möten som äger rum. Rådets placering i den kommunal verksamheten är
viktig för att öka delaktighet i angelägna frågor samt optimera arbetet. Den
organisatoriska placeringen föreslås därför flyttas till kommunstyrelsen,
avdelningen för hållbar utveckling. Inom avdelningen finns flera viktiga funktioner
som syftar till kommunens utveckling och planering framåt och som berör alla
kommuninnevånare.
Överflyttningen av kommunala rådet för äldre och funktionshinderfrågor föreslås
ske vid årsskiftet 2022 - 2023 vilket då också sammanfaller med ny mandatperiod.
Kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att utreda om det kommunala rådet för
äldre och funktionshinderfrågor kan bli en del av rådet för folkhälsa och social
hållbarhet. Kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att vid behov revidera
befintliga arbetsordningar.
Ärendet har beretts av socialchef och avdelningschef för hållbar utveckling

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Michael Johansson
Avdelningschef hållbar utveckling

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Avdelningen för hållbar utveckling
Michael Johansson,
michael.johansson@lysekil.se

Översyn av kommunens medlemskap i Näringslivscentrum i
Lysekil (NLC)
Sammanfattning
Vid ett möte mellan företrädare för Lysekils kommun, den lokala
företagarföreningen och Svensk Handels lokalorganisation 2002-06-11 var de
närvarande överens om att snarast forma en organisation för en fördjupad
samverkan kring utvecklingen av näringslivsarbetet inom Lysekils kommun (LKS
2002-102).
Förvaltningens uppfattning är att en god samverkan med det lokala näringslivet är
av minst lika stor vikt i dag som när Lysekils kommun bidrog till att starta den
ideella föreningen Näringslivscentrum i Lysekil (NLC).
Lysekils kommuns medlemskap i föreningen Näringslivscentrum innebär både föroch nackdelar. Bland fördelarna kan nämnas en god och tät dialog samt ett bra
samarbete. De största nackdelarna eller riskerna med Lysekils kommuns
medlemskap i föreningen är:


Kommunens anställda kan utsättas för jävs- eller lojalitetskonflikter när
man har en styrelseplats



Kommunen sitter inte som medlemmar i några av de andra företagar- och
samhällsföreningarna vilket kan upplevas som orättvist eller särbehandling.



Även om målsättningen är att samverka kan situationer uppstå där parterna
är av olika uppfattning, att kommunen då är medlemmar eller har en
styrelsepost är olämpligt.

Av skälen som anförts ovan är det förvaltningens uppfattning att det kan finnas skäl
för att begära utträde ur föreningen. Förvaltningen anser dock att innan man fattar
beslut om att lämna föreningen så görs ett gemensamt försök att renodla roll- och
ansvarsfördelning samt återupptar ambitionen att Näringslivscentrum ska utgöra
en paraplyorganisation för andra föreningar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att i dialog med
Näringslivscentrums styrelse tydliggöra roll- och ansvarsfördelning mellan
föreningen och Lysekils kommun. Arbetet återredovisas till kommunstyrelsen
senast under första kvartalet 2023.
Ärendet
Vid ett möte mellan företrädare för Lysekils kommun, den lokala
företagarföreningen och Svensk Handels lokalorganisation 2002-06-11 var de
närvarande överens om att snarast forma en organisation för en fördjupad
samverkan kring utvecklingen av näringslivsarbetet inom Lysekils kommun (LKS
2002-102).
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Målsättningen med arbetet skulle vara att skapa goda förutsättningar för en positiv
utveckling av det lokala näringslivet i vid bemärkelse, allt från tillverkningsindustri
över handel till företag verksamma inom turistnäringen.
Initialt utgjordes kommunens styrelserepresentation av förtroendevalda men detta
övergick efter ett antal år till tjänstepersonsrepresentation för att minimera risken
för intressekonflikter.
Eftersom ett medlemskap och ett deltagande i styrelsen även för tjänstepersoner
riskerar att skapa otydlighet i roller och ansvar mellan kommunen och NLC har
Kommunstyrelsens presidium bett om förvaltningens synpunkter på ett eventuellt
utträde ur föreningen.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens uppfattning är att en god samverkan med det lokala näringslivet är
av minst lika stor vikt i dag som när Lysekils kommun bidrog till att starta den
ideella föreningen Näringslivscentrum i Lysekil (NLC).
Under de ca 20 år som föreningen varit aktiv har samhället och aktörerna i det
förändrats, något som också avspeglats genom åren i vilka som varit medlemmar i
NLC.
En bärande tanke med föreningen var att NLC skulle kunna agera
”paraplyorganisation” för andra företagar- och samhällsföreningar som t ex Svensk
handel/Lysekils köpmannaförening, Företagarna och Lysekils turistförening. Under
en period var man just detta men det har över tid förändrats, bland annat på grund
av svikande medlemsantal i Svensk handel/Lysekils köpmannaförening samt att
Lysekils turistförening avvecklats.
Det finns i dag flera olika företagar- och samhällsföreningar som fokuserar på olika
frågor de anser viktiga men då utifrån sina respektive perspektiv och uppdrag.
Ett forum där man kan ta ett samlat grepp över företagar- och samhällsfrågor och
föra en dialog är av stor vikt av flera skäl, inte minst av likabehandlingsskäl och att
det ibland uppstår konkurrens om resurser. Under 2021 skapades ett näringslivsråd
dit ordförandena från alla kommunens samhälls- och företagarföreningar är
inbjudna, arbetet koordineras av kommunstyrelseförvaltningens
näringslivsutvecklare.
Lysekils kommuns medlemskap i föreningen Näringslivscentrum innebär både föroch nackdelar. Bland fördelarna kan nämnas en god och tät dialog samt ett bra
samarbete. De största nackdelarna eller riskerna med Lysekils kommuns
medlemskap i föreningen är:


Kommunens anställda kan utsättas för jävs- eller lojalitetskonflikter när
man har en styrelseplats



Kommunen sitter inte som medlemmar i några av de andra företagar- och
samhällsföreningarna vilket kan upplevas som orättvist eller särbehandling.



Även om målsättningen är att samverka kan situationer uppstå där parterna
är av olika uppfattning, att kommunen då är medlemmar eller har en
styrelsepost är olämpligt.

Av skälen som anförts ovan är det förvaltningens uppfattning att det kan finnas skäl
att begära utträde ur föreningen.
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Förvaltningen vill samtidigt poängtera att det i Lysekils kommuns
näringslivsstrategi 2030 pekas ut sex områden av särskild vikt för ett gott
företagsklimat (attraktiv plats, entreprenörskap, innovationer och
affärsutveckling, god företagarservice, infrastruktur och kommunikationer,
långsiktighet och tydlighet samt värdskap och bemötande, attityder).
Detta är områden som kommunen inte kan arbeta med enskilt för att nå önskade
resultat. Även om Lysekils kommun, av skäl angivna ovan, lämnar föreningen är
det viktigt att komma ihåg att goda resultat bygger och uppnår vi tillsammans.
Trots ansträngningar att nå ett bättre resultat i Svenskt Näringslivs ranking under
flera år är utfallet inte tillfredsställande. I slutet av maj kom de nya enkätresultaten
och dessa indikerar att rankingresultatet fortsatt kommer att vara lågt.
Förvaltningen ser ett värde i att tillsammans med Näringslivscentrum föra en
dialog om utfall och åtgärder för att nå ett godare resultat.
Av detta skäl anser förvaltningen att innan man fattar beslut om att lämna
föreningen gör ett gemensamt försök att renodla roll- och ansvarsfördelning samt
återupptar ambitionen att Näringslivscentrum ska utgöra en paraplyorganisation
för andra föreningar.
Oavsett vilket beslut som fattas är det avgörande att kommunen inte minskar på
engagemang, dialog eller samverkan med varken NLC eller någon av de andra
samhälls- och företagarföreningarna.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Michael Johansson
Avd. chef hållbar utveckling

Bilaga
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2002-08-07, § 88
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Näringslivscentrum i Lysekil
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Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Elvheim
anna.elvheim@lysekil.se

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av intern
kontroll i hantering av anställdas bisyssla
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens
syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern
kontroll avseende hantering av bisysslor och den samlade bedömningen är att
kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för närvarande med samtliga åtgärdspunkter
och avser att vara klara innan sommaren 2022. Punkten om internt kontrollarbete
kommer att läggas in i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2023.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt
eget yttrande till kommunrevisionen.
Ärendet
PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens
syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern
kontroll avseende hantering av bisysslor. Den samlade bedömningen är att
kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende
hantering av bisysslor.
Revisionen har påtalat följande brister:


Brister i riktlinjer och rutiner rörande anställdas eventuella bisysslor samt
efterlevande av dessa.



Brister i kommunstyrelsens kännedom/kontroll om i vilken utsträckning
som bisysslor förekommer bland de anställda.



Brister i kommunstyrelsens kännedom/kontroll om i vilken utsträckning
det förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter som
bedriver affärer med Lysekils kommun.

Bristerna kommer att åtgärdas under 2022 och 2023 enligt nedan:


Upprätta riktlinjer som antas politiskt.



Upprätta särskild rutin för hur uppföljning av avslagna bisysslor ska ske så
att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor.



Kommunstyrelsen ska tydliggöra vem som har mandat att godkänna
bisysslor då delegationsordningen enbart innehåller delegation på att
förbjuda bisysslor.
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Kommunstyrelsen och nämnderna ska vid rekrytering, vid anställningens
början, vid medarbetarsamtal samt vid utvalda sammankomster i
verksamheten lämna information om att anmäla bisyssla.



Kommunstyrelsen och nämnderna ska inom ramen för sitt interna
kontrollarbete göra kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor
efterföljs samt kontrollera om otillbörliga inköp sker av
näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen mot
bakgrund vad som framkommit i granskningen.



Kommunstyrelsen ska överväga att införa en digital praktisk hantering av
anställdas bisysslor, vilket kan bidra till en enhetligare, säkrare och
effektivare hantering.



Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare
samt att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga
inköp inte sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska
intressen, ska kommunstyrelsen säkerställa att rutinerna stärks inom detta
område.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för närvarande med åtgärdspunkterna och
avser att vara klara med merparten av dem innan sommaren och övriga under
hösten 2022. Punkten om internt kontrollarbete kommer att läggas in i samtliga
nämnders internkontrollplaner för 2023.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Helen Karlsson
HR-chef
Anna Elvheim
Kvalitetschef

Bilaga
Granskningsrapport med missiv
Beslutet skickas till
PwC
Kommunrevisionen
Samtliga förvaltningar
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Granskning av intern
kontroll i hantering av
anställdas bisysslor
Lysekils kommun
Februari 2022

Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor
Stefana Vasic, Revisionskonsult

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun genomfört en
granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens syfte är
att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende
hantering av bisysslor.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten.
Revisionsfrågor

Bedömning

Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande
anställdas eventuella bisysslor och efterlevs de?

Nej

Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken
utsträckning som bisysslor förekommer bland de anställda?

Nej

Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken
utsträckning det förekommer att anställda har engagemang i
näringsverksamheter som bedriver affärer med Lysekils
kommun?

Nej

Rekommendationer
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnas följande
rekommendationer:
●

●
●

●

Kommunstyrelsen bör tillse att det upprättas riktlinjer enligt synpunkterna i denna
rapport, samt att riktlinjerna bör antas politiskt. Här bör kommunstyrelsen även
säkerställa att det finns en särskild rutin för hur uppföljning av avslagna bisysslor ska
ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor.
Kommunstyrelsen bör tydliggöra vem som har mandat att godkänna bisysslor då
delegationsordningen enbart innehåller delegation på att förbjuda bisysslor.
Kommunstyrelsen och nämnderna bör tillse att informationen om skyldigheten att
anmäla bisyssla lämnas vid rekrytering, vid anställningens början, vid
medarbetarsamtal samt vid utvalda sammankomster i verksamheten så att
informationen når samtliga medarbetare. Detta för att säkerställa att kommunen som
arbetsgivare lever upp till informationskravet till anställda enligt Allmänna
bestämmelser.
Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete göra
kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt kontrollera om
otillbörliga inköp sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska
intressen mot bakgrund vad som framkommit i granskningen.
1

●
●

Kommunstyrelsen bör överväga att införa en digital praktisk hantering av anställdas
bisysslor, vilket kan bidra till en enhetligare, säkrare och effektivare hantering.
Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare samt att det
saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av
näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen, bör
kommunstyrelsen tillse att rutinerna stärks inom detta område.
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Inledning
Bakgrund
Förekomsten av bisysslor regleras i kollektivavtal, som t.ex. Allmänna bestämmelser
(AB) och Lagen om offentlig anställning (LOA). Otillåtna bisysslor kan antingen vara
förtroendeskadliga, arbetshindrande och/eller konkurrerande.
I LOA regleras förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, regioner och
kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna och arbetsgivaren har en rätt att
kräva att den otillåtna bisysslan upphör. Det kan också uppstå risk för förtroendeskada
om anhörigas företag anlitas av anställda i kommunens verksamhet.
Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal som t.ex.
Allmänna bestämmelser. Där regleras bl.a. att arbetstagare som har en bisyssla ska
anmäla denna och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning
av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att
anmäla bisysslan och lämna uppgifter. Det anges även att arbetsgivaren kan förbjuda
bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna
och/eller innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.
Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en fördjupad
granskning av den interna kontrollen kring hanteringen av bisysslor.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig
intern kontroll avseende hantering av bisysslor?
Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:
●
●
●

Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas eventuella
bisysslor och efterlevs de?
Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som bisysslor
förekommer bland de anställda?
Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det förekommer
att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med
Lysekils kommun?

Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning utgörs i
huvudsak av:
●
●
●
●

Lag (1994:260) om offentlig anställning, (LOA) § 7, 7a-d§
Allmänna bestämmelser till kollektivavtalet (AB), kap 3, § 8
Eventuella övriga kollektivavtal
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, kap 19, § 30

4

●
●
●

Kommunallagen 6 kap 1 § och 6 §
Kommunallagen 12 kap 9 §
Kommunens styrdokument inom området, såsom t.ex. riktlinjer/policys och mallar.

Avgränsning
Granskningen avser kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens uppgift som anställningsnämnd. I denna granskning ingår inte att vi gör bedömningen om den anställdes
engagemang i andra organisationer som inverkar hindrande för den ordinarie
arbetsuppgiften om bedriven verksamhet konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet,
om verksamheten påverkar arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete eller
om den anställdes agerande på annat sätt kan skada kommunens anseende och
trovärdighet. Den uppgiften åvilar kommunen. Granskningen avgränsas i övrigt till
ställda revisionsfrågor och avser främst verksamhetsåret 2021.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, enkätundersökning, intervjuer
med HR-chef, redovisningsansvarig och upphandlare samt en registerkontroll med
stickprovsuppföljning.
En webbaserad enkät med frågor om rutiner, hantering och kännedom om anställdas
bisysslor skickades till kommunens chefer. Enkäten besvarades av 62 chefer, vilket ger
en svarsfrekvens på 83,8%.
En matchning har genomförts mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister för att
kartlägga förekomsten av bisysslor av näringskaraktär hos anställda. De anställda som
ingår i kartläggningen är 1 968 visstids- och tillsvidareanställda utifrån kommunens personalregister per 30 september 2021. Utifrån kartläggningen har vi stickprovsvis hämtat
uppgifter från kommunen för att verifiera om bisysslan har anmälts. Vi har även
överlämnat resultatet för matchningen till personalchefen för genomgång där vi önskat
svar kring kännedom, om bisysslan/engagemanget är känt och dokumenterat.
Resultatet av själva matchningen har även matchats mot kommunen leverantörsregister
för att identifiera eventuella utbetalningar som gjorts till leverantörer där anställda har
engagemang. Uppföljning av resultatet har skett.
Verksamhetsföreträdare har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.
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Granskningsresultat
Riktlinjer och rutiner för bisysslor i Lysekils kommun
Revisionsfråga 1: Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas
eventuella bisysslor och efterlevs de?
Iakttagelser
Lysekils kommun har en text avseende bisysslor på kommunens intranät. Där
informeras kortfattat om att arbetstagaren är skyldig att anmäla bisysslor samt att en
bisyssla inte får utövas om arbetsgivaren bedömer att den är arbetshindrande,
förtroendeskadlig eller konkurrerande. Det finns i övrigt inga dokumenterade riktlinjer
eller rutiner för hantering av bisysslor.
Det är arbetsgivarens ansvar att medvetandegöra sina medarbetare om denna
skyldighet. Det finns i dagsläget inget krav på att ställa frågor kring bisysslor i samband
med introduktion av nyanställda. Vid intervju informeras att eventuell bisyssla följs upp
årligen och medarbetare tillfrågas vid sina medarbetarsamtal om de har någon bisyssla.
I mallen för medarbetarsamtal finns frågan Har du någon form av bisyssla utöver ditt
ordinarie arbete? Men det saknas vidare instruktion om vilka åtgärder som ska vidtas
om så är fallet. På intranätet finns en blankett för dokumentation av bisysslor. Blanketten
ska signeras av medarbetare och arbetsgivaren. Bisysslan kan såväl godkännas som
förbjudas och en motivering ska lämnas. Det framgår inte mer specificerat på blanketten
vem hos arbetsgivaren, d.v.s. kommunen, som har rätt att fatta beslut om bisysslor. Det
framgår inte heller var upprättade blanketter över godkända eller förbjudna bisysslor ska
förvaras.
I kommunstyrelsens delegationsordning, som fastställdes 2017-05-03 (senast reviderad
2019-01-30) framgår delegation avseende beslut om att förbjuda arbetstagares bisyssla.
Vi noterar att det inte framgår något om att fatta beslut om godkännande (endast förbud)
av bisysslor i delegationsordningen. Enligt intervju påtalas att det är den anställdes
närmaste chef som prövar och fattar beslut om bisysslor, med stöd av
personalavdelningen vid behov.
Resultatet av genomförd enkätundersökning till kommunens chefer visar att 69%
upplever att det finns ett tillräckligt dokumenterat stöd för hantering av anställdas bisysslor. 16% av cheferna vet inte om de upplever det dokumenterade stödet som tillräckligt och 15% upplever inte att det dokumenterade stödet är tillräckligt.
Enligt uppgift från personalavdelningen är det uttalat att chef ska efterfråga förekomst av
bisyssla vid det årliga medarbetarsamtalet. I enkätundersökningen uppger 86% av
cheferna att de har medvetandegjort sina arbetstagare om skyldigheten att anmäla
bisysslor och 83% (av de 86% som svarade i enkäten) anger att de har gjort så vid det
årliga medarbetarsamtalet. Samtidigt visar enkätundersökningen att endast 64% av
6

cheferna själva har fått frågan av sin chef om de har någon bisyssla. Enligt uppgift sker
det ingen sammanställning av medarbetarsamtalsgraden, d.v.s. hur stor andel av de
anställda som faktiskt har ett medarbetarsamtal varje år.
Vidare visar enkätundersökningen att 77% av cheferna anger att bisysslor dokumenteras, medan 8% uppger att bisysslor inte dokumenteras och 15% vet inte om
bisysslor dokumenteras.
Vi har i granskningen, med hjälp av medarbetare i kommunen, genomfört ett
slumpmässigt stickprov på 10 identifierade träffar i matchningen mot handels-,
förenings- och aktiebolagsregister. Syftet med stickproven var att undersöka huruvida
dessa träffar anmälts, prövats och dokumenterats på blankett. Resultatet från
stickprovsgranskningen visar att endast 4 st engagemang är anmälda som bisyssla och
är dokumenterade på blankett. Vi noterar dock att alla uppgifter på blanketterna inte är
ifyllda på två av blanketterna, t.ex. omfattning av bisysslan samt om bisysslan är
godkänd eller ej. Resterande 6 st stickprov har det ej erhållits svar på, vilket indikerar
följaktligen att det förekommer engagemang hos anställda inom kommunen som inte har
prövats och dokumenterats på blanketter. I enkäten till kommunens chefer ställdes
frågan om tidigare anmälda bisysslor omprövas regelbundet. Enkätsvaren visar att 25%
av respondenterna anger att tidigare anmäld bisyssla omprövas regelbundet, 26%
svarar nej och 49% vet inte. Vi noterar att det saknas dokumenterade rutiner kring när
och hur omprövning av anställdas bisysslor ska ske.
Bedömning
Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas eventuella bisysslor
och efterlevs de?
Nej.
Bedömningen grundar vi på att det inte finns kommunövergripande riktlinjer och rutiner
avseende bisysslor. Vi bedömer att det är en brist att det inte finns dokumenterade
riktlinjer och rutiner där det framgår t.ex. vem som får pröva och fatta beslut om
bisysslor, när bisysslor ska tas upp och diskuteras, förvaring av upprättade blanketter
avseende bisysslor, formell omprövning av tidigare anmälda bisysslor, tillvägagångssätt
vid förbud av bisysslor och uppföljning av avslagna bisysslor. Vidare visar
enkätundersökningen på att en del anställda inte medvetandegjorts om skyldigheten att
anmälda bisysslor eller fått frågan om bisysslor vid medarbetarsamtalet, vilket indikerar
att rutinen för medarbetarsamtal inte efterföljs. Det bör säkerställas att så sker.
Vi konstaterar att det finns en otydlighet gällande vem som har rätt att besluta om
bisysslor, samt att i kommunstyrelsens delegationsordning bara finns delegation på
förbud av bisysslor. Enligt vår mening är beslutsfattande om bisysslor inte ren
verkställighet. Det är ett beslut där man inte i förväg kan bedöma vad prövning mynnar
ut i, d.v.s. beslutsfattaren kan göra olika bedömningar.
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Vi ser positivt på att det finns en blankett för dokumentation av anställdas bisysslor, men
bedömer att det kan förtydligas i såväl riktlinjer som på blanketten var de ska förvaras så
det blir en enhetlig förvaring och för spårbarhet.
Vi grundar även vår bedömning på vår stickprovsgranskning av blanketter som påvisar
brister, vilket indikerar på bristande intern kontroll.

Kännedom om förekomsten av anställdas bisysslor
Revisionsfråga 2: Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som
bisysslor förekommer bland de anställda?
Iakttagelser
Enligt uppgift från intervjuer görs ingen sammanställning av bisysslor i kommunen och
det finns heller ingen kännedom om eller en överblick av hur många eller vilka bisysslor
som förekommer.
Vi har tagit del av kommunens personaladministrativa system där antalet tillsvidare- och
visstidsanställda per 2021-09-30 uppgick till 1 968 personer. Dessa har sedan
kontrollerats gentemot handels-, förenings- och aktiebolagsregister där vi selekterat ut
aktiva engagemang. Vi har fått fram 328 registreringar, som fördelas på anställda enligt
nedanstående tabell:
Tabell 1 Antal registreringar i handels-, förenings- och aktiebolagsregister.
Nämnd

Antal registreringar

Antal anställda registreringar

Kommunstyrelsen

22

20

Utbildningsnämnden

151

139

Arbetslivsnämnden

23

19

Samhällsbyggnadsnämnden

33

30

Socialnämnden

99

97

Totalt

328

305

Några personer är registrerade mer än en gång till följd av att de är engagerade i mer än
en organisation eller med flera olika positioner i samma organisation. Efter justering av
detta blir det totalt 305 personer som förekommer i registret, vilket i sin tur innebär att ca
15,4% av de anställda i Lysekils kommun har en eller flera registreringar i handels-,
förenings- och aktiebolagsregister.
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I tabellerna nedan redovisas vilken typ av organisationer/näringsverksamheter som de
anställda är registrerade i samt de positioner som de anställda har i de olika
organisationerna som de är registrerade i och antal registreringar. I de register som
erhållits från handels-, förenings- och aktiebolagsregister går det för varje träff att utläsa
bolagstyp samt vilken position den anställde har. En del anställda har mer än en position
i samma bisyssla/registrering. De engagemang som förekommer bland de anställda
inom kommunen och som är av näringskaraktär sker inom varierande områden. Det
förekommer främst privata aktiebolag och enskilda firmor.
Tabell 2: Typ av organisation
Typ av organisation

Antal registreringar

Bostadsrättsförening

31

Ekonomisk förening

15

Enskild firma

83

Handelsbolag

8

Ideell förening

1

Kooperativ hyresgästförening1

4

Privat aktiebolag

179

Ömsesidigt försäkringsbolag2

2

Totalt

323

Tabell 3: Registreringar/position i organisation
Positioner

Antal registreringar

Aktieägare

2

Bolagsman3

8

Extern verkställande direktör4

2

Firmatecknare5

83

1

En kooperativ hyresgästförening är en ekonomisk förening som hyr ut minst tre lägenheter till sina
medlemmar.
2
En särskild associationsrättslig företagsform som utgör en frivillig och öppen sammanslutning för fysiska
och juridiska personer med syftet att tillgodose dessa personers försäkringsbehov.
3
Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. I ett handelsbolag är
bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.
4
En verkställande direktör (VD) är den person som sköter den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. En
verkställande direktör som inte är styrelseledamot eller styrelsesuppleant kallas ibland för extern
verkställande direktör.
5
Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig
bindande verkan.
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Ledamot

93

Ordförande

10

Suppleant

113

Verkställande direktör

10

Vice verkställande direktör

2

Totalt

323

Vi har i vår granskning givit kommunens personalavdelning i uppdrag att mer fördjupat
gå igenom 115 träffar (ca en tredjedel) med registrerade engagemang i handels-,
förenings- och aktiebolagsregister där vi bland annat bad dem kontrollera om det finns
upprättade blanketter samt var de förvaras. Vi frågade även om engagemangen var
kända och om det fanns några bisysslor som stred mot gällande regelverk.
Personalavdelningen har i sin tur kontaktat berörda chefer vid behov. Av resultatet kan
det konstateras att det finns brister i anmälan och dokumentation av bisysslor, och
således kännedom om förekommande bisysslor. För 70 av de 115 engagemangen har vi
erhållit någon form av svar, vilket innebär att svar helt utelämnats för 45 träffar6. 11 av
de 70 engagemang som vi fått svar på var inte kända inom organisationen före vår
granskning. I enstaka fall uppges att engagemanget inte är att betrakta som bisyssla
eller att den anställde har avslutat sin anställning i kommunen. Vi ser även att för de
bisysslor som dokumenterats sker det på ett varierat sätt, som t.ex. i personalakt, hos
chef eller i medarbetarsamtalsdokumentationen. Där svar lämnats svarar majoriteten att
de bedömer att bisysslorna inte är hindrande, konkurrerande eller förtroendeskadliga.
Samtidigt finns det också ett antal som inte svarar på om de bedömer att bisysslan är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande.
I enkäten anger 13 % av cheferna att det genomförs kontroller av anställdas bisysslor,
30 % anger att det inte görs och 57 % vet ej. De som anger att kontroller genomförs
beskriver att frågan bl.a. tas upp i medarbetarsamtalen, vilket är att betrakta som en
informell kontroll.
Inom ramen för granskningen har vi efterfrågat kommunstyrelsens och nämndernas
internkontrollplaner med tillhörande riskbedömningar för åren 2019-2021. Bisysslor har
inte varit föremål för någon form av kontrollmoment i kommunstyrelsens eller
nämndernas interna kontrollplaner för år 2019 eller år 2021. För år 2020 återfinns
bisysslor i kommunstyrelsens internkontrollplan där risken bedöms som hög.

6

För 8 av dessa anges bara “har ej fått svar”, vilket vi betraktar som att svar utelämnats.
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Kontroll gjordes och brister framkom som t.ex. att:
●
●
●
●

Det förekommer bisysslor bland medarbetarna vilka ej anmälts skriftligt.
Rutinen för medarbetarsamtal inte efterföljs.
Få medarbetare upplever att de fått information om bisyssla.
Det finns brister i chefernas genomförande av information om bisyssla.

Enligt uppgift dokumenterades, genomfördes och följdes det upp ett antal aktiviteter för
att komma till rätta med bristerna, bland annat information till alla chefer på fysiskt
chefsforum, mail till alla chefer samt information i nyhetsbrev och till all personal på
intranätet. En åtgärdsplan upprättades som visar på ovanstående. Utifrån dessa
åtgärder ansågs, enligt uppgift, att det inte fanns något behov av att granska området en
ytterligare gång följande år, utan istället fortsätta att säkerställa att vidtagna åtgärder
fortlöper och följs upp.Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2020 rapporterades till
kommunstyrelsen i december 20217. Kommunstyrelsen besultade att godkänna
uppföljningen av genomförda åtgärder utifrån intern kontroll 2020.
Bedömning
Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som bisysslor
förekommer bland de anställda?
Nej.
Bedömningen grundar vi på att det är en brist att det inte finns en samlad bild av den
totala förekomsten av bisysslor i kommunen. Det finns inte någon samlad spårbar
dokumentation över de anställdas bisysslor. Det förefaller även att flera av de anställdas
engagemang vid sidan av ordinarie anställning inte är kända eller prövade före vår
granskning, vilket bekräftas av matchning och kommunens genomgång av framkomna
engagemang/bisysslor. Vi bedömer att detta är en brist och att det saknas en tillräcklig
intern kontroll för att identifiera bisysslor.
Vi ser positivt på att bisysslor riskbedömts och kontrollerats inom ramen för
kommunstyrelsens internkontrollarbete år 2020, men vi bedömer att det är en brist att
bisysslor inte riskbedömts och tagits med inom ramen för internkontrollarbetet år 2021
med tanke på de brister som framkom vid kommunens kontroller samt med tanke på de
brister som framkommit inom ramen för vår granskning kring bl.a. kännedom, prövning
och dokumentation av anställdas engagemang/bisysslor. Vår granskning av kontroller
visar
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på att det inom ramen för intern kontroll inte görs tillräckliga kontroller av bisysslor av
kommunstyrelsen, varken samlat för hela kommunen eller per verksamhet. Vår
granskning visar även att det inte heller görs några övriga kontroller av anställdas
bisysslor mer än vid tillvägagångssätt som bygger på vad den anställde själv uppger,
d.v.s. det bygger på en informell kontroll. Avsaknaden av kontroller bedömer vi är en
brist.
Utifrån avsaknad av kontroller samt utifrån vad vi ser i våra iakttagelser kan det inte
uteslutas att det kan finnas otillåtna bisysslor. Det kan inte heller uteslutas att anställda
fortsätter att utöva en otillåten/förbjuden bisyssla då det finns avsaknad av formella
riktlinjer kring hur kommunstyrelsen och nämnderna ska kontrollera och säkerställa att
dessa bisysslor verkligen avslutas. Vi bedömer att uppföljning vid nästkommande
medarbetarsamtal inte är tillräckligt då det enbart bygger på vad den anställde uppger
samt att det kan gå flera månader mellan det att bisysslan förbjuds tills dess att nästa
medarbetarsamtal äger rum.

Kännedom om förekomsten av anställdas engagemang i
näringsverksamheter som bedriver affärer med Lysekils kommun
Revisionsfråga 3: Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det
förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer
med Lysekils kommun?
Iakttagelser
Enligt uppgift görs inte några specifika eller systematiska kontroller av anställdas
eventuella engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Lysekils
kommun som någon rutin. Enligt intervjusvar finns det ett attestreglemente som ska
styra detta. I reglementet8 finns ett avsnitt kring jäv där det anges att:
Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller
närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag
och föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i
ledningen.
I intervju lyfts att det i kommunen inte finns kännedom om något ärende i frågan.
Stickprovsgranskning
Med utgångspunkt i matchningen mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister har vi
gjort en kontroll av om dessa engagemang/organisationer förekommer i kommunens
leverantörsregister.
I matchningen fick vi 51 träffar mellan kommunens leverantörsregister och
organisationer där anställda har engagemang. Vi fick sedan hjälp av kommunen att ta
fram transaktionslistor över leverantörerna för att se för vilka det genomförts
transaktioner med under de senaste tre åren. Ekonomiavdelningen i kommunen gick

8

Attestreglemente, kontroll av ekonomiska transaktioner, i Lysekils kommun. KF 2013-12-19, §
173
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igenom träffarna och sände över transaktionslistor där det skett transaktioner de
senaste åren.
Det hade skett transaktioner för 41 av de organisationer (fördelat på hundratals fakturor)
som anställda har engagemang i och kommunen. Det har vid intervju uppgetts att det
inte finns särskild kännedom om dessa förhållanden som framkom. Samtidigt uppges att
det för närvarande inte finns kontroller för att fånga eventuella förhållanden, mer än
inom ramen för det som anges i attestreglementet.
För dessa 41 leverantörer gjorde vi ett urval där vi stickprovskontrollerade en till två
verifikationer på 26 leverantörer vilket innebär att 29 st verifikationer efterfrågades. Av
dessa har 27 st granskats då vi ej erhållit svar på 2 st verifikationer9. I dessa
stickprovskontroller har vi kontrollerat att det inte är den anställde, vilken har det
ekonomiska intresset, som attesterat fakturan, huruvida inköpet skett på samma
avdelning eller förvaltning som den anställde arbetar på samt om det finns ett gällande
avtal mellan leverantören och kommunen, i de fall det ska finnas. Avseende avtal fick vi
till svar att de flesta av de stickprovsgranskade inköpen avser direktupphandlade köp
och där finns inga avtal. Vi har därefter efterfrågat avtal för tre leverantörer utifrån att
beloppen på dessa inköp indiker att dokumentationskrav råder enligt Lagen om offentlig
upphandling. Vi har erhållit ett signerat avtal och det avsåg konsultkostnader. I samband
med erhållet avtal framkom det att avtalet avsåg en konsult som har arbetat tillfälligt i
kommunen. De inköp som gjorts med leverantören har fakturerats i enlighet med avtalet,
men vi noterar även att kontraktsperioden på avtalet är felaktig under punkten
kontraktstid, men anges korrekt under punkten omfattning i avtalet. Inom ramen för
granskningen kan vi inte uttala oss om det bör finnas avtal för resterande leverantörer
då vi inte granskar samtliga transaktioner med respektive leverantör för att veta om det
råder dokumentationskrav. I övrigt påvisar vår stickprovsgranskning inte några fall där
den anställde attesterat några fakturor där den anställde har engagemang.
Stickprovsgranskningen visar att 10 av bisysslornas/engagemangens innehavare
arbetar inom samma förvaltning som inköpen har gjorts från. Inom ramen för vår
granskning kan vi inte uttala oss om den anställda påverkat inköpen, mer än att vi
konstaterar att den anställde inte attesterat fakturan.
Inom ramen för granskningen har vi funnit 10 avvikelser avseende attester kopplat till de
utbetalningar som gjorts där anställda har engagemang. För 5 st attester fanns bara
utdrag från ekonomisystemet över vem som är attestant och inte underlag på signerad
attestbehörighet enligt attestreglementet. För de resterande 5 st attesterna fanns det
inget underlag alls som styrker behörighet på efterfrågade attestanter. Därutöver har vi
ej erhållit information om vem som är beslutsattestant för 2 stickprov och kan därmed
inte uttala oss om det är korrekt attesterat eller ej. Ovanstående visar på att det inte är
9

Enligt uppgift är fakturorna belagda med sekretess. Enligt Kommunallagen 12 kap. 9 § anges att
nämnderna, fullmäktigeberedningarna, de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa, samt de anställda
är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet.
De ska också ge revisorerna tillfälle att när som helst inventera de tillgångar som nämnderna eller
fullmäktigeberedningarna har hand om och ta del av de räkenskaper och andra handlingar som berör deras
verksamhet.

13

spårbart om attestanterna har formell rätt att attestera fakturorna i enlighet med
attestreglementet.
I enkäten anger 4% av respondenterna att de har kännedom om att det förekommer att
anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Lysekils
kommun. Enligt fritextsvar uppges det berörda förtroendevalda politiker.
Bedömning
Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det förekommer att
anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Lysekils
kommun?
Nej.
Bedömningen grundar vi på att det förekommer ett antal anställda som har engagemang
i näringsverksamheter som gör affärer med Lysekils kommun och att dessa förhållanden
inte var kända. Granskningen visar att det saknas ett systematiskt arbetssätt/kontroller
samt tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av
näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen.
Vi ser positivt på att det i kommunövergripande styrdokument såsom attestreglemente
anges förhållningssätt vad gäller jäv, dock är det viktigt att tillämpningsanvisningarna
som står i attestreglementet efterlevs i verksamheten. Det är en brist att vi inom ramen
för granskningen inte erhållit alla efterfrågade underlag avseende fakturor och
behörigheter avseende attesträtter. Det bör säkerställas att anställda med attesträtter
har formell behörighet och hanteras i enlighet med attestreglementet.
Vi grundar vidare vår bedömning på att med avsaknad av kännedom om och en
sammanställning över anställdas samtliga bisysslor försvåras kontroller av inköp med
näringsverksamheter där anställda har ekonomiska intressen. Således föreligger en risk
att sådana inköp/utbetalningar inte kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Enbart
förekomsten av inköp från en verksamhet där en anställd har ett dokumenterat
engagemang kan leda till att kommunens inköpsrutiner som helhet ifrågasätts vilket inte
överensstämmer med en god intern kontroll.
Då vi i vår granskning inte erhållit alla avtal kopplade till våra stickprov, bör
kommunstyrelsen följa upp att det finns dokumenterade avtal där så krävs.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun genomfört en
granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens syfte är
att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende
hantering av bisysslor.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga

Bedömning

1. Finns det
ändamålsenliga riktlinjer
och rutiner rörande
anställdas eventuella
bisysslor och efterlevs
de?

Nej
Det saknas dokumenterade
kommunövergripande
riktlinjer och rutiner för bisysslor.

2. Har kommunstyrelsen
kännedom/kontroll om i
vilken utsträckning som
bisysslor förekommer
bland de anställda?

Nej
Utifrån vår granskning kan vi inte
se att kommunstyrelsen har
kännedom eller kontroll i vilken
utsträckning som bisysslor
förekommer bland de anställda.

3. Har kommunstyrelsen
kännedom/kontroll om i
vilken utsträckning det
förekommer att anställda
har engagemang i
näringsverksamheter
som bedriver affärer med
Lysekils kommun?

Nej
Kommunstyrelsen har inte tillsett
tillräckliga rutiner som möjliggör
kontroller av i vilken utsträckning
som det förekommer att anställda
har engagemang i
näringsverksamheter som
bedriver affärer med Lysekils
kommun.

Vår stickprovsgranskning av
upprättande av blanketter
avseende anställdas bisysslor
påvisar avvikelser vilket
visar på bristande intern kontroll.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnas följande
rekommendationer:
●

●
●

●

●
●

Kommunstyrelsen bör tillse att det upprättas riktlinjer enligt synpunkterna i denna
rapport, samt att riktlinjerna bör antas politiskt. Här bör kommunstyrelsen även
säkerställa att det finns en särskild rutin för hur uppföljning av avslagna bisysslor ska
ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor.
Kommunstyrelsen bör tydliggöra vem som har mandat att godkänna bisysslor då
delegationsordningen enbart innehåller delegation på att förbjuda bisysslor.
Kommunstyrelsen och nämnderna bör tillse att informationen om skyldigheten att
anmäla bisyssla lämnas vid rekrytering, vid anställningens början, vid
medarbetarsamtal samt vid utvalda sammankomster i verksamheten så att
informationen når samtliga medarbetare. Detta för att säkerställa att kommunen som
arbetsgivare lever upp till informationskravet till anställda enligt Allmänna
bestämmelser.
Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete göra
kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt kontrollera om
otillbörliga inköp sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska
intressen mot bakgrund vad som framkommit i granskningen.
Kommunstyrelsen bör överväga att införa en digital praktisk hantering av anställdas
bisysslor, vilket kan bidra till en enhetligare, säkrare och effektivare hantering.
Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare samt att det
saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av
näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen, bör
kommunstyrelsen tillse att rutinerna stärks inom detta område.
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Bilagor
Bilaga 1 - Lagar och bestämmelser
Kommunallag (2017:725)
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska
nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på
ett övrigt tillfredsställande sätt.
Lag (1194:160) om offentlig anställning
Enligt Lagen om offentlig anställning (LOA) § 7 framgår följande: En arbetstagare får
inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan
rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller
som kan skada myndighetens anseende. Arbetsgivaren ska på lämpligt sätt informera
arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Vidare
framgår att en arbetstagare på arbetsgivarens begäran ska lämna de uppgifter som
behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. En
arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla
som inte är förenlig med första stycket ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan.
Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering.
Allmänna bestämmelser
Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 20) är en del av huvudöverenskommelsen
(HÖK) som innehåller allmänna anställningsvillkor för anställda inom kommuner och
regioner. AB 20 började gälla 1 november 2020 och överenskommelse har ännu inte
träffats mellan samtliga parter. AB 20 innehåller dock inga förändringar kopplat till
bisysslor. Enligt AB 3 kap. § 8 ska en arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna
och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan.
Arbetsgivaren ska också medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla
bisysslan och lämna uppgifter. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren
finner att den kan:
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna,
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.
För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, region eller
kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan:
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som
bisyssla enligt AB.
17

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet
(offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att
anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.
Enligt LOU framgår följande: En upphandlande myndighet ska dokumentera
genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera
myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Första stycket gäller inte
om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor.
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2022-01-25

Fredrik Carlsson
___________________________

Anna Hilmarsson
___________________________

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Lysekils kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
2021-05-21. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Anmälningsärende
Dnr 2022-000009
Utskriftsdatum:

2022-06-01
Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-06-08











Protokollsutdrag från miljönämnden 2022-05-25, § 27 - Tertialrapport jan-april 2022
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-28, § 82 - Lokalförsörjningsplan
Fyrstads Flygplats AB Årstämmoprotokoll 2022-05-19
Protokoll från Rambo AB 2022-05-09
Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2 17 maj 2022
Partnerskapöverenskommelse mellan Lysekils kommun och LEVA i Lysekil AB
Delårsrapport Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän April 2022 Antagen
Direktionsmötet från Fyrbodals kommunalförbund i korthet 220512
Stämmoprotokoll Rambo AB 2022-05-19
Protokoll ägarsamråd Rambo AB 2022-03-25 och 2022-05-09









Prognos helår 2022 för miljönämnden i mellesta Bohuslän baserat på utfall t.o.m. April
Protokoll per capsulambeslut - Nationell Marin Samverkansarena
Protokoll från stämma Arenan, Nationell Marin Samverkansarena
Fyrstads Flygplats AB årsredovisning 2021 inkl revisionsberättelse o granskningsrapport
Information om Single Digital Gateway – SDG) SDG till kommuner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 8 juni 2022.

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-30

LKS 2022-000308

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Fyrbodals
kommunalförbund
Sammanfattning
Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2021.
Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som
föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen för 2021 tillstyrker att förbundets
årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för
Fyrbodals kommunalförbund för år 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för år 2021.
Ärendet
Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2021.
Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som
föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen för 2021 tillstyrker att förbundets
årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Förvaltningens synpunkter
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund eller PwC granskning av bokslut och
årsredovisning har inte funnit några brister som föranleder anmärkning.
Revisorerna har uppmärksammat att kommunalförbundets långsiktiga
soliditetsmål inte uppnåtts under 2021. Kommunstyrelseförvaltningen har inga
övriga synpunkter utan föreslår att godkänna årsredovisningen samt bevilja
förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2021 med revisionsberättelse och
granskningsrapporter från PwC
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-30

LKS 2022-000020

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 2 2022 Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per april 2022.
Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens
presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog
kring utfall, prognos och åtgärder för budget i balans. Den samlade bedömningen är
att resultatet 2022 blir 45,0 mnkr vilket är 32,8 mnkr bättre än budgeterat resultat
12,2 mnkr. Prognosen är osäker beroende på kostnadsökning för till exempel energi,
livsmedel och transporter.
Kommunens kostnader för flyktingmottagande kopplat till krisen i Ukraina förväntas
täckas av bidrag från Migrationsverket.
Kommunens bolag förväntas leverera positiva resultat, men en viss osäkerhet kring
Havets Hus AB.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 2022
för Lysekils kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, utan krav på åtgärdsplan för
ekonomi i balans, godkänna en negativ budgetavvikelse för utbetalning av ekonomiskt
bistånd för arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ramjusteringar enligt bilaga
till uppföljningsrapport 2, 2022.
Ärendet
Ekonomisk uppföljning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per april
2022. Rapporten omfattar endast ekonomiska delar. Det ackumulerade utfallet till
och med perioden är 40,9 mnkr. Till viss del beroende av säsongsrelaterade
kostnader och intäkter, ökade skatteintäkter och budget för löneindex som ännu
inte är förbrukad.
Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 45,0 mnkr vilket är en
positiv avvikelse på 32,8 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 12,2
mnkr. Resultatet beror till stor del på att skatteintäkterna är bättre än budgeterat.
Med tanke på världsläget är det en stor osäkerhet kring påverkan av våra kostnader,
med höjda priser på till exempel energi, transporter, byggmaterial och livsmedel
samt räntehöjningar. Samhällsbyggnadsnämnden har beskrivit effekter av ökade
kostnader och flaggar för att planerade åtgärder inte räcker för att komma i balans.
I rapporten redovisas kommunens investeringar och prognos. Särskilt inom
byggsektorn har det skett kostnadsökningar, vilket kan komma att påverka
kommunens investeringstakt.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2022-000020

Kostnader för flyktingmottagandet ligger i nämndernas utfall och prognosmässigt
förutsätts att kostnader täcks av intäkter från Migrationsverket och alltså inte
påverkar kommunens ekonomiska resultat.
Förvaltningens synpunkter
Uppföljningsdialoger och skatteintäkter
Skatteprognosen utgår från uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
cirkulär från april 2022.
Nämnderna har arbetat fram sina prognoser och beskrivit sin ekonomi i sina
uppföljningsrapporter. Dessa rapporter var inte beslutade vid dialogerna, men de
kommer att vara nämndbehandlade innan beslutet i kommunstyrelsen.
I nämndernas prognoser har handlingsplaner och enheternas aktivitetsplaner
arbetats in.
Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande
års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin
egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta.
Arbetslivsförvaltningen redovisar minskade kostnader för ekonomiskt bistånd
jämfört med föregående år. Förvaltningen arbete aktivt för att personer ska komma
i egenförsörjning, åtgärder eller studier. Trots insatser förväntas en negativ
avvikelse i förhållande till budget och förslaget är att förvaltningen inte behöver
vidta åtgärder för att nå budget i balans.
Kostnadsökningar slår mot kommunens investeringar och samtidigt som det är av
betydelse att fortsätta underhålla kommunens fastigheter så att inte
underhållsskulden ökar igen. Kommunens investeringar bör prioriteras så att
resurser läggs på det som är mest angeläget.
Kommunens bolag förväntas göra positiva resultat.
Flyktingmottagande
Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har uppmanat
Sveriges kommuner att göra sig redo för att bistå i flyktingmottagandet.
Kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut som innebär att Lysekils
kommun ska förbereda ett strukturerat och effektivt mottagande av 200 flyktingar
och vidta förberedande åtgärder för att främja en skälig tillvaro för dessa.
Det flyktingmottagande som nu görs är på uppdrag av Migrationsverket. Det är
Migrationsverket som har det utpekade ansvaret för att ta hand om människor som
omfattas av massflyktsdirektivet.
Förvaltningen räknar med att statsstöd kommer att utgå för insatser i kommunerna
för att hantera situationen men det finns ännu inga beslut om detta. Alla kostnader
för insatserna projektkodas i förvaltningarna för att ha en god spårbarhet och goda
möjligheter till uppföljning och också begäran om ersättning. Eventuella
extrakostnader till följd av insatserna ska inte drabba enskilda nämnder och kravet
att återställa eventuella underskott tas bort för kostnader kopplade till
flyktingsituationen.
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 2 omfattar uppföljning av ekonomi
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Kommunen - ekonomisk redovisning
2.1 Resultaträkning
Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter

Budget helår

Utfall ack

Utfall ack fg år

Prognos utfall
helår

Avvikelse buprognos

202,3

76,6

72,4

216,8

14,5

-1 176,6

-363,3

-378,9

-1 146,0

30,6

-33,4

-22,7

-10,3

-69,7

-36,3

-1 007,7

-309,4

-316,8

-998,9

8,8

Skatteintäkter

765,6

258,8

251,3

770,7

5,1

Generella statsbidrag och
utjämning

249,7

90,0

83,8

271,3

21,6

Verksamhetens resultat

7,6

39,4

18,3

43,1

35,5

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter

6,8

3,2

2,3

7,8

1,0

Finansiella kostnader

-2,2

-1,7

-0,5

-5,9

-3,7

Resultat efter finansiella
poster

12,2

40,9

20,1

45,0

32,8

Extraordinära poster
Periodens resultat

0

0

0

0

0

12,2

40,9

20,1

45,0

32,8

Periodens resultat uppgår sammantaget till 40,9 mnkr (20,1 mnkr) vilket är en ökning med
20,8 mnkr mot förra årets period. De större skillnaderna är lägre verksamhetskostnader med
2,7 mnkr, lägre hyra 12,9 mnkr (p.g.a. finansiell leasing, avskrivning i stället). Ökade
skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 13,7 mnkr. Avskrivningskostnader har
ökat med 12,2 mnkr (Finansiell leasing, i stället för hyra). Övriga intäkter och kostnader
bidrog netto med 3,7 mnkr till det högre resultatet på 20,8 mnkr för perioden.
Kostnader för flyktingmottagandet kopplat till krisen i Ukraina uppgår till 1,3 mnkr för
perioden januari-april och ligger i nämndernas utfall. Prognosen är att kommunen kommer
att få intäkter från Migrationsverket som täcker kommunens kostnader och att
flyktingmottagandet därför inte kommer att påverka kommunens ekonomiska resultat. Det
är kostnader för egen och inhyrd personal (0,6 mnkr), måltider (0,3 mnkr), inventarier (0,3
mnkr) och övrigt (0,1) som redovisas. Arbetslivsförvaltningen har fått ett särskilt uppdrag att
ansvara för mottagandet och ger en redovisning av organisationen i sin rapport.
På helåret 2022 prognostiseras ett resultat på 45,0 mnkr vilket är 32,8 mnkr bättre än
budgeterat resultat. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och regioner visar
att skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 26,7 mnkr mer än budget. Kommunen har
fortsatt lån på 65 mnkr som är nyligen förnyade och bedöms inte under 2022 kosta mer än
budget då s.k. ränte-swappar finns kvar sedan tidigare. Övergången till finansiell leasing
kostar ungefär 1,4 mnkr på resultatet 2022 vilket är medräknat i prognosen. Prognostiserat
resultat i övrigt kommenteras mer i avsnitten Driftredovisning och Nämnduppföljning.
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderas kommunerna att se över
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befintliga operationella hyresavtal (R5). En analys har gjorts och från och med 2021 har fyra
långa hyresavtal räknats om till att klassas som finansiella leasingavtal.
Omklassificeringen har inneburit att kommunens långfristiga skulder har utökats med 342,7
mnkr samtidigt som kommunens tillgångar har utökats med motsvarande belopp.
Resultatpåverkan 2021 var minus 1,744 mnkr och är beräknad till minus 1,388 mnkr för hela
2022. Fördelningen är för helåret 2022 följande som påverkan på resultaträkningen: 38,632
lägre kostnad för lokalhyror, 36,664 högre avskrivningskostnader lokaler, högre
räntekostnader med 3,357 mnkr och 1,388 lägre resultat. Alla angivna värden är i jämförelse
mot satt budget om ej bokföringsändringen genomförts 2021. Resultatpåverkan har bokförts
på kommungemensam nivå.

2.2 Balansräkning
Belopp i mnkr

220430

210430

0,0

0,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

812,0

460,4

Maskiner och inventarier

24,1

16,0

Pågående investeringar

32,0

39,7

Finansiella anläggningstillgångar

35,7

35,7

Summa anläggningstillgångar

903,8

551,8

Bidrag till statlig infrastruktur

5,4

5,7

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter

7,0

9,6

Kortfristiga fordringar

150,7

132,8

Kassa och bank

152,0

81,6

Summa omsättningstillgångar

309,7

224,0

1 218,9

781,5

447,3

420,2

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Periodens resultat

40,9

20,1

488,2

440,3

10,0

10,0

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

16,0

16,4

Andra avsättningar

24,9

24,4

Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
Avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

368,1

70,8

Kortfristiga skulder

321,7

229,6

Summa avsättningar och skulder

730,6

341,2

1 218,9

781,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Anläggningstillgångarna uppgår till 903,8 (551,8) mnkr, vilket är en ökning mot sista april
förra året med 352,0 mnkr. Denna skillnad beror på ändring till finansiell leasing med 367,2
mnkr och ett netto av investeringar och avskrivningar på -15,2 mnkr. Likviditeten har även en
ökat väsentligt efter bra resultat 2021 och fyra månader 2022 till 152,0 mnkr. Bedömningen
är att vi närtid inte behöver låna upp till kommande investeringar.
Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen uppgår till 389,2 vilket kan jämföras med
399,8 mnkr efter samma period förra året.
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderas kommunerna att se över
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befintliga operationella hyresavtal (R5). En analys har gjorts och från och med 2021 har
fyralånga hyresavtal räknats om till att klassas som finansiella leasingavtal.
Omklassificeringen har inneburit att kommunens långfristiga skulder har utökats med 342,7
mnkr samtidigt som kommunens tillgångar har utökats med motsvararande belopp.
Resultatpåverkan 2021 var minus 1,744 mnkr och är beräknad till -1,388 mnkr för hela 2022.
Fördelningen är för helåret 2022 följande som påverkan på resultaträkningen 38,632 lägre
kostnad för lokalhyror, 36,664 mer avskrivningskostnader, högre räntekostnader med 3,357
mnkr och 1,388 lägre resultat. Alla angivna värden är i jämförelse om ej bokföringsändringen
genomförts 2021.Balansräkningen påverkas också på helåret 2022 med matchande bokföring
månadsvis. Resultatpåverkan har bokförts på kommungemensam nivå. En konsekvens av
detta är att kommunens soliditet efter den ändrade redovisningsmetoden minskar.

2.3 Driftredovisning
Budget

Prognos utfall

Prognos
budgetavv.

Prognos
budgetavv.

Belopp i mnkr

2022

2022

2022-04-30

2022-02-28

Kommunstyrelsen

-74,1

-74,1

0,0

0,1

-2,5

-2,4

0,1

0,0

-49,6

-51,5

-1,9

-0,8

-376,8

-376,2

0,6

0,8
-2,9

Miljönämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Utbildningsnämnd, utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen

-53,8

-56,8

-3,0

Socialnämnd

-414,4

-414,4

0,0

0,8

Summa nämndverksamhet

-971,1

-975,3

-4,2

-2,0

Budgetregleringspost

-18,0

-18,0

0,0

0,0

Pensionskostnader

-66,5

-71,2

-4,7

-1,8

47,5

47,8

0,3

0,9

Reavinst och exploateringsverksamhet

0,0

14,5

14,5

1,0

Kapitalkostnad*

4,5

4,6

0,1

0,0

-4,1

-4,8

-0,7

-1,5

-1 007,6

-1 002,4

5,3

-3,4

1 015,3

1 042,0

26,7

16,6

6,8

7,7

0,9

0,0

Finansiella kostnader

-2,2

-2,4

-0,2

0,9

Summa finansiering

1 019,9

1 047,3

27,4

17,5

12,2

45,0

32,8

14,1

Personalomkostnader

Övrigt kommungemensamt
Summa verksamhet
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Total

Kommentar
De centrala ansvaren, som består av kommungemensamt och finans, visar tillsammans en
positiv budgetavvikelse till och med april på totalt 21,5 mnkr. Prognosen för året är en positiv
avvikelse mot budget med 36,9 mnkr.
Kommungemensamt
Prognosen för det kommungemensamma ansvaret visar en positiv budgetavvikelse om 9,5
mnkr för helåret. Budgetregleringsposten, som är en buffert för ökningar av löner, priser och
avskrivningar, beräknas gå åt. Kostnader för pensioner beräknas bli 4,7 mnkr högre än
budgeterat enligt Skandias prognos per april, vilket är knappt 3 mnkr mer än i deras
föregående prognos. Kostnadsökningen beror främst på högre pensionspremier till följd av
högre inrapporterad lön för 2021 än i tidigare beräkningar. Prognosen för
personalomkostnaderna visar en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr. Realisationsvinster
vid försäljning av mark, vilket inte brukar budgeteras, väntas uppgå till 14,5 mnkr vid årets
slut. 10,2 mnkr av dessa avser tomtförsäljning i Spjösvik. 1,3 mnkr avser försäljning av
verksamhetsmark i Dalskogen och resterande 3,0 mnkr avser övrig försäljning av mark.
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Posten övrigt kommungemensamt beräknas ge en negativ budgetavvikelse beroende på
kostnader för anpassning av redovisning till finansiell leasing vilket inte är budgeterat.
Finans
Finansen består av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter
samt räntenetto. Prognosen för året uppgår till 1 047,3 mnkr vilket ger en positiv avvikelse
mot budget med 27,4 mnkr.
Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli 26,7 mnkr bättre än budget. Prognosen
som baseras på SKR prognos per april, visar en väsentlig förbättring jämfört med budget
vilket beror på en starkare utveckling av skatteunderlaget än vad man tidigare beräknat.
Utöver skatteintäkter och generella bidrag ingår också riktade statsbidrag i prognosen; 1,7
mnkr för "Skolmiljarden" och 8,4 för "Säkerställa en god vård och omsorg om äldre". Dessa
två har inte budgeterats för 2022 vilket också bidrar till det prognostiserade överskottet.
Nämnderna redovisas nedan.

2.4 Ekonomisk redovisning enligt kommunens
organisationsstruktur
2.4.1

Kommunstyrelsen

Resultaträkning
Belopp (tkr)
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos
724

40 021

13 340

13 759

419

40 745

Personalkostnader

-52 830

-17 374

-16 950

424

-52 508

322

Övriga kostnader

-60 014

-20 005

-19 877

128

-61 114

-1 100

Kapitalkostnader

-1 249

-416

-358

58

-1 201

48

Finansiella kostnader

0

0

-3

-3

-3

-3

Finansiella intäkter

0

0

9

9

9

9

-74 072

-24 455

-23 420

1 035

-74 072

0

Nettokostnader

Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr per april
vilket främst redovisas inom kommundirektörens ansvar. Prognosen för helåret är en budget
i balans på samtliga avdelningar förutom inom avdelningen för verksamhetsstöd där
kostnaderna för räddningstjänst beräknas bli 0,2 mnkr högre än budget.
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2.4.2

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning
Belopp (tkr)

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos
4 135

Intäkter

217 403

72 689

73 216

527

221 538

Personalkostnader

-81 660

-26 386

-25 290

1 096

-79 568

2 092

Övriga kostnader

-154 532

-51 712

-53 484

-1 772

-162 993

-8 461

Kapitalkostnader

-30 648

-10 216

-9 935

281

-30 289

359

-142

-47

-45

2

-143

-1

0

0

0

0

0

0

-49 579

-15 672

-15 538

134

-51 455

-1 876

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader

Ekonomisk analys
Resultatet per april är 0,1 mnkr men i slutet av året prognostiseras ett underskott på 1,9
mnkr, inkluderat åtgärder för budget i balans. Jämfört med föregående prognos är det en
försämring med 1,2 mnkr vilket beror på ökade livsmedelspriser samt kostnader för
vinterväghållning. Ökade livsmedelspriser i februari och aviserade höjningar per maj och
september kan slå upp emot 2,3 mnkr. Åtgärder genomförs men 1 mnkr återstår som
serviceavdelningen inte kan hantera.
Kostnader för flyktingmottagning från Ukraina uppgår till 0,4 mnkr. Prognosen förutsätter
att serviceavdelningen får ersättning för dessa kostnader.
Underskott på gator och parker ökar med ytterligare 0,6 mnkr på grund av
vinterväghållningen. Totalt uppgår prognosen till -1,9 mnkr mot budget. Sedan tidigare
saknas cirka 2 mnkr till gata- och park-uppdraget.
Ökade kostnader för byggmaterial beräknas ge ökade driftkostnader med 0,8 mnkr. Detta
kommer leda till minskat underhåll vilket kan ge framtida bekymmer.
Ökade planintäkter samt intäkter på bygglov ger en prognos i balans på avdelningen för plan
och bygg.
I småbåtshamnarna har uppstagande åtgärder utförts för 0,4 mnkr. Dessa åtgärder har
genomförts för att minska riskerna för ras av bryggor. Parallellt med detta har ett förslag till
investeringsplan lagts till nästkommande budgetår, denna plan är mer omfattande än den
som redan ligger. En förutsättning för att ekonomin ska gå ihop på småbåtshamnarna är att
taxorna inom gästhamnarna höjs ytterligare inför 2023.

Åtgärder för budget i balans
Förvaltningen har en åtgärdsplan för resultatåterställning om 1,0 mnkr som bygger på att
verksamheterna ska bidra med vardera 0,2 mnkr. Syftet med upplägget är att ge respektive
verksamhet möjlighet att själva göra lämpliga prioriteringar för att nå målet.
Åtgärder som ingår i prognosen:








Nytt skötselavtal med LEVA, gäller från 220901
Minskat underhåll, minskade insatser för gestaltning, utsmyckning och evenemang
Effektiviseringar i verksamheterna
Översyn och fortsatt justering av avtal, arrenden och avgifter
Tidsredovisning och fakturering
Minskade personalkostnader
Minskad tid och effektiviserade nämndmöte
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Trots dessa åtgärder prognosticerar förvaltningen ett underskott på ca 1,9 mnkr.
Fastighetsenheten och hamnenheten följer planen medan övriga avviker. De stora
avvikelserna gäller gata park och serviceavdelningen, vilket beror på ökade kostnader för
halkbekämpning under slutet av vintersäsongen samt kraftigt ökande livsmedelspriser.
Ytterligare en faktor är att reinvesteringar inte budgetkompenseras. Även plan- och
byggavdelningen avviker, vilket beror på en osäkerhet i intäkter för verksamheten under året.
Säkrare siffror kommer i U3.
Förvaltningen arbetar vidare med en genomlysning av verksamheterna utifrån ett
ekonomiskt perspektiv och har identifierat ett antal åtgärder där arbetet behöver fortsätta
under året.
2.4.3

Utbildningsnämnden

2.4.3.1

Utbildningsförvaltningen

Belopp (tkr)
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

233 511

77 837

82 534

4 697

237 563

4 051

Personalkostnader

-279 471

-91 358

-91 405

-47

-280 310

-839

Övriga kostnader

-327 735

-109 442

-110 267

-825

-330 306

-2 572

Kapitalkostnader

-3 042

-1 014

-1 027

-13

-3 061

-19

-23

-8

-29

-21

-44

-21

0

0

0

0

0

0

-376 760

-123 985

-120 194

3 791

-376 158

600

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen visar en positiv budgetavvikelse per april med 3,9 mnkr, att
jämföra med 2,4 mnkr vid motsvarande uppföljning 2021. Prognosen för 2022 är 0,6 mnkr.
Samtliga verksamheter inom förvaltningen, förutom grundskolan, prognostiserar en budget i
balans vid årets slut. Inom det förvaltningsgemensamma ansvaret redovisas ett överskott
som är avsett för att reglera återstoden av underskott från tidigare år. Grundskolans prognos
för helår visar en negativ avvikelse mot budget med 0,8 mnkr och man fortsätter därför att se
över personalkostnaderna.
Förvaltningens kostnader i samband med flyktingvågen från Ukraina uppgår till 0,3 mnkr för
perioden.

2.4.3.2

Arbetslivsförvaltningen

Belopp (tkr)
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

24 098

8 033

6 371

-1 662

23 961

-137

Personalkostnader

-49 554

-16 298

-14 611

1 687

-47 031

2 523

Övriga kostnader

-28 272

-9 676

-11 135

-1 459

-33 641

-5 368

Kapitalkostnader

-46

-15

-14

1

-45

1

0

0

-19

-19

-19

-19

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader

0

0

0

0

0

0

-53 774

-17 956

-19 408

-1 452

-56 775

-3 000
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Ekonomisk analys
Arbetslivsförvaltningen visar en sammanlagd prognos om -3,0 mnkr
Enheten för vuxenutbildning beräknar en nollprognos för året. För perioden redovisas ett
underskott vilket förväntas balanseras över året.
Även enheten för arbetsliv beräknar en nollprognos. Enheten är dock fortsatt i en
omställning där den byter lokaler och flyttar till Sivik. Omställningen innebär förändringar i
bland annat kostnader för lokaler, transporter och personal. Verksamhetens helårsprognos är
därmed svårbedömd. Den mindre negativa avvikelse som redovisas per april förväntas
balansera över året via intäkter för bland annat naturvård.
Enheten för vägledning och stöd beräknar ett underskott i förhållande till budget främst
gällande utbetalt ekonomiskt bistånd. Antalet sökande har gått ner under 2021 och är i
dagsläget strax under 160 hushåll. Det tyder på att fler arbetar och försörjer sig varför
prognosen för ekonomiskt bistånd är fortsatt lägre än motsvarande uppföljningstillfälle
föregående år. Utbetalningarna för beviljat bistånd kommer sannolikt att ligga på en liknande
nivå fram till mitten av sommaren och förhoppningsvis gå ner när ett antal deltagare får lön
från sommarjobb eller andra anställningar. Underskottet inom ekonomiskt bistånd
balanseras delvis genom ett överskott på personalkostnader till följd av vakans och överskott
för verksamhet om utvecklingstjänster.
Ukrainakrisen och ett ökat flyktingmottagande medför nya kostnader för
Arbetslivsförvaltningens verksamheter. Förvaltningen har ett särskilt uppdrag om att
fortsättningsvis leda och samordna arbetet med mottagande, bosättning och etablering i
samhället. Kostnader inom förvaltningen avser i dagsläget ledning och samordningsfunktion,
tillfällig handläggare för mottagning och ekonomiskt bistånd (LMA ersättning),
samhällsguider och arbetsmarknadskoordinering. Tillkommer gör kostnader för bostäder
vilket kommunerna får ett särskilt ansvar för från och med 1 juli. Ökade kostnader avser
således flera delar av arbetslivsförvaltningens verksamheter. Kostnaderna är i nuläget
balanserade i prognosen då utgångspunkten är en förväntad kostnadstäckning via statliga
bidrag.
Åtgärder för budget i balans
Förvaltningens verksamheter arbetar fortsatt långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt
bistånd genom.
- utveckla handläggningen av ärenden (mötet med individen)
- försäkringsmedicinsk samverkan
- handläggning av felaktig utbetalning (FUT)
- utvecklingstjänster/jobbspår
- tillhandahålla utbildningsaktiviteter i hög utsträckning
Förvaltningen har sett en positiv påverkan på utbetalt ekonomiskt bistånd under hela 2021.
Under inledningen av 2022 har hushåll med ekonomiskt bistånd fortsatt vara på en låg nivå
(under 160 hushåll). Målsättningen är att fortsätta minska ner till 140 ärenden innan året är
slut.
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2.4.4

Socialnämnden

Resultaträkning
Belopp (tkr)
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

96 925

32 308

35 247

2 939

99 679

2 754

Personalkostnader

-304 479

-100 303

-100 219

84

-319 149

-14 670

Övriga kostnader

-204 726

-68 443

-63 193

5 250

-192 710

12 016

Kapitalkostnader

-2 124

-708

-710

-2

-2 223

-99

0

0

-1

-1

-1

-1

-414 404

-137 146

-128 876

8 270

-414 404

0

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader

Ekonomisk analys
Socialnämnden redovisar totalt en positiv budgetavvikelse för perioden på 8,3 mnkr och en
budget i balans vid årets slut.
Samtliga avdelningar förutom socialt stöd redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden.
Socialt stöd och även vård och omsorg prognostiserar underskott vid årets slut medan
ledning och mottagning och utredning förväntas gå med överskott.
Årsprognosen för mottagning och utredning uppgår till 15,9 mnkr. Det positiva utfallet beror
främst på att resursfördelningen i hemtjänsten visar överskott och beräknas till 6,6 mnkr för
helåret 2022.
Vuxenenheten beräknas till 1,7 mnkr, vilket beror på färre dagar i boendeplaceringar för
vuxna med missbruksproblematik. Utifrån de kända placeringar för barn och unga som finns
för perioden och med planerade förändringar prognostiseras ett positivt utfall motsvarande
7,6 mnkr.
Avdelningen för socialt stöd redovisar en årsprognos på -17,0 mnkr. Avvikelsen mot
budgeten är fortfarande negativ när det gäller placeringar i familjehem. Prognosen på helår
är - 5,7 mnkr, vilket ska ställas mot resultatet för placeringskostnader för placerade barn i
HVB som är 7,6 mnkr.
Under 2021 har flera åtgärder vidtagits, för att sänka placeringskostnaderna i
konsulentstödda familjehem. Arbetet fortsätter när det gäller att rekrytera egna familjehem
och för att genomföra vårdnadsöverflyttningar där det är möjligt. Under 2022 ses dock inga
möjligheter att komma i ekonomiska balans inom befintlig budgetram, när det gäller
familjehemsplaceringar. Trots omfattande åtgärder kan underskottet bara delvis minskas,
vilket också skett under året.
Kostnaden för köpta platser inom socialpsykiatri visar ett underskott motsvarande – 1,4
mnkr. I dagsläget köps två externa placeringar vilket innebär en minskning med fem platser i
förhållande mot föregående år.
Boendestödet som tidigare år haft ett stort underskott genomförde under förra året ett
omfattande arbete och prognosen visar nu ett positivt resultat motsvarande 0,3 mnkr.
Totalt har gruppbostäderna enligt LSS ett prognostiserat underskott motsvarande – 3,4
mnkr. Ett flertal brukare har stort behov av personal på grund av omfattande omsorgsbehov,
vilket är orsaken till avvikelsen. Översyn av scheman har skett på tre av gruppboendena på
grund av införandet av heltid och i syfte att skapa mer effektiva scheman och minska det
ekonomiska underskottet vid årets slut.
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Barnboende visar ett negativt resultat - 5,3 mnkr. - 0,9 mnkr av dessa är köpta
skolplaceringar där det saknas budget.
Sammanslagningen av kommunens två barnboende genomförs under maj månad för att
effektivisera verksamheten och öka kvaliteten.
Under en tid har utbetalning för de ”20 första timmarna” minskat till följd av färre brukare
än tidigare inom personlig assistans. Ett nytt omfattande assistansärende har tillkommit som
motsvarar cirka 2 mnkr, vilket gör att prognosen är – 1,2 mnkr.
Avdelningen för Vård och omsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 3,0 mnkr för
helåret
Särskilt boende visar en negativ avvikelse på - 3,0 mnkr. Avvikelsen utgörs av
personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som startat på Fiskebäcks
äldreboende samt ökade kostnader för nattbemanning, - 1,0 mnkr på Stångenäshemmet.
Det finns inga kostnader till sjukhus för medicinskt färdigbehandlade. Trygg
hemgångsteamet och Kompassen är viktiga framgångsfaktorer för det resultatet.
Hemvårdens negativa avvikelse, - 6,6 mnkr, är en följd av minskade intäkter och mindre
beställda hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar med att få ihop ett schema
som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av
personaltimmar vissa perioder under dagen. Den största delen av omsorgsinsatserna är
huvudsakligen centrerade till morgon, middag och kväll. Ett kontinuerligt arbete pågår med
att följa upp beställda timmar i förhållande till tillgänglig personaltid. På Skaftö är det störst
svårigheter att klara bemanningen över dygnet med de timmar som är beställda.
Förnärvarande finns endast 20 aktiva ärenden i hemtjänsten på Skaftö.
Hemsjukvården har en negativ prognos motsvarande – 1,1 mnkr. Enheten arbetar intensivt
med sitt bemanningsbehov för att klara sitt uppdrag i den kommunala hälso- och sjukvården.
Bemanningsenheten visar på en negativ prognos -0,25 mnkr.
De statliga medlen för ökad kvalitet i äldreomsorgen motsvarande 8,0 mnkr balanserar upp
det ekonomiska resultatet för vård och omsorg.
2.4.5

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Resultaträkning
Belopp (tkr)
Intäkter
Personalkostnader

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

0

0

0

0

0

0

-144

-48

-48

0

-144

0

Övriga kostnader

-2 355

-785

-768

17

-2 305

50

Kapitalkostnader

0

0

0

0

0

0

Finansiella kostnader

0

0

0

0

0

0

Finansiella intäkter
Nettokostnader

0

0

0

0

0

0

-2 499

-833

-816

17

-2 449

50

Ekonomisk analys
Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd i samverkan mellan
kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll.
Nämndens prognos för året ligger i linje med budget och påverkas till stora delar av om man
kan ha en bra bemanning och därigenom hålla budget för intäkter under hela året.
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Tabellen ovan visar Lysekils kommuns andel av den gemensamma nämnden samt egna
nettokostnader kopplat till nämnden.

2.5 Investeringsredovisning
Investering, tkr

Budget år

Utfall ack

Prognos

Gator, vagar och parker
Reinvestering Gator och parker

-11 000

-704

-11 175

Gång- och cykelväg Skaftö Backa Näreby

-5 000

0

-5 000

Tillgänglighetsanpassningar

-2 000

-132

-2 020

Gång- och cykelväg Fiskebäckskil

-1 000

-1 382

-2 500

Gång-och cykelväg Kungsgatan

-1 300

-45

-1 300

P-plats grundsund

-500

-7

-500

Digital infartsskylt

-600

0

0

Reinvesteringar Fastighet

-14 000

-2 690

-14 000

Blåstället lokalanpassning

-2 000

0

-2 000

ALF återbrukslokal

-1 500

-1 468

-1 500

Energieffektiviseringsåtgärder

-1 000

-195

-1 000

Skaftö skola

-3 000

0

-500

Laddinfrastruktur laddstolpar

-2 000

0

-526

-600

0

-800

-10 000

-106

-8 500

Bryggor och pontoner reinvesteringar

-6 000

-322

-6 000

Krabbfisketrappan Havets hus

-3 000

-19

-1 500

Stadskajer

-3 000

0

-1 734

Fastigheter

Väderskydd Havsbadet
Kajer
Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja

N Bryggan vid Hamnservice

0

-37

-2 600

Dykbryggan Havsbadet

0

-1 550

-2 209

-1 000

0

-1 300

-500

0

-500

SBF Verksamhetsinventarier

-500

-263

-500

Inventarier KS

-900

0

-450

Inventarier UBN

-2 100

-46

-2 100

Inventarier SON

-2 500

-87

-2 500

-75 000

-9 053

-72 714

Mindre investeringar Grötöområdet
Skyltar i havet
Övrigt

Summa

Kommentar
Prisökningar
Priset på byggmaterial har ökat cirka 30 procent och för vissa material har ökningen varit
större. Om prisökningarna håller i sig bedöms det kunna påverka investeringsbudgeten med
upp till 10 mnkr. Prognosen är osäker då prisökningarna slår olika och det är osäkert om de
är tillfälliga eller kommer att hålla i sig.
Reinvesteringar gator och fastigheter
Utifrån kostnadsförändringarna har vissa anpassningar av investeringsplanen gjorts. Trots
prisökningar ligger prognosen kvar på budget för reinvesteringar inom fastighet och gata
park. Prisökningar kommer att medföra att underhållsprojekt flyttas fram till 2023, vilket
bidrar till att underhållsskulden ökar.
Reinvesteringar Kajer och bryggor
Även projekt för kajer och bryggor påverkas av de snabbt ökande priserna. Utrymmet för att

Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 2, 2022 KF

12(17)

genomföra planerade projekt minskar, vilket leder till att anläggningarna riskerar att bli mer
eftersatta. En uppskattning ger att cirka 1 mnkr av investeringsbudgetens 6 mnkr kommer att
ätas upp av inflationen. Detta blir svårt att hantera med tanke på det dåliga skicket på många
av anläggningarna. För att minska de största rasriskerna har 0,4 mnkr lagts i driftkostnader
som uppstagande åtgärder. Detta blir då en kostnad direkt på året. Nästkommande år
kommer fler åtgärder att behöva tas i driften och även en del rivningar av bryggor.
Investeringsprojekten kommentarer




Skaftö skola flyttas fram, kommer göra en planprocess.
Ångbåtsbryggan har en bruttoinvestering på 10 mnkr men investeringsbidrag
minskar kommunens netto till 8,5 mnkr. Planering är ej klart ännu.
Gång- och cykelväg Skaftö Backa Näreby avser ett medfinansieringsavtal till
Trafikverket där 5 mnkr är Lysekils kommuns del av finansieringen. Avtalet tecknas
under 2022, utbetalning sker under 2022-2025 beroende på när Trafikverket lägger
in projektet i sin planering. Avskrivningstiden på investeringsbidrag till staten är
valbart för kommunen, 1-25 år enligt Rådet för kommunal redovisning - RKR.

2.6 Exploateringsredovisning
Total
kalkyl

Tidigare
nedlagt

Prognos
2022

BU22

Plan23

Plan24

Plan25

Plan26

Tronebacken

80 000

0

0

0

5 000

30 000

25 000

20 000

Spjösvik

32 800

0

11 600

12 000

12 000

4 000

0

0

Grönskult

5 400

0

5 400

5 400

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

20 000

20 000

Kassaflöden (tkr)
Inkomster

Torvemyr 2
Tuntorp

4 375

0

1 925

300

300

0

0

0

162 575

0

18 925

17 700

17 300

34 000

45 000

40 000

Tronebacken

-57 848

-12 048

0

-5 200

-26 200

-14 200

-200

0

Spjösvik

-22 800

-6 981

-7 583

-6 348

-8 135

-100

0

0

Grönskult

-8 907

-2 751

-6 600

-200

0

0

0

0

-30 956

-156

0

-300

-200

-10 100

-20 200

0

Summa inkomster
Utgifter

Torvemyr 2
Tuntorp
Summa utgifter

-4 375

-6

-4 369

-745

0

0

0

0

-124 886

-21 942

-18 552

-12 793

-34 535

-24 400

-20 400

0

37 689

-21 942

373

4 907

-17 235

9 600

24 600

40 000

Driftkostnader
Netto

Kommentar
Tomt- och småhuskön
Via kommunens tomt- och småhuskö erbjuds registrerade intressenter kommunala tomter
för bostadsändamål. Tomtkön är uppdelad på fyra områden; Lysekil, Lyse, Skaftö samt
Brastad/Bro. Kön uppgår i nuläget till cirka 265 intressenter. Samtidigt är det möjligt att stå i
flera köer samtidigt och totalt handlar det om ca 350 anmälningar fördelade på de fyra
områdena. Registrering kan göras via e-tjänst på kommunens hemsida och köplats innebär
en administrativ avgift samt en avgift för respektive tomtkö-område. Sökanden som erhåller
tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste bebygga tomten för permanent
bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Sökanden förbinder sig även att bosätta sig
och bli folkbokförd på fastigheten. Köparen får inte överlåta den tilldelade tomten utan
säljarens medgivande förrän en tid av 5 år förflutit.
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Exploateringsprojekt:
Spjösvik
Planering för ca 35 st bostäder. Inför försäljning har en målbild för området utarbetats och
beslutats av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2021. Projektbeskrivning och
projektplan kommer att utgöra ramverket för projektet fram till slutrapportering år 2025.
Områdets olika etappindelningar kommer att innebära såväl styckvis tomtförsäljning som
markanvisning.
Fem tomter har gått ut till försäljning, slutligt svar väntas under maj. Värderingen av marken
vid den första försäljningen var betydligt högre än ursprunglig kalkyl. Projektkalkylen
kommer därför uppdateras när markanvisningarna för nästa etapp är klara. Detta förväntas
ske efter sommaren. Lantmäteriet har startat ett ärende om att skapa vägsamfälligheten.
Bokfört värde för samfälligheten är 6 mnkr vilket kommer att bli en kostnad det år den
bildas.
Grönskult
Intresse från Grönskult markförvaltning, bestående av tretton lokala företagare, att
exploatera detaljplanelagt verksamhetsområde. Projektör har utsetts och Grönskults
markförvaltning påbörjar markarbetena med vägen, efter sommaren. Marköverlåtelseavtal
ska förhandlas samt gå upp för beslut i SBN före sommaren. Därefter kan tillstånd sökas och
byggnation startas upp.
Tuntorp
Gammal detaljplan från 1989 för industrimark som har fått nya intressenter. Totalt bedöms
ca 35 000 kvm kunna utnyttjas till industrimark. Projektet kommer inte påverka
översiktsplanens (ÖP06) vägreservat i området. Projektet innebär anläggning av en kort
kommunal väg och breddning av Trafikverkets infartsväg. Kostnader för infrastruktur för el 2
mnkr har tillkommit till projektet. Samtidigt kalkyleras högre intäkter än tidigare. Vägen
kommer att byggas hösten 2022 och det finns i nuläget tre intressenter till mark i
verksamhetsområdet.
Dalskogen
Ett gammalt exploateringsprojekt med industrimark. Fyra tomter för sammanlagt 3,9 mnkr
har sålts, bokfört värde 2,5 mnkr, nettoresultat 1,4 mnkr. Kvar finns 2000 kvm.
Valbodalen
Exploateringsprojekt för vattennära verksamhetsmark. Detaljplanen har startats upp med
förstudiedel inför inriktningsbeslut i samhällsbyggnadsnämnden. Projektets knäckfrågor
berör framförallt exploateringens omfattning med tillhörande kalkyl samt avvägning mellan
hamnändamål och verksamhetsmark till försäljning.
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3 Kommunala bolag
Bolagen, res efter fin. poster
mnkr.

Budget 2022

Utfall ack 220430

Budget ack 220430

Prognos 2022

LEVA (koncernen)

8,8

8,4

10,5

7,1

Lysekilsbostäder AB

7,6

1,8

1,2

8,3

Havets Hus AB

0,1

-2,0

-2,5

0,1

Lysekils Hamn AB

2,0

1,1

0,9

2,7

Rambo AB (100%)

3,1

7,7

1,0

3,1

varav Lysekils andel 25%

0,8

1,9

0,2

0,8

Räddningstjänstförbundet
MittBohuslän (100%)

0,0

0,0

-0,3

-0,1

varav Lysekils andel 21,7%

0,0

0,0

-0,1

0,0

Helägda bolag

Delägda bolag

3.1 LEVA AB
Resultat, LEVA i Lysekil AB Kostnads-drivarna är drivmedel-, reparationer- och
leasingkostnader vilket påverkar fordonskostnaderna (ca 500 tkr) samt det ökade elpriset
vilket främst syns under nätförluster (cirka 800 tkr). Bolaget har även externa projekt som
inte är budgeterade och som påverkar både övriga intäkter samt köpta tjänster.
Prognos 1, LEVA i Lysekil AB Prognosen är i linje med budget. Nätintäkterna sänks men
bolaget har externa projekt som ökar övriga intäkter. Kostnadsjusteringar är gjorda för
eldningsoljan, material- och tjänstekostnader på grund av omvärldsfaktorer.
Personalkostnaderna är justerade från den budget som var lagd vilket sänker
kostnadsmassan.
Resultat Tertial 1, LEVA Vatten AB Avvikelsen mot budget men även mot föregående år
är främst kopplad till ökade anslutningsintäkter samt fakturering för samordningsarbeten,
vilket påverkar både övriga intäkter men även köpta tjänster.
Prognos 1, LEVA Vatten AB Justeringar som är gjorda förutom avvikelserna från
tertialutfallet är främst Köpta Tjänster (personalkostnader) avskrivningar,
fastighetskostnader på grund av de ökade elpriserna samt justering för material och tjänster
är med tanke på omvärlden
Resultat Tertial 1, Lysekils Energi Vind AB Totalt för Lysekils Energi Vind ligger
resultatet ca 500 tkr över föregående år men 1,2 mkr lägre än budget. Resultatet för vindproduktionen tertial 1 har en avvikelse mot budget vilket främst är produktionsbortfall och
lägre priser för vindkraften. För elhandeln så påverkas resultatet av det extremt höga
priserna som varit under den inledande delen av året.
Prognos 1, Lysekils Energi Vind AB Intäkterna för vind-produktionen prognostiseras
ner och intäkterna för elhandel och sol-produktion prognostiseras upp och avskrivningar
justeras då ingen nedskrivning gjordes i vintras. Detta medför ett resultat motsvarande ca –
1,2 mkr för helåret.
Hela koncernens investeringsprognos 2022 är 77,1 mnkr. Fördelningen är Leva i Lysekil 14,1
mnkr, Lysekils Energi Vind 8,0 mnkr och Leva Vatten 55,0 mnkr.

3.2 Lysekilsbostäder AB
LysekilsBostäder AB redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 1,8 mnkr för det
första tertialet 2022 att jämföras med periodens budget på 1,2 mnkr. Från och med mitten av
mars har lediga lägenheter erbjudits till flyktingar från krigets Ukraina vilket innebär lägre
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hyresbortfall än budgeterat (0,8 mnkr). På grund av höga elpriser är kostnader för el något
högre än budgeterat (-0,4 mnkr).
Prognostiserat resultat efter finansiella poster 2022 uppgår till 8,3 mnkr, vilket är 0,7 tkr
bättre än budgeterat. Lägre vakansgrad är den främsta anledningen till den positiva
avvikelsen (2,3 mnkr). Den turbulenta finansiella marknaden påverkar LysekilsBostäder i
form av ökade räntekostnader 2022, (-1 mnkr). Höga elpriser gör att budgeterad kostnad för
el överskrids (-0,8 mnkr).
Investeringarna har varit 0,755 mnkr under perioden och prognosen är 7,525 mnkr. Budget
är ca 7,4 mnkr.

3.3 Havets Hus AB
Havets Hus har inlett året med rekord i antalet besök under årets första månader. Det är
oerhört glädjande men en bra dag i juli har akvariet lika många besök som under hela
januari. Det betyder att året har börjat bra men vi kan inte förutsäga något om året förrän
sommarsäsongen passerat.
Resultatet per 30 april 2022 uppgår till – 2 mnkr jämfört med – 2,5 mnkr per 30 april 2021.
Budget för perioden är -2,5 mnkr.
I årets budget finns 0,8 mnkr avsatt för investeringar men prognosen är att det kommer att
bli o,3 mnkr under året.

3.4 Lysekils Hamn AB
Lysekils Hamn AB redovisar efter april ett resultat om 1,1 mnkr, budget för året är satt till 2,0
mnkr och en uppdaterad prognos för 2022 är 2,7 mnkr.
Det är lite högre intäkter men främst lägre kostnader som skapar ett bättre resultat än
jämfört med budget under årets fyra första månader. Den nya prognosen med 0,7 mnkr
högre resultat (2,7 mnkr i stället för 2,0 mnkr) beror på att strukturella personalkostnader
belastade i sin helhet 2021 istället för delvis 2022 i budgeten.
Bolaget genomgår en ny, uppdaterad, översyn av framtida organisation.

3.5 Rambo AB
Rambo AB redovisar ett positivt resultat på 7,7 mnkr för det första tertialet 2022 att jämföra
med periodens budget på 1,0 mnkr. Prognosen för helåret beräknas ligga i nivå med budget
3,1 mnkr.
Investeringar har varit 6,4 mnkr till april och prognosen är 32,4 mnkr för hela 2022, samma
som budgeterat.
Företagsledning och gemensam administration redovisar lägre kostnader med 1,2
mnkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader samt övriga externa kostnader jämfört
med budget för perioden. Dessa kostnader kommer att falla ut senare under året. Prognosen
för helåret beräknas bli +-0. Avdelning Utveckling & Kvalitet har under perioden lagt stort
fokus på utredningar kring Siviks lakvattenhantering. Lakvattendammen har rustats upp och
två nya pilotprojekt har planerats för att kunna startas under sommaren. Projekten innebär
dels rening av PFOS med jonbytarmassa och dels rening av kväve i ett naturligt växtsystem.
Stor fokus läggs även på tillståndsfrågor för olika utvecklingsprojekt på
avfallsanläggningarna.
Affärsområde Avfallshantering redovisar ett resultat på 3,3 mnkr att jämföras med
periodens budget på 1,7 mnkr. En positiv ersättningsutveckling på framför allt metall ger
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ökade intäkter under perioden. Årsprognosen för helåret beräknas bli i nivå med budget 4,9
mnkr. Nytt passersystem för Rambos sju återvinningscentraler (ÅVC) kommer att påbörjas.
Installation sker under våren/sommaren 2022. Hästesked ÅVC i Munkedals kommun
kommer att bli en pilotanläggning och efter godkänd testperiod kommer övriga ÅVC att få
systemet installerat enligt plan under hösten 2022. Inför införandet av passersystem är
ambitionen att samtliga fyra större ÅVC kommer att ha en återvinningsstation belägen i
direkt närhet, men utanför bom och terminal in till ÅVC.
Affärsområde Renhållningskollektiv redovisar sammantaget ett mindre underskott för
perioden på -0,5 mnkr jämfört med budget på – 1,5 mnkr. Prognosen för helåret beräknas bli
i nivå med budget – 4,3 mnkr. Den positiva avvikelsen för perioden beror dels på högre
materialersättningar på framförallt metall, fler tömningar av enskilda avlopp samt ökade
besöksavgifter. Årsprognosen beräknas ligga i nivå med budget -4,3 mnkr.
Affärsområde Insamling redovisar ett resultat på 3,7 mnkr mot budget på 2,9 mnkr.
Prognosen för helåret förväntas hamna i nivå med budget 2,5 mnkr. I början av året
levererades en ny fyr facksbil till Lysekils renhållning. Den äldre bilen kommer behållas och
fungera som en backupbil mellan Lysekil och Munkedals renhållning.
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Total ram 2022 Budgetbeslut KF juni
Summa ramjustering mellan nämnderna
Summa lönerevision 2021
Summa lönerevision 2022
Summa kapitaltjänstkostnader nyinvesteringar
Summa indexuppräkning interna priser
Summa indexuppräkning externa priser
Summa sänkt PO

-407 701

-416 221

Total ram 2022

-414 403

2 034
-7 515
-26
-842
-513
-1 756
1 916
-430 534

-363 892

-52 330

-4 859
-9 211
-19

-1 411

-62
-511
1 795
-376 759

-74 579

-48 909

-42
-317
325

2 000
-728
-68
-251
147
-826
232

-564
-12
-586
1 152
-1 022
361

-53 775

-74 072

-49 580

-2 454

-949 864

-1 006 800

0
19 429
128
1 678
-640
4 432
-4 629

-3
-42

-2 499

-56 936

-971 087

-36 537

1 014 449
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Budgetramar 2022, tkr

4 600

12 249

4 600

12 249

825

-1 007 625

1 015 274

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-29

LKS 2022-000310

Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Reviderad styrmodell för ledning och styrning
Sammanfattning
En utvärdering av Lysekils kommuns styrmodell har påvisat behov av revideringar.
Detta för att förstärka modellens värdeskapande och förutsättningar att bidra till
verksamheternas kvalitet och måluppfyllelse.
En bearbetning och revidering av modellen är gjord i dialog med såväl
tjänstepersoner som politiker.
Förvaltningens bedömning är att den reviderade modellen är enklare att
kommunicera och ta till sig. Den ger grund för verksamheterna att planera och följa
upp på ett sätt som lägger tyngdpunkten på värdeskapande och bidrag till vision
och mål. Samtidigt är grunden i modellen en tydlig tillit till att varje verksamhet på
sin egen nivå bäst vet på vilket sätt den kan bidra genom kvalitet och målsättningar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att fastslå Lysekils kommuns modell
för ledning och styrning att gälla från och med 2023-01-01. Vid samma tidpunkt
upphör Lysekils kommuns nu gällande styrmodell att gälla.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att föreslå
revideringar av nu gällande styrdokument som hänvisar till styrmodellen för att
framåt följa modellen för ledning och styrning.
Ärendet
I dialog med såväl tjänstepersoner som ansvariga politiker har behov framförts av
att revidera Lysekils kommuns nu gällande styrmodell. Syftet med revideringen är
att förenkla, förtydliga och förbättra modellen för att ge ökad genomslagskraft och
positiv påverkan på resultatet för dem kommunen finns till för.
Revideringen har skett parallellt med framtagandet av förslag till Budget 2023 med
plan 2024-2025.
Förvaltningens synpunkter och utredning
En utvärdering av kommunens nu gällande styrmodell har visat att det är en styrka
att ha en gemensam modell. Modellen har gett ordning, reda och struktur. Dock är
uppfattningen också att modellen är väl omfattande, det är svårt att få ihop arbetet
enligt modellen med det arbete som ska ske i vardagen. En upplevelse är också att
kommunen över tid tappat lite av det som varit grundtanken med modellen och att
kraften i utvecklingsområdena minskat.
Drivande och positiva faktorer med dagens modell beskrivs som:
-

Gemensam modell
Ordning, reda, struktur
Ger möjlighet att samlas
Börjar verkligen få fäste i verksamheten
Uthållighet i en modell ger kraft
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-

Fokus på grunduppdraget och enhetens egna ansvar/frihet

Hindrande faktorer med dagens modell beskrivs som:
-

Behov av göra anpassningar i verksamheten för att få till det
Många chefer inte med från början, behov av kompetensutveckling
Nya arbetssätt, ovana, kräver förändring
Otydlighet i hur arbetet med utvecklingsområdena ska ske
Blir lätt för komplicerat/akademiskt
Splittrat /saknar riktigt fokus
Når inte hela vägen ner till verksamheten, blir inte ett verktyg
Saknar möjlighet att rapportera utpekade områden (hållbarhet, näringsliv,
trygghet osv). Skapar parallella spår.
Ordet ”styr” leder det fel?
Politikerna saknar dialog/delaktighet

Förvaltningens sammanfattade bedömning av utvärderingen var att modellen i
grunden är bra men behöver revideringar.
En bearbetning av kommunens styrmodell har lett fram till förslag till förenklingar
och förtydliganden. Grunden är dock fortfarande en utgångspunkt i
grunduppdragets kvalitet, prioriterade utvecklingsmål och en tydlig budget.
Revideringen har skett i nära dialog med kommunledningsgruppen och också
stämts av i ett flertal olika sammanhang med såväl tjänstepersoner som politiker.
Målsättningar med revideringen har varit att förstärka kommunens förutsättningar
att nå vision och mål. För detta krävs att modellen tydligt fokuserar på
värdeskapande för dem kommunen finns till för. Modellen ska vara enkel att förstå
och ge möjligheter för verksamheten att planera och följa upp på ett värdeskapande
sätt.
Ett ytterligare syfte har varit att för framtiden tydliggöra att agenda 2030 är en
integrerad del i hela modellen. För att synliggöra revideringarna har också en
förenklad grafisk beskrivning av modellen tagits fram.
Förvaltningens bedömning är att den reviderade modellen är enklare att
kommunicera och ta till sig. Den ger grund för verksamheterna att planera och följa
upp på ett sätt som lägger tyngdpunkten på värdeskapande och bidrag till vision
och mål. Samtidigt är grunden i modellen en tydlig tillit till att varje verksamhet på
sin egen nivå bäst vet på vilket sätt den kan bidra genom kvalitet och målsättningar.
För att underlätta för planering och uppföljning finns ett digitalt verksamhetsstöd.
En rutin/handbok för att arbeta i systemet utifrån den reviderade modellen är
under framtagande.
Då modellen omfattar mer än bara styrning föreslås en namnändring från Lysekils
kommuns styrmodell till Lysekils kommuns modell för ledning och styrning.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
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Inledning och syfte
Detta dokument beskriver Lysekils kommuns styrmodell.
Styrmodellens övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och
ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess
verksamheter. Styrmodellen omfattar därför hela kommunens organisation.

Grundläggande tankar kring styrmodellen
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta
innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat
omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Med utgångpunkt ifrån kommunens
övergripande vision och värdegrund samt verksamhetens grundläggande uppdrag
ska ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ligga så nära
medarbetare och medborgare som möjligt. Arbetet ska genomsyras av
medskapande och ansvarstagande.
Styrmodellen bygger på ytterligare några grundläggande tankar:


Styrmodellen beskriver dels en struktur och dels ett arbetssätt för
planering och uppföljning.



Styrmodellen utgår ifrån kommunens och verksamheternas uppdrag
som finns beskrivet i statliga och kommunala styrdokument.



Styrmodellen hanterar alla typer av styrning. Styrning sker till
exempel genom lagstiftning, vision, värderingar, strategier,
program, planer, policys, riktlinjer, regler, mål, uppdrag med mera.



Styrmodellen omfattar både planering och uppföljning av
verksamheten utifrån styrdokumenten. En framgångsfaktor är att
krav inte ställs på alltför detaljerad planering och uppföljning är av
mer operativ karaktär.

Organisation för styrmodellsarbetet
Ansvaret för allt arbete med planering och uppföljning enligt styrmodellen ligger
hos varje organisatorisk nivå. Det innebär att kommunfullmäktige, nämnder och
respektive chefer har ansvar på sin nivå. Det övergripande ansvaret för att äga,
driva och utveckla styrmodellen ligger hos kommundirektören.
Kommundirektören utser ansvariga personer för att stödja detta arbete.
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Övergripande beskrivning av styrmodellen
Bilden nedan beskriver kommunens styrmodell. Styrmodellen består av två olika
delar:



Struktur för styrmodellen (A-D)
Arbetsflöde i styrmodellen (E)

Styrmodellens utgångspunkt är Lysekils kommuns övergripande vision och
värdegrund samt kommunens och verksamheternas grunduppdrag vilka finns
beskrivna i kommunala och statliga styrdokument. Som en del av arbetet med
styrmodellen behöver grunduppdraget definieras och dokumenteras på alla nivåer
i kommunens organisation.
A. Beskrivning av grunduppdraget ska omfatta:
1.
2.
3.
4.

Verksamhetsidé
Kommunala och statliga styrdokument av särskild betydelse
Vem verksamheten är till för och vilka behov som ska tillgodoses
Hur verksamheten bidrar till kommunens övergripande vision och
värdegrund
5. Verksamhetens organisation, ledningsstruktur och verksamhetens
viktigaste processer
6. Beskrivning av medarbetare, behovet av kompetens och
arbetsförhållanden
Beskrivningen av verksamhetens grunduppdrag ska sammanfattas i för
verksamheten kritiska kvalitetsfaktorer. Dessa ska beskriva de viktigaste
faktorerna för att verksamheten har hög kvalitet och effektivitet med avseende på
såväl ekonomi, personal, verksamhet och målgruppernas behov.
Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag delas
styrmodellen in i tre delar:
Styrmodell Lysekils kommun
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B. En del som beskriver ekonomistyrning och resursfördelning (ramstyrning)
C. En del som beskriver mål och uppdrag för utvecklingsarbete
D. En del som beskriver kvalitetsfaktorer och hur grunduppdraget ska
kvalitetssäkras
E. Arbetsprocessen för styrmodellen består av fyra steg:
1. Analys av förutsättningar, omvärld och nuläge
2. Planering av resurser, mål och uppdrag samt kvalitetssäkring
3. Säkerställande av genomförande utifrån planering
4. Uppföljning och analys av resultat och kvalitet
Samtliga delar i styrmodellen och samtliga steg i arbetsprocessen ska utföras på
varje organisatorisk nivå. Det innebär att varje politisk nivå och varje chefsnivå
ska göras sin egen planering och uppföljning av styrmodellens olika delar.
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A

Vision, värdegrund och grunduppdrag

Kommunens vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och
statliga styrdokument grunden för verksamheternas uppdrag (grunduppdraget).
Dessa delar ska utgöra en utgångspunkt för arbetet med finansiella mål och
resursfördelning, mål och uppdrag för utvecklingsarbete samt kritiska
kvalitetsfaktorer och indikatorer för att kvalitetssäkra verksamheten.
Kommunens vision och värdegrund finns beskrivna i ett särskilt dokument.
Några viktiga begrepp:
Begrepp
Vision
Värdegrund
Statlig styrning
Kommunal styrning
Verksamhetens
grunduppdrag

B

Definition
Önskvärt framtida tillstånd. Långsiktigt resultat (10 år eller mer). Ska
ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet.
Behöver inte vara realistisk men ska vara vägledande.
Organisationens önskvärda förhållningssätt, agerande och beteende.
Styrdokument som beslutats av staten, till exempel lagstiftning, planer
eller riktlinjer.
Styrdokument som beslutats av kommunen, till exempel strategier,
program, planer, policys, riktlinjer eller regler.
Verksamhetens grundläggande uppdrag i enlighet med både statliga och
kommunala styrdokument. Grunduppdraget beskriver vem verksamheten
är till för och vilka behov som ska tillgodoses.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning och resursfördelning handlar om att utifrån tillgängliga resurser
och god ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan
kommunens olika verksamhetsområden.
Fullmäktige beslutar om ekonomistyrningsprinciper samt riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv för Lysekils kommun.
Ekonomistyrningen innehåller finansiella mål och nyckeltal som syftar till att styra
verksamheterna med utgångspunkt ifrån god ekonomisk hushållning.
Ekonomistyrningsprinciperna hanterar interna mellanhavanden,
kapitaltjänstkostnader, över- och underskott, lokalkostnader och
internprissättning med mera.
Resursfördelningsmodellen beskriver vilka faktorer som påverkar
resursfördelningen till respektive nämnd. Respektive nämnd beslutar om sin egen
resursfördelning.
Utöver dessa består styrmodellen av en budgetprocess och en investeringsprocess
som beskriver olika aktiviteter och roller samt tidsplan.
Några viktiga begrepp:
Begrepp
Resursfördelningsmodell
Ekonomistyrning
Ekonomistyrningsprinciper

Styrmodell Lysekils kommun

Definition
Modell som beskriver vilka kriterier som ligger till grund för fördelning
av resurser mellan olika delar av organisationen.
Styrning av verksamheten genom finansiella mål, incitament och
nyckeltal.
Regelverk som beskriver hur ekonomin ska styras och hanteras
avseende god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv,
uppföljning, över- och underskott, interna mellanhavanden, kostnader till
följd av investeringar med mera.
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C

Plan för utveckling av verksamheten

Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag
genomförs omvärlds- och nulägesanalys som syftar till att identifiera
prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på varje organisatorisk nivå utifrån
de uppdrag och förutsättningar respektive verksamhet har.
Utvecklingsmål
Utifrån de utvecklingsområden som identifieras formuleras ett fåtal prioriterade
utvecklingsmål som ska utgöra en grund för verksamhetens förbättrings-,
förändrings- och utvecklingsarbete. Utvecklingsmål tas fram på varje
organisatorisk nivå och ska vara relevanta för den nivå som de formuleras på.
För varje utvecklingsmål arbetas strategier och åtgärder fram för att öka
måluppfyllelse. Strategier och åtgärder ska på alla organisatoriska nivåer arbetas
fram av tjänstepersoner eftersom det handlar om hur målen ska uppfyllas.
Framtagna strategier kan också ingå i nämndens budgetplan. För varje
utvecklingsmål ska också indikatorer tas fram vilka visar på utvecklingen.
Indikatorerna kan baseras både på kvantitativa och kvalitativa mätmetoder.
Utvecklingsmål kan från ovanliggande nivå konkretiseras och utformas till
uppdrag.
Uppdrag
Styrmodellen skiljer mellan utvecklingsmål och uppdrag. Uppdrag innebär
åtgärder eller aktiviteter som ska utföras på uppdrag av uppdragsgivaren.
Uppdragsgivare kan vara till exempel kommunfullmäktige, nämnd eller genom
statlig styrning.
Uppdragen ägs av den som formulerat dem men verksamheten har ansvar att bidra
genom olika åtgärder eller aktiviteter.
Några viktiga begrepp:
Begrepp
Budget 20xx, plan
20xx-20xx
Lysekils kommun
Budget nämnd 20xx,
plan 20xx och 20xx

Verksamhetsplan
avdelningar och enheter
med budget 20xx
Strategi

Åtgärd
Indikator

Styrmodell Lysekils kommun

Definition
Plan som beskriver kommunfullmäktiges beslutade vision, värdegrund,
kommunens grunduppdrag, ekonomiska förutsättningar, kritiska
kvalitetsfaktorer, prioriterade utvecklingsområden med definition och
motivering samt utvecklingsmål. Indikatorer med tillhörande mätmetoder
ska följas upp och analyseras för varje målområde.
Plan som beskriver nämndens verksamhet, ekonomiska förutsättningar,
kritiska kvalitetsfaktorer och prioriterade utvecklingsmål med inriktning.
Planen beskriver också hur verksamheten ska arbeta för ökad
måluppfyllelse i form av strategier. Indikatorer med tillhörande
mätmetoder ska följas upp och analyseras för varje målområde.
Plan som beskriver verksamhetens grunduppdrag, ekonomiska
förutsättningar, kritiska kvalitetsfaktorer och prioriterade utvecklingsmål.
Planen beskriver också hur verksamheten ska arbeta för ökad
måluppfyllelse i form av strategier och åtgärder. Indikatorer med
tillhörande mätmetoder ska följas upp och analyseras för varje målområde.
Beskriver en inriktning (vägval) på hur arbetet ska utföras i syfte att öka
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet. Beskriver hur
utvecklingsmål, uppdrag, kvalitet och effektivitet ska uppnås (mer
övergripande än åtgärder).
Aktivitet eller tillvägagångssätt som genomförs i syfte att öka
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet. Beskriver hur utvecklingsmål,
uppdrag, effektivitet och kvalitet ska uppnås (mer detaljerat än strategier).
Indikator är detsamma som ett mått. För alla indikatorer behövs en
mätmetod (kvalitativ eller kvantitativ). En indikator ska mäta
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet.
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D

Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritiska kvalitetsfaktorer
En kritisk kvalitetsfaktor är en extra viktig och särskilt angelägen faktor som
måste uppfyllas för att verksamhetens grundläggande uppdrag ska ha hög
kvalitet.
Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag ska
faktorer som är kritiska för kvaliteten identifieras och definieras. Faktorerna är
kännetecken för god kvalitet och effektivitet. Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra
perspektiv, målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.
I syfte att kvalitetssäkra varje kvalitetsfaktor ska en eller flera
kvalitetsindikatorer tas fram. En kvalitetsindikator är ett mått på uppnådd
kvalitet och/eller effektivitet.
Respektive chef ansvarar för att kritiska kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer tas fram för verksamheten. Kritiska kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer ingår i varje års verksamhetsplan.
Nämnden fattar beslut om kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer i
samband med beslut om kommande års budgetplan.
Några viktiga begrepp:
Begrepp
Kritisk
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

E

Definition
Med kritisk menas särskilt viktig eller angelägen.
Faktor som är avgörande för att lyckas med grunduppdraget. Beskriver
vad som kännetecknar god kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra perspektiv, målgrupps-, verksamhets-,
medarbetar- och ekonomiperspektiv.
Mått på kvalitet och/eller effektivitet. Varje kvalitetsindikator ska utgå
från en kvalitetsfaktor. Till varje kvalitetsindikator beskrivs mätmetod
och hur ofta mätningen ska ske.

Planerings- och uppföljningsprocessen

Arbetet med styrning och ledning sker med utgångspunkt ifrån planerings- och
uppföljningsprocessen. Processen omfattar delprocesserna:
1. Analys av förutsättningar, omvärld och nuläge
2. Planering av resurser, mål och uppdrag samt kvalitetssäkring
3. Säkerställande av genomförande utifrån planering
4. Uppföljning och analys av resultat och kvalitet

Styrmodell Lysekils kommun
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Bilden nedan beskriver arbetsflödet i planerings- och uppföljningsprocessen:

Dokumentation
Resultatet av planeringsprocessen dokumenteras i, för respektive nämnd, en
budgetplan och för respektive verksamhet i en verksamhetsplan med budget.
Dokumentationen innehåller följande:




Verksamhetsbeskrivning med analys av nuläge och förutsättningar
Ekonomiska förutsättningar och budget
Utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer med indikatorer samt uppdrag

I juni fastställer kommunfullmäktige budget för kommande år och plan för ytterligare två år.
I oktober fastställer respektive nämnd budget för kommande år och plan för ytterligare två år.
Uppföljningsprocessen dokumenteras i form av uppföljningsrapporter fem gånger per år.

Styrmodell Lysekils kommun
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Övergripande tidplan för planering och uppföljning:

Styrmodell Lysekils kommun
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Några viktiga begrepp:
Begrepp
Analys av
förutsättningar

Planering
Säkerställa
genomförande
Uppföljning

Definition
Som underlag inför planering görs en analys av verksamhetens förutsättningar.
Analysen ska omfatta:
 Verksamhetsbeskrivning – utifrån grunduppdraget
 Omvärldsanalys – trender och faktorer som påverkar verksamheten
 Nulägesanalys – måluppfyllelse, kvalitet och effektivitet
 Riskanalys – utifrån god intern kontroll
 Befolkning, demografi och ekonomi – hur ser förutsättningarna ut?
Utifrån ovanstående analys genomförs planering. Planering och prioritering av mål
och uppdrag samt ta fram strategier och åtgärder vilka tidsätts och ansvarsfördelas.
Genomföra strategier och åtgärder utifrån mål och uppdrag.
Uppföljning innebär att studera, tolka, jämföra och reflektera över data och
resultat. Sammanfattning analys rapporteras till uppdragsgivaren via
resultatdialog.

Rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner
Grundprincipen för samspelet mellan ledande politiker och tjänstepersoner är att
politiker fokuserar på VAD- och NÄR-frågor (det resultat som ska uppnås,
uppdrag som ska utföras samt när och inom vilka ramar). Tjänstepersoner
fokuserar på HUR- och VEM-frågor (hur arbetet ska bedrivas samt ledas och
fördelas).
Formaliserade, tydliga och kända spelregler ger en grund för att utveckla
förutsättningarna för det politiska ledarskapet, för tjänstepersonernas ledarskap
och för samspelet däremellan. Den som betraktar den kommunala organisationen
utifrån får därmed en bättre insyn i ansvars- och uppgiftsfördelningen. Detta
tydliggörs ytterligare i upprättade instruktioner för kommundirektör och
förvaltningschefer.

Dialog som styrmedel
Med dialog avses ett samtal mellan två parter i syfte att skapa en gemensam
förståelse och acceptans. Dialog är ett samtal där båda parter befinner sig på
samma nivå utan att någon ska ha rätt eller fel och utan att något beslut ska fattas.
Dialog är ett samtal utifrån givet tema eller frågeställning.
Dialog används som styrmedel mellan olika roller och nivåer i organisationen för
att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, värderingar,
mål, inriktningar, uppdrag, resultat eller kvalitet.
Dialog kräver särskilda möten och bör heller inte ske under ordinarie
nämndsmöten.
Dialogmöten kräver både förberedelse, planering samt utvärdering och ingår i
processerna för planering och uppföljning.
Dialog ersätter inte befintliga styrdokument eller rapporter utan ska skapa ökad
förståelse, samsyn och acceptans för dessa.

Styrmodell Lysekils kommun
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Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsens uppgifter beskrivs i kommunallagen, 6 kap.




1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
11 § Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens eller
landstingets utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna
Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges beslutade vision, värdegrund,
utvecklingsområden med inriktningar, mål och 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.
Uppdraget att leda och samordna utövas genom att:
 Definiera och analysera nuläge och förutsättningar utifrån kommunfullmäktiges
övergripande vision, värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar, mål och
uppdrag.
 Arbeta fram en plan (budgetplan).
 Fastställa strategier för att uppnå kommunfullmäktiges utvecklingsområden.
 Säkerställa att det som ingår i planen genomförs.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och dess
olika delar. Det innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat
uppgift utan en del av att arbeta enligt styrmodellen.
Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet med uppsikt ligger hos
kommundirektören på kommunstyrelsens uppdrag.
Uppsikten utövas genom:
 Analys av förutsättningar (och omvärld)
 Uppföljning av vision, värdegrund, mål och indikatorer samt uppdrag
 Uppföljning av finansiella mål och budget
 Uppföljning av kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer


Uppföljning av intern kontroll och riskanalyser

Intern kontroll
Intern kontroll är generellt deﬁnierad som det arbete som utförs av en
organisation i syfte att ge rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet
och resultat inom följande kategorier:


Effektivitet och produktivitet i verksamheten



Tillförlitlig ﬁnansiell rapportering



Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Intern kontroll kan delas in i två delar:
 Strategiska risker
 Operativa risker
Styrmodell Lysekils kommun
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De strategiska riskerna hanteras inom ramen för styrmodellen medan det
upprättas en särskild intern kontrollplan för de operativa riskerna.
Strategiska risker hanteras i samband med nulägesanalysen. Utifrån
nulägesanalys tas kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer fram. Avsikten
är att kvalitetssäkra och följa upp att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och
på ett effektivt sätt.
Operativa risker hanteras genom Lysekils kommuns riktlinjer för intern kontroll.
Syftet är att säkerställa och följa upp att den interna kontrollen och det interna
kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom förvaltningens verksamhet.
Varje nämnd tar fram en intern kontrollplan.

Linjeorganisation, projekt och processer
I styrmodellen ingår att styra och genomföra olika uppgifter och uppdrag. Ju mer
styrning en uppgift kräver desto större anledning finns det att fundera på formen
för styrning och genomförande.
Genomförande av olika uppgifter och uppdrag kan fördelas och utföras i
organisationen på tre olika sätt:





Uppgiften fördelas till och utförs av en funktion i linjen. Denna
funktion får då ansvar för att lösa uppgiften.
Uppgiften läggs i linjen och ska utföras enligt en fastställd process. En
funktion får ansvar för att lösa uppgiften enligt den beskrivna
processen samt utifrån de styr- och stöddokument som är kopplade till
denna. Särskilt utsedd processägare och processledare ansvarar för att
processen kontinuerligt förbättras.
Uppgiften läggs i ett projekt med en särskild organisation, budget och
tidplan. Projektet får då ansvar för att lösa uppgiften enligt beslutat
projektdirektiv.

Systemstöd
Som stöd i arbetet med styrmodellen har Lysekils kommun ett digitalt verktyg för att
dokumentera analys, planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.
Styrmodell Lysekils kommun
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Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Budget 2023 och plan 2024-2025 för Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2023 och plan
2024-2025. Arbetet utgå ifrån kommunens styrmodell som också parallellt
reviderats för att förenklas och förtydligas.
Budgeten med plan beskriver kommunens serviceuppdrag, demokratiuppdrag och
samhällsutvecklingsuppdrag.
För att säkra kvaliteten har kvalitetsfaktorer definierats för perspektiven
medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.
För samlat och prioriterat utvecklingsarbete föreslås tre utvecklingsmål:
 I Lysekils kommun ökar barn och ungas framtidstro
 I Lysekils kommun förbättras livskvalitet och upplevelser året runt
 Lysekils kommun stärks som nav för maritim innovationskraft och utveckling
Den ekonomiska budgeten är lagd för att för året 2023 klara ett resultat på 2%
vilket är nivån fastlagd i kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Det
ekonomiska utrymme som finns är prioriterat för att driva på utvecklingen i
relation till vision, kvalitet och mål.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Budget 2023 och
plan 2024-2025 för Lysekils kommun med uppdrag till kommunstyrelsen
och dess förvaltning att komplettera handlingen till budgetbeslutet i
november 2022.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas
oförändrad på 22,46 kr.
3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att till
kommunstyrelsens möte i oktober och kommunfullmäktiges möte i
november återkomma med investeringsbudget, kompletterande skrivningar
kring sammanfattning omvärld/nuläge samt motiveringar, strategier och
indikatorer för kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål.
4. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inför
budgetåret 2024 ta fram förslag till ny budget- och resursfördelningsmodell.
5. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att till
kommunstyrelsens möte i oktober utreda eventuella behov av
organisatoriska förändringar i kommunen för att öka förutsättningar till
måluppfyllelse framåt.
6. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
utvärdera och föreslå revideringar av reglementen för kommunens
nämnder. Återrapporteras till kommunstyrelsen i april 2023.
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Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till budget 2023 och
plan 2024-2025. Arbetet ska utgå ifrån kommunens styrmodell som också parallellt
revideras för att förenklas och förtydligas.
Förvaltningens synpunkter och utredning
Budget 2023 och plan 2024-2025 ska innehålla såväl verksamhetsplanering som
ekonomiska förutsättningar och budget. För att ge underlag för arbetet har
dialogmöten hållits kring investeringar och lokalförsörjning, bokslutet 2021 samt
nuläges- och omvärldsanalys. Dessutom har workshop genomförts kring behovet av
att revidera utvecklingsområden, mål och kvalitetsfaktorer. Inför det slutliga
förslaget har samtliga partier erbjudits att fördjupa sig och lämna inspel till
skrivningarna.
En bearbetning av kommunens styrmodell har lett fram till förslag till förenklingar
och förtydliganden. Grunden är dock fortfarande en utgångspunkt i
grunduppdragets kvalitet, prioriterade utvecklingsområden och en tydlig budget.
Vision
”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.”
Den fördjupande komplettering som idag finns kring Lysekil (det hållbara
samhället, det attraktiva samhället året runt, kreativitet och framtidstro, den
självklara mötesplatsen och ledande inom maritima näringar) bedöms skapa
otydlighet i relation till kommunens nu föreslagna kvalitetsfaktorer och
utvecklingsmål. För att förtydliga den strategiska planeringen framåt föreslås att
visionen framåt endast utgörs av den inledande visionstexten.
Grunduppdraget
Kommunens grunduppdrag beskrivs enligt modell från Sveriges kommuner och
regioner som tredelat. Det handlar om serviceuppdraget, demokratiuppdraget och
samhällsutvecklingsuppdraget. Till detta kommer också uppdraget som
arbetsgivare.




Serviceuppdraget omfattar kommunens ansvar för medborgarnas
utbildning, trygghet och hälsa.
Demokratiuppdraget innebär att ta tillvarata medborgares intressen genom
att ge inflytande och delaktighet.
Samhällsutvecklingsuppdraget innebär att tillsammans med andra aktörer
bidra till att utveckla samhället som helhet.

Kvalitetsfaktorer
Ett antal kvalitetsfaktorer bedöms som avgörande för kommunen som helhet ska
kunna leverera enligt grunduppdraget och för att beskriva dessa faktorer delas de in
i fyra perspektiv:


målgrupp (hållbarhet och värdeskapande)
o möjlighet till delaktighet och inflytande
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o gott näringslivsklimat
o service av god kvalitet
o bidrar till ett hållbart samhälle
verksamhet (effektivitet och utveckling)
o systematiskt kvalitetsarbete
o förvaltar kommunens resurser väl
medarbetare (attraktivitet)
o attraktiv arbetsgivare
ekonomi (balans)
o ekonomi i balans över tid

Till varje kvalitetsfaktor beskrivs en definition, motivering och strategi framåt. För
att följa nuläge och utveckling över tid identifieras ett antal indikatorer som följs
upp och analyseras i samband med uppföljningstillfällen under året.
Kvalitetsfaktorer med indikatorer definieras enligt modellen för styrning och
ledning på varje nivå i organisationen. Detta för att skapa utvecklingskraft och
engagemang genom tydlig koppling till grunduppdrag och värdeskapande för den
verksamheten finns till för.
Utvecklingsmål
Med utgångspunkt i omvärldens trender och deras påverkan på kommunen och
också resultatet av tidigare analys och uppföljning av kommunens kvalitet och
resultat föreslås en revidering av kommunens övergripande utvecklingsområden
och utvecklingsmål.
En viktig del i revideringen är att skapa ökad genomförandekraft och stärkta
förutsättningar att nå utveckling och resultat. Allt för att på bästa möjliga sätt bidra
till att kommunen når visionen.
Idag finns fem utvecklingsområden med tillhörande mål. Förvaltningen gör
bedömningen att tre av dessa områden är fortsatt relevanta men behöver
konkretiseras och revideras för att skapa mer kraft för utveckling.
För att förenkla föreslås också att slå samman nivån utvecklingsområde och
utvecklingsmål och framåt bara använda utvecklingsmål. Målet kompletteras med
en definition och motivering samt strategi för utvecklingsarbete. För att visa nuläge
och utveckling definieras indikatorer som följs upp och rapporteras med
regelbundenhet.
Förslag till nya utvecklingsmål är
 I Lysekils kommun ökar barn och ungas framtidstro
 I Lysekils kommun förbättras livskvalitet och upplevelser året runt
 Lysekils kommun stärks som nav för maritim innovationskraft och utveckling
Att bidra till de kommungemensamma utvecklingsmålen ska ses som en del i
grunduppdraget för kommunens förvaltningar och bolag vilka också ombeds att
beskriva hur man på bästa sätt kan bidra till den framtida utvecklingen.
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För att skapa engagemang, driv och genomförandekraft föreslås arbetet kring varje
utvecklingsmål ledas av en utvecklingsansvarig strateg inom
kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar utveckling. Som styrgrupp för
arbetet föreslås kommunledningsgruppen tillsammans med samtliga bolags-VD:ar.
För att förstärka förutsättningarna föreslås också att en del av kommundirektörens
budget för utvecklingsarbete relaterat till målen speciellt riktas till respektive
område.
Uppdrag
Enligt styrmodellen ges ansvariga politiker möjlighet att komplettera den budget
och plan med konkreta uppdrag för specifika åtgärder. Uppdraget/uppdragen ska
beröra frågor som inte redan finns pågående eller planerat i grunduppdrag eller
utvecklingsområden. Uppdrag ska formuleras tydligt så att det är möjligt att
genomföra och följa upp samt också åtföljas av beslut om finansiering.
Ekonomi
Budget 2023 har ett resultat på 21,4 mnkr vilket är två procent och i enlighet med
riktlinjerna och grund för beräkningar är senaste skatteprognosen från Sveriges
kommuner och regioner och ett invånarantal om 14 266. För att nå två procent för
åren 2024 och 2025 behöver kommunen göra åtgärder motsvarande 8,5 mnkr
respektive 13,0 mnkr. I övrigt finns en budgetregleringspost för
kapitaltjänstkostnader, löne-och prisindex, för utfördelning till nämnderna inför
2023.
Vissa satsningar görs och presenteras budgethandlingens avsnitt 8.4.
Kommunens pensionskostnader ökar kraftigt 2023, 24,7 mnkr i jämförelse med
budget 2022, till stor del på grund av det nya pensionsavtalet. För att motverka den
kraftiga ökningen ligger i förslaget att utnyttja kommunens överskottsfond hos
Skandia på 8,6 mnkr.
Investeringsutrymmet för nyinvesteringar är nivån för resultatet enligt kommunens
riktlinjer, 21,4 mnkr. Behovet är avsevärt större och oklarhet kring vissa
investeringar innebär att beslut behöver flyttas till hösten.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv är anpassat till de tre nya
utvecklingsmålen och de finansiella målen är samma som föregående år.
Organisation och reglementen
Med utgångspunkt i den nu föreslagna budgeten med plan och den reviderade
styrmodellen gör förvaltningen bedömningen att det kan finnas behov av
organisatoriska förändringar och revidering av nämnds-reglementen. Detta för att
tydliggöra uppdrag och säkra bästa möjliga förutsättningar till kvalitet och
måluppfyllelse.
Beslutsprocess
Budgetdokumentet ska fastställas av kommunfullmäktige. Detta sker enligt
kommunens budgetprocess i juni för att ge övriga nämnder och förvaltningar bästa
möjliga planeringsförutsättningar för kommande planperiod.
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1 Politiken har ordet
2 Grunduppdrag
Grunduppdraget beskriver vem verksamheten är till för och vilka behov som ska tillgodoses.
Kommunens grunduppdrag beskrivs enligt modell från Sveriges kommuner och regioner som
tredelat. Det handlar om serviceuppdraget, demokratiuppdraget och
samhällsutvecklingsuppdraget. Till detta kommer också uppdraget som arbetsgivare.




Serviceuppdraget omfattar kommunens ansvar för medborgarnas utbildning, trygghet
och hälsa.
Demokratiuppdraget innebär att ta tillvarata medborgares intressen genom att ge
inflytande och delaktighet.
Samhällsutvecklingsuppdraget innebär att tillsammans med andra aktörer bidra till
att utveckla samhället som helhet.

Grunduppdraget definieras genom nedanstående rubriker.

2.1 Verksamhetsidé
2.2 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.”

2.3 Värdegrund - öppet, enkelt, värdigt
Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun.
Öppet
Begreppet öppet innehåller flera dimensioner:
Öppet och faktabaserat
Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del
av dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara öppna i alla de delar som inte begränsas av
myndighetsutövning och sekretess.
Öppet förhållningssätt
Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha
en öppen, positiv och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan
vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut.
Enkelt
Lysekils kommun ska underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår
service.
Värdigt
Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun ska kommunicera och agera
utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme.

2.4 Styrande dokument av särskild betydelse
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2.5 Organisations- och ledningsstruktur
Lysekils kommun

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete samt utövar uppsikt över övriga
nämnders och bolags verksamheter. Vidare bereder man ärenden till kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Lysekils kommun har en god bebyggd miljö och
god livsmiljö. Nämnden har ett särskilt ansvar för planering av natur- och kulturmiljö,
fastigheter, infrastruktur, IT och servicearbeten (kost, städ, intern administration).
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden genom utbildningsförvaltningen är huvudman för förskola, grundskola,
grundsärskola, musikskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar också
för folkbiblioteken samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten.
Utbildningsnämnden genom arbetslivsförvaltningen är ansvarig för verksamheter inom
ekonomi/försörjning, vuxenutbildning, arbete och sysselsättning (SoL och LSS).
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Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg.
Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av
kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljerad med avseende på
kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd i samverkan mellan
kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll.
Valnämnden
Valnämnden administrerar de allmänna valen var fjärde år till riksdag, landsting och
kommunfullmäktige samt val till EU-parlament och folkomröstningar. Detta omfattar bland
annat förberedelser inför val, utbildning av valförrättare och hantering av förtidsröster.
Jävsnämnden
Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där
samhällsbyggnadsnämnden inte får utöva myndighetsutövning gentemot verksamhet och
objekt som nämnden själv bedriver och därmed på grund av jäv inte kan fatta beslut.
Jävsnämnden för kommunens talan i mål eller ärenden som rör den egna verksamheten.
LEVA i Lysekil AB
LEVA i Lysekil AB ansvarar för att elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme fungerar i Lysekil.
Dessutom driver bolaget de två vindkraftverken vid Humlekärr och underhåller kommunens
gator och parker på uppdrag av Lysekils kommun. Bolaget har även egen elhandel och kan
erbjuda solcellspaket.
Lysekils Hamn AB
Bolaget bedriver efter avvecklingen av stuveri- och hamnverksamhet för några år sedan i
huvudsak uthyrning av kajer, terminalytor samt magasin och kontorsytor till hamnnära
verksamheter.
LysekilsBostäder AB
LysekilsBostäder AB är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. I bolagets
åtaganden ligger, förutom att utveckla och underhålla ett fastighetsbestånd i konkurrens med
övriga aktörer på marknaden, också att ha ett socialt ansvar. Bolaget ska medverka till att det
i bostadsområden där bolaget har verksamhet skapas social gemenskap och integration.
Havets Hus i Lysekil AB
Havets Hus AB ska driva ett publikt havsakvarium och verksamhet som har en naturlig
anknytning därtill. Syftet är att visa och förmedla kunskap om den marina världens djurliv
och förhållanden, främst med inriktning på närområdet – Västerhavet samt att öka
människors medvetenhet om den marina miljön och en hållbar utveckling av denna.
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2.6 Medarbetare
Uppgifter från årsredovisning 2021:










Antal anställda i Lysekils kommun 1 405, varav andel kvinnor 80 procent och andel
män 20 procent
Medelålder 43 år
Andel heltidsanställda 74 procent
Andel deltidsanställa 26 procent
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 94 procent
Personalomsättning 7,8 procent
Sjukfrånvaro 10,6 procent, varav andel kvinnor 11,3 procent och andel män 8,0
procent
Långtidsfriska 22,2 procent
Hållbart medarbetarbetarengagemang index utifrån medarbetarenkät 76 procent

3 Omvärld och nuläge
Det finns ett antal övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och
värderingar – där förändringar av dem starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen.
Genom att förstå och försöka hantera dessa fundamentala förändringskrafter kan också
fördelar dras av dem.
SKR har identifierat tio trender som de anser kommer att påverka det kommunala uppdraget
fram till 2030.











Ökat behov av livslångt lärande
Användare driver teknisk utveckling
Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
Ökad polarisering och utsatthet
Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas
Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

Samtliga SKR:s tio trender är aktuella för Lysekils kommun att förhålla sig till och nedan
sammanfattas de fem trender som är särskilt angelägna att fokusera på nu och inför
framtiden.
Ökat behov av livslångt lärande
Utbildning av hög kvalitet, för både barn och vuxna, som är tillgänglig för alla är avgörande
för att bygga det livslånga lärandet. Bäst förutsättningar ges om de socioekonomiska
skillnaderna i samhället minskar.
Utifrån ett internt perspektiv med Lysekils kommun som arbetsgivare är det en utmaning att
klara av att bemanna verksamheter med kompetent personal och genom det upprätthålla
välfärden.
Att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en god och hälsofrämjande arbetsmiljö med
bra förutsättningar för kompetensutveckling, omställningsmöjligheter och flexibilitet i
arbetet är angeläget.
Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
Digitalisering har skapat förutsättningar för distansarbete för många människor och det är
möjligt att bo på en annan ort än där arbetsplatsen är placerad. För Lysekil kan detta vara en
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möjlighet till fler kommuninvånare samt arbetskraft.
På samma sätt som det är angeläget att nya invånare flyttar till Lysekil är det lika värdefullt
att behålla dem som redan bor i kommunen. Goda förutsättningar måste också finnas för
dessa att vilja bo kvar, arbeta, studera och ha en livskvalitet att trivas med.
Ökad polarisering och utsatthet
Den ökade polariseringen och utanförskapet, både ekonomiskt och socialt, skapar skillnader
vad gäller exempelvis arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet.
En minskad bostadssegregation och stöd till familjer kan bidra till att jämna ut skillnader och
samhällsproblem kopplat till detta.
Delaktighet beskrivs som en motkraft till känslan av utanförskap och ger en uppfattning av
att samhället bryr sig. En god och fungerande integration där människor känner tillhörighet i
samhället, har arbete, går i skolan och har vänner är angeläget. Här kan civilsamhället,
föreningar och studieförbund spela en större roll i framtiden.
Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
Att uppleva tillit betyder att världen blir mera förutsägbar och hanterbar vilket reducerar
osäkerhet och därmed minskar upplevelsen av stress, oro och misstro. Ett tillitsfullt samhälle
kan lättare bygga upp gemensamma och fungerande välfärdssystem samt skapa
förutsättningar för framtidstro, trygghet och god hälsa.
Minskar tilliten mellan människor ökar betydelsen av att kommunen lever upp till vad man
som medborgare ska kunna förvänta sig.
Att jobba med medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets
utveckling har blivit en allt viktigare fråga, dels för att skapa tillit till det demokratiska
systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.
Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet
Den ökade sårbarheten yttrar sig inom många områden och kommunen behöver rusta sig för
att klara de utmaningar som uppstår utifrån detta.
Bland annat har effekterna av klimatförändringarna till följd av den globala uppvärmningen
blivit tydliga de senaste åren.
Det säkerhetspolitiska läget har de senaste åren försämrats i vårt närområde. Det har
inneburit en återupptagning av totalförsvarsplanering och krav på kommuner att säkerställa
en förmåga till civilt försvar. Beroende på den fortsatta utvecklingen i omvärlden kan Lysekil
påverkas genom nya flyktingströmmar.
Även krisberedskap på det individuella planet i kommunen är centralt för att klara
exempelvis långvariga strömavbrott, tillfällig brist på vatten eller långvariga driftstörningar i
dricksvattenförsörjningen.

3.1 Sammanfattning av omvärld och nuläge
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4 Kvalitet i grunduppdraget
För att kommunen ska kunna nå visionen krävs att verksamheten lever upp till sitt
grunduppdrag med god kvalitet. För detta behövs såväl kultur och struktur som systematik.
Framgångsfaktorer är att arbetet utgår ifrån att skapa värde tillsammans med dem man finns
tillför, att beslut baseras på fakta, att utveckla värdeskapande processer, att involvera
engagerade medarbetare, att leda för hållbarhet och att ständigt förbättra verksamheten och
skapa innovationer. Varje verksamhet ansvarar för att bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete som grund för utveckling och förbättring över tid.
För Lysekils kommun finns ett antal kvalitetsfaktorer som bedöms vara avgörande för att
säkerställa en god kvalitet.
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv:





Målgruppsperspektiv (hållbarhet och värdeskapande)
Verksamhetsperspektiv (effektivitet och utveckling)
Medarbetarperspektiv (attraktivitet)
Ekonomiperspektiv (balans)

Kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med hjälp av indikatorer, vilka är mått eller nyckeltal
som är till hjälp för att följa resultatet på kvaliteteten i verksamheten.

4.1 Perspektiv: Målgrupp
Kvalitetsfaktor

Definition

Möjlighet till delaktighet och inflytande

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det
lokala samhällets utveckling.

Gott näringslivsklimat

Företagares upplevelse av förutsättningarna att etablera,
driva och utveckla företag i Lysekils kommun.
Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är: ”Summan
av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter
företagaren i vardagen”.

Service av god kvalitet

Medborgarnas upplevelse av en kommunal service av god
kvalitet. I den kommunala servicen ingår det samlade
ansvaret för skola, omsorg och andra verksamheter som
bygger en fungerande välfärd.

Bidrar till ett hållbart samhälle

Hållbar utveckling innebär att tillfredsställa medborgarnas
behov idag utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.

4.2 Perspektiv: Verksamhet
Kvalitetsfaktor

Definition

Systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt arbete innebär att fånga in olika aspekter på
kvalitet på ett sätt som gör att det går att få underlag för
analys och lärande. Ett systematiskt kvalitetsarbete omfattar
planering, uppföljning, utvärdering och dokumentation.

Förvaltar kommunens resurser väl

En effektiv verksamhet handlar om att omvandla tillgängliga
resurser till tjänster med hög kvalitet för dem kommunen
finns till för.

4.3 Perspektiv: Medarbetare
Kvalitetsfaktor

Definition

Attraktiv arbetsgivare

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att vara en
organisation dit medarbetare vill söka sig för att arbeta och
också vara kvar över tid.
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4.4 Perspektiv: Ekonomi
Kvalitetsfaktor

Definition

KF: Ekonomi i balans över tid

Ekonomi i balans innebär att intäkterna över tid överstiger
kostnaderna.

5 Prioriterad utveckling
För att ytterligare stärka förutsättningarna att nå visionen krävs kraftsamling över
organisationsgränser och för en längre tid. Med utgångspunkt i omvärlds- och nulägesanalys
formuleras utvecklingsmål för att visa vad Lysekils kommun väljer att prioritera och lägga
extra fokus på för perioden. Utvecklingsmålen utgör grund för förbättrings, förändrings och
utvecklingsarbete och till varje mål beskrivs indikatorer för uppföljning och åtgärder för
förbättring.

5.1 Utvecklingsmål: I Lysekils kommun ökar barn och ungas
framtidstro
Motivering till vald strategi
Målet motiveras av att Lysekils framtida utveckling är beroende av att dagens barn och unga
har en positiv framtidstro och därmed vilja och förutsättningar att vara med och utveckla
Lysekil in i framtiden.
Måluppfyllelse förutsätter delar som trygghet och socialt stöd, goda resultat i skolan och tillit
till samhället. Framgång inom utvecklingsmålet leder på sikt till bättre levnadsvillkor, ökad
jämlikhet, bättre folkhälsa, stärkta förutsättningar till samhällsutveckling och minskade
samhällskostnader.

5.2 Utvecklingsmål: I Lysekils kommun förbättras livskvalitet och
upplevelser året runt
Motivering till vald strategi
Målet motiveras av att Lysekil måste ta tillvara all potential och förutsättningar som finns för
att göra det attraktivt att bo och leva i Lysekils kommun.
Måluppfyllelse förutsätter att den attraktivitet som finns i havet, bergen, naturen,
landsbygden och småstaden tas tillvara, tillgängliggörs och synliggörs på ett kvalitativt sätt.
Framgång inom målområdet gör det mer attraktivt att bo och leva i Lysekils kommun vilket
ger bättre förutsättningar för fortsatt god samhällsutveckling.

5.3 Utvecklingsmål: Lysekils kommun stärks som nav för maritim
innovationskraft och utveckling.
Motivering till vald strategi
Motiveras av att Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim
forskning och företagande utgör ett naturligt maritimt nav med stor utvecklingspotential som
kan ge tillväxtmöjligheter.
Måluppfyllelse förutsätter en bred samverkan mellan många olika aktörer och att kommunen
klarar av att dra nytta av all den potential som finns i den unika utbildnings, forsknings- och
innovationsmiljö som finns i kommunen. Framgång inom målområdet ger Lysekil
attraktionskraft och tillväxt vilket stärker Lysekil som samhälle in i framtiden.
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6 Uppdrag
Utöver planerade åtgärder inom ramen för kvalitetsarbetet i grunduppdraget och de
formulerade utvecklingsmålen ges också möjlighet att besluta om uppdrag.

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lysekil

191,9

200,1

207,8

215,2

215,5

217,5

V Götaland

199,0

206,7

214,2

220,5

224,4

226,9

Riket

201,9

208,8

215,5

221,1

225,2

228,8

Kommunalskatt
De kommunala skatteintäkterna beror på hur skatteunderlaget utvecklas. Skatteunderlagets
utveckling beror på i huvudsak två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen.
Skatteunderlaget beräknas på riksnivå. Skatteintäkterna kommer till kommunkassan det år
de avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december påföljande år.
Budget 2023 utgår från oförändrad skattesats 22,46 kr.
Inkomstutjämning
I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar att alla kommuner
respektive landsting får ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter
till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft (förenklat
uttryckt). Lysekils kommun är bidragstagare i inkomstutjämningen, vilket innebär ett bidrag
på 10 040 kr per invånare 2023.
Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan
enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva
verksamhet. Systemet bygger på en rad olika parametrar och använder tillgänglig statistik
över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommuner.
Kostnadsutjämningen bygger på kommunens beräknade standardkostnad som jämförs med
rikets genomsnittliga standardkostnad. För Lysekils kommuns del innebär det ett bidrag på
1544 kr per invånare 2023.
Skattesats
Prognosen bygger på oförändrad skattesats 22,46 kr.
Tabellen nedan beskriver aktuell skatteprognos med uppgifter från SKR:s cirkulär 22:15 som
presenterades i april 2022.
Invånarantalet som ligger till grund för prognosen är enligt tabell nedan. Exempelvis är
invånarantalet 1 november 2022 grund för skatteberäkningar år 2023. Prognosen är ytterst
försiktig då befolkningen de senaste åren har minskat.
År
Antal invånare 1/11 året innan
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Prognos skatter, generella statsbidrag SKR
Prognos år (belopp i mnkr)

2022

2023

2024

2025

Skatteintäkter

759,9

791,9

810,5

832,2

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift

129,6

143,2

153,0

160,2

Kostnadsutjämning

12,6

22,0

22,0

22,0

Regleringsbidrag/ -avgift

39,5

22,3

22,5

18,3

LSS-utjämning

28,8

28,3

28,3

28,3

Slutavräkning 2021/2022

10,9

Fastighetsavgift
Summa intäkter inkl. avräkning och fastighetsavgift

50,9

54,0

54,0

54,0

1 032,1

1 061,8

1 090,4

1 115,0

8,4

8,4

8,4

1 070,2

1 098,8

1 123,4

Extra bidrag
Totalt

1 032,1

Enligt den senaste prognosen från SKR, som presenterades i april, kommer Lysekils kommun
att erhålla skatteintäkter om 1 070,2 mnkr för 2023. Extra bidrag 8,4 mnkr avser
förstärkning av äldreomsorgen genom riktat statsbidrag.
Finansiell analys i jämförelse

Profiler ovan är från en rapport som tas fram av KFi (Kommunforskning i väst) och
rapporten för 2021 kommer under hösten 2022. Profilen för kommunen jämförs med
kommunerna i Västra Götaland och Hallands län och gäller 2018-2020.
Inledningsvis påtalas att pandemin har en påverkan på resultatet, det är höga resultatnivåer
generellt i kommunsektorn. Det har varit ökade statsbidrag och tillfälligt minskade
kostnader. Det är därför viktigt att analysera det underliggande resultatet. Nedan är ett
utdrag från rapporten.
"Lysekil har ett tillfredställande finansiellt läge. Resultatnivån exklusive jämförelsestörande
engångsposter bör dock de närmaste åren uppgå till minst 3% i förhållande till
verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. På grund av de stora
jämförelsestörande engångsposterna de senaste åren blir det extra viktigt att mäta detta
resultatmål exklusive dessa jämförelsestörande engångsposter!
Det är nämligen viktigt att de höga resultatnivåerna för kommunerna under 2020 tolkas på
rätt sätt. De förklaras som tidigare nämnts av ökade statsbidrag och tillfälligt minskade
kostnader för Covid-19. Det underliggande resultatet har i de flesta kommunerna inte
förbättrats och det är viktigt att beakta i den finansiella analysen!
Det är därför av största vikt att Lysekil fortsätter med att arbeta med att skapa ett finansiellt
utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står
inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till
befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att
öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden
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i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för till exempel försörjningsstöd.
Med största säkerhet kommer inte skatteunderlagets tillväxt att räcka för att möta
uppräknade faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera
besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra kvalitativa analyser som visar
på olika effektiveringsmöjlig."

Internränta anläggningstillgångar
Nuvarande ränta på 1,00 procent för 2022 ändras till 2,0 procent för 2023. Räntenivån ska
spegla kommunens räntenivå.
Ramarna ovan är baserade på den nuvarande räntesatsen och kommer att justeras senare.

8 Budget
8.1 Resultaträkning
Resultatbudget mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Bokslut
2021

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

226,9

199,0

220,0

225,0

230,0

-1 139,8

-1 176,3

-1 207,2

-1 248,7

-1 282,3

-68,7

-29,5

-66,2

-66,2

-66,2

-981,6

-1 006,8

-1 053,4

-1 089,9

-1 118,5

Skatteintäkter

753,2

765,6

791,9

810,5

832,2

Generella statsbidrag och utjämning

253,5

248,8

269,9

279,9

282,8

8,4

8,4

8,4

25,1

7,6

16,8

8,9

4,9

7,3

6,8

6,8

6,8

6,8

Extra bidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-5,3

-2,2

-2,2

-2,2

-2,2

Resultat efter finansiella poster

27,1

12,2

21,4

13,5

9,5

27,1

12,2

21,4

13,5

9,5

2,7 %

1,2 %

2,0 %

1,2 %

0,8 %

0,0

8,5

13,0

Extraordinära poster
Årets resultat
Resultatets andel av skatteintäkter

0

Krav på effektiviseringar för 2%

Utgångsläge för budget 2023 är budget 2022 vilket förutsätter en budget i balans per 31
december 2022.
Budget för avskrivningar har ökat till 66,2 mnkr med anledning av att kommunen från och
med bokslut 2021 redovisar fyra långa hyresavtal som finansiell leasing.
Extra bidrag avser regeringens förstärkning av äldreomsorgen genom statsbidraget
"Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer". Bidraget är ett riktat bidrag, vilket
ansöks via Socialstyrelsen, och redovisas därför inte under generella statsbidrag.
Löner har räknats upp med 3 % och externa kostnader med 2,7 % enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). För åren 2024-2025 har den totala nettokostnaden räknats
upp med PKV som är 2,7 %. Resultatet blir lägre än 2 procent under planperioden.
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Resultatutjämningsreserv (RUR) mnkr

Bokslut
2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Årets resultat enligt resultaträkningen

27,1

12,2

21,4

22,0

22,5

Samtliga realisationsvinster

3,1

0

0

0

0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

24,0

12,2

21,4

22,0

22,5

Tidigare avsatt till RUR

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Årets avsättning till RUR

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagande av RUR

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets balanskravsresultat

24,0

12,2

21,4

22,0

22,5

Summa RUR

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

I årsredovisningen 2020 gjordes en avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) med 10,0
mnkr.
Förutsättningar för ianspråktagande av RUR finns reglerade i kommunens riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.
I kommunallagen finns bestämmelser 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 RUR vid
konjunktursvängningar.

8.2 Balansräkning och kassaflöde
Balansbudget mnkr

Bokslut
2021

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

918,1

644,3

975,5

1 033,1

1 021,5

Tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Summa omsättningstillgångar

249,1

170,0

256,8

219,8

265,3

1 167,2

814,3

1 232,3

1 252,9

1 286,8

Summa eget kapital

447,3

439,7

510,4

530,0

562,9

Summa avsättningar och skulder

719,9

374,6

721,9

722,9

723,9

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

1 167,2

814,3

1 232,3

1 252,9

1 286,8

Soliditet exkl pensionsåtaganden

38,3 %

54,0 %

41,4 %

42,3 %

43,7 %

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder

Pensionsåtaganden

390,8

368,9

369,9

360,3

348,2

Soliditet inkl pensionsåtaganden

4,8 %

8,7 %

11,4 %

13,5 %

16,7 %
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Finansieringsbudget mnkr
Summa medel från verksamheten

Bokslut
2021

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

61,9

42,7

51,8

52,5

53,0

-48,8

-76,8

-65,2

-87,1

-86,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,5

-34,1

11,1

-29,1

22,6

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Årets kassaflöde

Beräkningarna utgår från budgeterat resultat 21,4 mnkr vilket är utrymmet för nyinvesteringar, samt utgifter och inkomster
från exploateringsverksamhet enligt avsnitt 8.6.2

8.3 Driftbudget
Prognos
2022

Driftbudget mnkr

Budget 2022

Kommunstyrelsen

-74,1

-74,1

-2,5

-2,4

-2,8

-49,6

-51,5

-49,6

Utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen

-376,7

-376,2

-376,7

Utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen

-53,8

-56,8

-51,8

Socialnämnden

-414,4

-414,4

-414,4

Summa nämndverksamhet

-971,1

-975,3

-971,3

Budgetregleringspost*

-18,0

-18,0

-48,2

Pensionskostnader

-66,5

-71,2

-82,6

Miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Personalomkostnader

Budget 2023
-76,0

47,5

47,8

49,5

Reavinst och exploateringsverksamhet

0,0

14,5

0,0

Kapitalkostnad**

4,5

4,6

4,7

-4,1

-4,8

-5,5

Övrigt kommungemensamt

-36,6

-27,1

-82,1

-1 007,6

-1 002,4

-1 053,4

1 015,3

1 042,0

1 070,2

6,8

7,7

6,8

Finansiella kostnader

-2,2

-2,4

-2,2

Summa finansiering

Summa kommungemensamt
Summa verksamhet
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella intäkter

1 019,9

1 047,3

1 074,8

Summa efter finansiering

12,2

45,0

21,4

Total

12,2

45,0

21,4

* Se avsnitt 10.3.1
** Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)

I posten skatteintäkter och generella statsbidrag ingår det riktade bidraget till äldreomsorgen
om 8,4 mnkr.
Budgettillskott 1,0 mnkr vardera till samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden.
0,3 mnkr till miljönämnden och 2,3 till kommunstyrelseförvaltningen.
8.3.1

Specifikation budgetregleringspost

Mnkr

2023

Kompensation lönerevision 2022

15,4

Kompensation lönerevision 2023

20,9

Kompensation aktivering vissa anläggningstillgångar

2,4

Kompensation prisindex

9,5

Summa
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8.4 Prioriteringar för budget 2023
Budgetram mnkr
Verksamhetens nettokostnad, budget 2022
Avskrivningar
Ramjustering nämnder 2022 års uppdrag

2023
-977,3
-29,5
4,4

Volymökning äldre SON

0

Volymökning UBN

0

Uppräkning pris- och löneindex och övrigt kommungemensamt

-30,3

Ökade pensionskostnader nytt avtal och prognos Skandia

-24,7

Ianspråktagande av överskottsfond Skandia

8,6

Medfinansiering/utredning bro Gullmarsfjorden

-0,5

Ramhöjning KS, trygghetsarbete

-0,7

Ramhöjning KS, evenemang

-0,5

Driftkostnader i samband med nytt HR system

-0,6

Ramhöjning Miljönämnden

-0,3

Ramhöjning UBF, kulturskola

-1,0

Ramhöjning SBN, gata och park

-1,0

Summa nettokostnader
Skatteintäkter inkl. fastighetsavgift
Finansnetto
Summa intäkter
Resultat

-1 053,4
1 070,2
4,6
1 074,8
21,4

Utgångspunkt för budget 2023 är gällande budget 2022 totalt 977,3 mnkr.
Nämndernas ramar kommer att justeras 2022 till följd av löneavtal 2022, som i dagsläget
inte är klart samt kompensation för kapitaltjänstkostnader i samband med aktivering av
investeringar.
Prognosen för skatteintäkter utgår från SKR:s cirkulär 22:15 per april.
I förslaget ovan ligger ett tillskott om totalt 2,3 mnkr till kommunstyrelsen avseende
utredning av bro över Gullmarsfjorden, trygghetsarbete, evenemang samt driftskostnader för
införande av nytt HR-system.
I förslaget ovan ligger även ett tillskott om 1,0 mnkr till utbildningsnämnden avseende den
kulturskola som nämnden fick i uppdrag att etablera under 2022 samt ett tillskott till
samhällsbyggnadsnämnden för att förstärka budgeten på enheten för gata och park.
Miljönämnden tillförs 0,3 mnkr för utökning med en tjänst.
Pensionskostnaderna för Lysekils kommun kommer, enligt Skandias prognos, att öka
avsevärt 2023. Ökningen beror till stor del på övergång till nytt pensionsavtal, AKAP-KR, och
dels på ökad inflation. Lysekils kommun har en överskottsfond på Skandia som i dagsläget
uppgår till 8,6 mnkr. Genom att använda den kan de totala pensionskostnaderna för 2023
sänkas.
Prioriteringar ovan innebär att resultatet blir 21,4 mnkr vilket motsvarar 2,0 procent av
skatteintäkter och generella bidrag. Det innebär att det finansiella resultatmålet om 2 procent
kommer att uppnås för 2023.
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8.5 Borgensavgift och borgensåtagande
Borgensavgift och borgensåtagande
En modell för beräkning av borgensavgifter finns och är beslutad av kommunfullmäktige.
Modellen innebär att borgensavgiften numera är differentierad.
I samtliga fall rör det sig om proprieborgen, dvs kommunen går i borgen såsom för egen
skuld.
I tabellen nedan listas kommunens tidigare beviljade borgensåtaganden respektive
föreslagna borgensramar för år 2023. Bolag som behöver utöka sin borgensram fattar beslut i
sin styrelse för att sedan få ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Ramarna kan komma
att ändras beroende på investeringsbehov under 2023.
Borgensåtagande

Tidigare av KF beviljade ramar (kr)

Förslag beviljade ramar 2023 (kr)

110 660 000

110 660 000

Helägda kommunala bolag
Lysekils Stadshus AB
LEVA i Lysekil AB
LEVA Vatten AB
Lysekils Hamn AB
Lysekilsbostäder AB
Havets Hus AB

65 000 000

65 000 000

260 125 000

260 125 000

25 200 000

25 200 000

472 575 000

472 575 000

35 000 000

35 000 000

968 560 000

968 560 000

23 300 000

23 300 000

KHF Lysekils omsorgsbostäder

347 600 000

347 600 000

Skaftö folketshusförening Ek för

1 766 391

1 766 391

Föreningen folkets hus i Lysekil upa

1 688 346

1 688 346

800 000

800 000

2 345 000

2 345 000

Helägda kommunala bolag totalt
Övriga åtagande
Rambo AB

Skaftö golfklubb
Kommunalt förlustansvar Brf
Kommunalt förlustansvar egna hem
Fyrstads flygplats
Övriga åtagande totalt
Åtagande totalt

0

0

100 000

100 000

377 599 737

377 599 737

1 346 159 737

1 346 159 737

I tabellen nedan framgår borgensavgifter för respektive bolag:
Borgensavgifter 2022

procent

Lysekilsbostäder AB

0,42

Leva i Lysekil AB

0,60

KHF Lysekils omsorgsbostäder

0,60

Rambo AB

0,60

Fyrstads flygplats

0,60

Havets Hus AB

0,65

Lysekils Hamn AB

0,42

För de borgensåtagande kommunen har och som inte redovisas i tabellen ovan utgår ingen
borgensavgift.
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8.6 Investeringsbudget
Kommunens resultatmål på 2 procent ger ett resultat på 21,4 mnkr för år 2023, vilket ger
utrymmet för nyinvesteringar exklusive taxefinansierad verksamhet och exploatering.
Behovet är avsevärt större och uppgifter från samhällsförvaltningen samt kända
nyinvesteringar ger utgifter motsvarande cirka 95 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden har inte
fattat beslut om investeringsbudget, utan beslutet flyttas till hösten.

8.6.1

Lokalförsörjningsplan

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år
fastställas i samband med budgeten.
Projekt i Lokalförsörjningsplanen prioriteras och ingår då i investeringsbudgeten.
Övriga projekt redovisas som behov och information, lokalförsörjningsplanen ska uppdateras
och fastställas vid det årliga budgetbeslutet.
Lokalförsörjningsplanen redovisas i bilaga 1-2.
8.6.2 Exploateringsverksamhet
Exploateringsverksamheten ska balansera sina utgifter och inkomster över en tioårsperiod.
Projekten befinner sig i planeringsstadiet, kalkyler kan därför komma att ändras. När
planering är klar, avrapporteras projekten innan nästa fas. Nedan följer en beskrivning över
aktiva projekt.
Total
kalkyl

Tidigare
nedlagt

Tronebacken

80 000

0

0

Spjösvik

32 800

0

11 618

Kassaflöden (tkr)

Prognos
2022

BU23

Plan24

Plan25

Plan26

Plan27

0

0

35 000

25 000

20 000

17 182

4 000

0

0

0

Inkomster

Grönskult
Torvemyr 2
Tuntorp

5 400

0

5 400

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

20 000

15 000

5 000

4 375

0

1 925

1 450

1 000

0

0

0

162 575

0

18 943

18 632

5 000

55 000

40 000

25 000

Tronebacken

-57 848

-12 048

0

-3 000

-28 400

-14 200

-200

0

Spjösvik

-22 800

-6 981

-7 583

-8 136

-100

0

0

0

Summa inkomster
Utgifter

Grönskult
Torvemyr 2
Tuntorp
Summa utgifter
Netto

-8 907

-2 751

-6 156

0

0

0

0

0

-30 656

-156

0

-3 200

-7 100

-20 200

0

0

-4 375

-6

-4 369

0

0

0

0

0

-124 586

-21 942

-18 108

-14 336

-35 600

-34 400

-200

0

37 989

-21 942

835

4 296

-30 600

20 600

39 800

25 000

Tronebacken
Planering för cirka 70-100 bostäder i en blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt
möjlighet för förskola. Detaljplanen har efter överklagandeprocess vunnit laga kraft. Inför ett
genomförande ska inlösen av fastighet ske, vilket kan påverka tidsramen. Förstudie kan pågå
parallellt och ett inriktningsbeslut för att klargöra projektmål, tidplan och ekonomi är nästa
steg i exploateringsprocessen. Sannolika projektutgifter 2023 är planering, utredningar,
projektering samt upphandling.
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Spjösvik
Planering för omkring 35 bostäder. Inför försäljning har en målbild för området utarbetats
och beslutats av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2021. Projektbeskrivning och
projektplan kommer att utgöra ramverket för projektet fram till slutrapportering år 2025.
Områdets olika etappindelningar kommer att innebära såväl styckvis tomtförsäljning som
markanvisning.
Sex tomter har gått ut till försäljning och köpekontrakt för fyra av dessa är hittills tecknade
per maj i år. Värderingen av marken vid den första försäljningen var betydligt högre än
ursprunglig kalkyl. Projektkalkylen kommer därför uppdateras när markanvisningarna för
nästa etapp är klara. Markanvisningstävling annonseras ut i juni och är öppen i cirka tre
månader.
Lantmäteriet har startat ett ärende om att skapa vägsamfällighet. Bokfört värde för
samfälligheten är 6 mnkr vilket kommer att bli en kostnad det år den bildas.
Grönskult
Planlagt område för verksamhetsmark på ca 3 ha. Våren 2020 tilldelades området Grönskult
markförvaltning, bestående av tretton lokala företagare, att exploatera verksamhetsområdet.
Beslutet innebar även att kommunen tar på sig kostnaden för byggnation av infartsvägen till
området. Kompletterande utredningar samt projektering är genomförda vilket innebär att
Grönskults markförvaltning är redo att påbörja markarbeten med väg efter sommaren 2022.
Marköverlåtelseavtal är förhandlat och går upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 2
juni 2022. Därefter kan tillstånd sökas och byggnation startas upp. Exploateringsprojektet
kommer att landa på ett negativt netto.
Torvemyr 2
Planering av cirka 50 bostäder i en blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplanen
vann laga kraft 2021. Projektet Torvemyr 2 hade ingen budgetkalkyl inför 2021. Ett
inriktningsbeslut, som en del i förstudien för att klargöra projektmål, tidplan och ekonomi, är
nästa steg i exploateringsprocessen. Sannolika projektutgifter 2023 är planering,
utredningar, projektering samt upphandling.
Tuntorp
Gammal detaljplan från 1989 för industrimark som har fått nya intressenter. Totalt bedöms
omkring 35 000 kvm kunna utnyttjas till industrimark. Projektet kommer inte påverka
översiktsplanens (ÖP06) vägreservat i området. Projektet innebär anläggning av en kort
kommunal väg och breddning av Trafikverkets infartsväg. Kostnader om 2 mnkr för
infrastruktur avseende el har tillkommit till projektet. Samtidigt kalkyleras högre intäkter än
tidigare. Vägen kommer att byggas hösten 2022 och det finns i nuläget tre intressenter till
mark i verksamhetsområdet.

9 God ekonomisk hushållning och finansiella mål
Kommunen och dess bolag ska ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. 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.
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv. Detta betyder att kommunen behöver ha driftskapacitet, det vill säga
tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för att leverera välfärdstjänster. Kommunen
behöver också ha utvecklingskapacitet, det vill säga tillräcklig kapacitet att utveckla de olika
verksamheterna och kommunen som helhet.
För att utvärdera om kommunen har god ekonomisk hushållning ska kommunen bedöma
finansiella mål, utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorer som beskriver
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kommunens grunduppdrag ska ha en positiv utveckling eller viss utveckling där
verksamheten når en acceptabel nivå.
Finansiellt perspektiv
Enligt riktlinjerna ska de finansiella målen mätas över en 10-årsperiod. Dessa påverkas bland
annat av vilket inriktningsbeslut som fattas kring resultat och investeringsvolym.
Finansiella perspektivet ska enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv formuleras med nyckeltalen som mål i budgeten. Nedan redovisas
nyckeltal enligt målsättningen i riktlinjerna. Målvärde ska fastställas i kommunfullmäktige i
samband med budgetbeslutet och kan avvika i förhållande till riktlinjernas målsättning.
Sammanställning nedan utgår från historiska värden, budget/prognos 2022 och
budgetförslag 2023-2025.
•Soliditeten i kommunkoncernen ska förbättras
•Resultatmålet ska vara 2 %
•Investeringar ska finansieras med egna medel, 100 % självfinansieringsgrad.
•Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en rullande
tioårsperiod är i balans.
Finansiella nyckeltal för kommunen
Finansiella nyckeltal %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Soliditet inkl.
pensionsförpliktelser

-15,6

-11,3

-7,1

-3,6

3,7

5,1

9.6

11,4

13.5

16.7

Resultatets andel av
skatteintäkterna

2,2

0,9

2,2

1,5

4,9

2,7

4,3

2,0

2,0

2,0

Självfinansieringsgrad
investeringar

219

89

79

87

156

145

109

100

100

100

Sammanställningen ovan bygger på resultatmål enligt budgetförslag och investeringsvolym
enligt kommunens riktlinjer i avvaktan på beslut om investeringsvolym. När
investeringsvolym har fastställts kommer nyckeltal att räknas om.
Finansiella nyckeltal för kommunkoncernen
Det finansiella nyckeltalet är att soliditeten för kommunkoncernen ska öka.
Finansiellt nyckeltalet för exploateringsverksamheten
Exploateringsverksamheten presenteras i ett eget avsnitt med redovisning per projekt.
Verksamhetsperspektiv
För att beskriva God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen
valt att fokusera på utvecklingsmål och kommunens kvalitetsfaktorer.
Utvecklingsmålen är:
1. I Lysekils kommun ökar barn och ungas framtidstro
2. I Lysekils kommun förbättras livskvalitet och upplevelser året runt
3. Lysekils kommun stärks som nav för maritim innovationskraft och utveckling.
Kvalitetsfaktorer som beskriver kommunens grunduppdrag ska ha en positiv utveckling eller
viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå.
En bedömning av god ekonomisk hushållning ska ske i samband med uppföljningsrapport 3
och årsbokslutet.

Lysekils kommun, Budget 2023 plan 2024 och 2025

20(20)

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns
Lokalförsörjningsplan 2023–2027

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2022-XX-XX , § XX

För revidering ansvarar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dokumentet gäller för:

Alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2023-06-30

Dokumentansvarig:

Teknisk chef

Dnr:

LKS 2022-XXXXXX

Sida 2 av 12

Lokalförsörjningsplan 2023–2027
Innehåll
1. Inledning och syfte.............................................................................................................. 4
1.2 Styrande dokument........................................................................................................ 4
1.3 Grundläggande principer ............................................................................................... 4
1.4 Avgränsningar ................................................................................................................ 5
2. Lokalbehov kommunala förvaltningar ............................................................................... 6
2.1 Utbildningsförvaltningen .............................................................................................. 6
2.1.1 Förskolor .................................................................................................................. 6
2.1.2 Skolor ...................................................................................................................... 7
2.1.3 Fritid........................................................................................................................ 8
2.1.4 Kultur ...................................................................................................................... 8
2.2 Socialförvaltningen ....................................................................................................... 9
2.2.1 Särskilt boende ........................................................................................................ 9
2.2.2 LSS och Socialpsykiatri......................................................................................... 10
2.2.3 Övrigt Socialförvaltningen..................................................................................... 11
2.3 Arbetslivsförvaltningen............................................................................................... 12
2.3.1 Enheten för vägledning och stöd........................................................................... 12
2.3.2 Enheten för arbetsliv ............................................................................................ 12
2.3.3 Enheten för vuxenutbildning................................................................................ 12
2.3.4 Förvaltningsledning.............................................................................................. 13
2.3.5 Övrigt .................................................................................................................... 13
2.4 Samhällsbyggnadsförvaltningen................................................................................. 13
2.5 Kommunstyrelseförvaltningen ................................................................................... 13
3. Behov av fastighetsunderhåll ............................................................................................ 13
4. Bilagor .............................................................................................................................. 13

Sida 3 av 12

1. Inledning och syfte
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem
år presenteras i samband med budgeten. Arbetet med lokalförsörjning samordnas av
Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserad i en lokalförsörjningsgrupp
bestående av förvaltningscheferna, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen träffas
löpande för att diskutera kommunens gemensamma lokalförsörjning på kort och
lång sikt. Gruppens arbete mynnar ut i en lokalförsörjningsplan som redovisar
förvaltningarnas verkliga lokalbehov de kommande fem åren men planen och arbetet
blickar längre fram än så. Behoven inarbetas sedan i investeringsprocessen och
synkroniseras med underhållsplaner.
I nästkommande rubriker följer förvaltningarnas behov av lokaler de kommande
fem åren. Observera att angivna belopp är ungefärliga och kräver detaljprojektering
för att kunna bli mer exakta.

1.2 Styrande dokument
Följande dokument är vägledande för Lokalförsörjningsplan 2023–2027:
 Lokalbehovsplan 2022 Socialförvaltningen – Beslut SON 2022-01-27, § 7
 Lokalbehovsplan 2022Utbildningsnämnden – Beslut UBN 2022-01-19, § 7
 Lokalförsörjning Arbetslivsförvaltningen 2022 – Beslut UBN 2022-01-19, § 12
 Riktlinjer för ekonomistyrning
 Riktlinjer för investeringar

1.3 Grundläggande principer
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning och riktlinjer för investeringar beskrivs
följande begrepp:
Investeringsprocess
Processen är obligatorisk för investeringar över 5 mnkr. Investeringsprocessen för varje
enskilt projekt sker i viss mån parallellt med processen att ta fram en
Lokalförsörjningsplanen.
Inför budgetbeslutet i juni, ska förstudien finnas på plats för de större investeringarna
över 5 mnkr. Anledningen till detta är att investeringarna ska vara definierade innan
resurser kopplas till projektet samt att utformningen av uppdraget inte ska förändras
efter kommunfullmäktiges beslut.
Investeringsprocessen:
1.
Behovsanalys
2.
Förstudie
3.
Projektering
4.
Upphandling
5.
Genomförande
6.
Aktivering
7.
Slutredovisning
Lokalförsörjning
Samhällsbyggnadsnämnden ska tillhandahålla lokaler för kommunens
verksamheter. Om inte behoven i första hand kan tillgodoses med kommunens
befintliga lokaler görs extern inhyrning alternativt om-, till- eller nybyggnation
genom samhällsbyggnadsnämndens försorg. Vid nya externt förhyrda lokaler är
samhällsbyggnadsnämnden förstahandshyresgäst. Utifrån nämndernas lokalbehov
sammanställer samhällsbyggnadsnämnden en 5-årig lokalförsörjningsplan. Planen
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uppdateras årligen och fastställs i kommunfullmäktige i budgetbeslutet.
Lokalförsörjningsgrupp
En arbetsgrupp för att ta fram en lokalförsörjningsplan. Medlemmarna tar med sin
respektive nämnds behov. Prioriterar kommunövergripnande behov utifrån tidigare
plan och resurser.
Lokalförsörjningsplan
Lokalförsörjningsprocessen är till för att ta fram förvaltningarnas lokalbehov.
Planen uppdateras årligen och fastställs i samband med budgetbeslutet av
kommunfullmäktige. Tiden mellan att ett investeringsprojekt tas upp i
lokalförsörjningsplanen första gången och budgetbeslutet används till att göra
behovsanalyser och förstudier.
Ny-, till- och ombyggnad
Investeringar som avser ny-, till- och ombyggnad ses i de flesta fall som
investeringar. Eventuellt kvarvarande värde på ersatt/ombyggd investering skrivs
ner och belastar årets resultat. Den nya investeringen aktiveras i sin helhet eller som
komponenter.
Underhåll och reinvesteringar
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för underhållet inom avskrivningstiden. Om
en byggnad ska fortsätta att användas efter avskrivningstidens slut bör en
återinvestering ske. Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram planer för
reinvesteringar utifrån den 5-åriga lokalförsörjningsplanen.
Verksamhetsanpassning
Nyinvesteringar samt ombyggnationer och standardhöjande åtgärder utöver normalt
underhåll belastar hyresgästerna genom hyreshöjningar.

1.4 Avgränsningar
Lokalförsörjningsplanen behandlar behov av investeringar i lokaler och
anläggningar som är kopplade till förvaltningarnas verksamheter, dvs skolor,
förskolor, idrottsanläggningar, vårdlokaler, administrativa lokaler, kulturlokaler
och andra verksamhetslokaler.
Planen tar inte upp behov av investeringar och reinvesteringar i kajer,
småbåtshamnar, parker, gator, vägar och andra allmänna platser.
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2.

Lokalbehov kommunala förvaltningar

Nedanstående grundar sig på de lokalbehovsplaner som förvaltningarna har inkommit med och som
är beslutade i respektive nämnd. För mer detaljer kring förvaltningarnas lokalbehov hänvisas till
respektive förvaltningars lokalbehovsplan som är en bilaga till lokalförsörjningsplanen.

2.1 Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens ansvarsområden är förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkbibliotek samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till
allmänheten.
Utbildningsförvaltningens lokalbehovsplan grundas på ”Befolkningsprognos 2019” framtagen av
Statistiska Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Prognosen har justerats av Utbildningsförvaltningen
under kvartal 3 2021 efter nuläge.
2.1.1

Förskolor

Lysekil har totalt tio kommunala förskolor, två fristående förskolor samt två dagbarnvårdare som
bedriver pedagogisk omsorg. Det finns pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider som startade
2019. Vårdnadshavare garanteras förskoleplats på någon av kommunens förskolor.
Vårdnadshavare har dessutom möjlighet att önska geografisk placering vilket förvaltningen
försöker att tillmötesgå.
Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen som helhet. Dock
kan inte vårdnadshavares förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt som kapaciteten inte räcker
till då nya områden byggs.
På Skaftö visar prognosen en överkapacitet av lokaler i nuvarande lokalstruktur men efterfrågan är
konstant. En förstudie har genomförts under 2021 som föreslår att samlokalisera för- och
grundskola på Skaftö och med förslag att en ny skola uppförs vid Bottnahallen. Dock förutsätter
detta att en ny detaljplan upprättas och antas. I kommunfullmäktiges budgetbeslut (LKS 2021000456) inför 2022 finns det 50 mnkr avsatta för Skaftö skola och förskola uppdelat på åren 20222024. Planarbete och detaljprojektering påbörjas under 2022 och väntas pågå under 2023.
Söktrycket på barnomsorg i Brodalen är högre än utbudet av förskoleplatser. I december 2020
beslutade utbildningsnämnden om att även där inleda en förstudie för att säkerställa lokalbehov för
förskola och grundskola i Brodalen. Målsättningen på lång sikt är att få till en samlokalisering av
skola och förskola. Förstudien har hittills kommit fram till att för att kunna tillmötesgå en
samlokalisering behöver en ny skola byggas. Därför kommer en fördjupad förstudie att genomföras
och att hitta lämplig mark. För att möta det akuta behovet av förskoleplatser planeras det för att
hyra eller köpa in en modullösning. I kommunfullmäktiges budgetbeslut (LKS 2021-000456) inför
2022 finns det 42 mnkr avsatta för skola och förskola i Brodalen uppdelat på åren 2023-2025.
Eftersom befintlig skola är i behov av renovering så behöver ett inriktningsbeslut fattas kring hur
man säkerställer ändamålsenliga och driftssäkra lokaler till dess att en ny skola finns på plats.

Inför en kommande exploatering av ett nytt bostadsområde vid Tronebacken/Fiskebäck finns det ett
behov av ett ökat antal platser i Östra förskolorna. En förskola finns med i den antagna detaljplanen för
Tronebacken. Budgetbeslut för detta finns inte.
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Skolorna i Lysekil har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock ser
utbildningsförvaltningen att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. Högstadiet,
årskurserna 7–9, har i dag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara behovet. Även F-6enheten på Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta modulerna för 7–9 och samtidigt erhålla
tillräcklig kapacitet för F-6 bör det så kallade E-huset, som i dag är rivet, ersättas med en ny byggnad
för att bereda plats för dessa behov. Även särskolans behov av skolgård och transporter ska beaktas.
Samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att
under 2022 ta fram underlag för framtidens skola i Lysekil. Detta innebär både att utreda de
lokalbehov som utbildningsnämnden har samt att utreda de tekniska förutsättningarna för
byggnaderna i Gullmarsområdet, inklusive Gullmarsborg. Denna förstudie väntas vara klar under
våren 2023.
En förstudie har genomförts under 2021 som föreslår att samlokalisera för- och grundskola på
Skaftö och att en ny skola uppförs vid Bottnahallen. Dock förutsätter detta att en ny detaljplan
upprättas och antas. I kommunfullmäktiges budgetbeslut (LKS 2021–000456) inför 2022 finns det
50 mnkr avsatta för Skaftö skola och förskola uppdelat på åren 2022–2024. Planarbete och
detaljprojektering påbörjas under 2022 och väntas pågå under 2023.
I december 2020 beslutade utbildningsnämnden om att även där inleda en förstudie för att
säkerställa lokalbehov för förskola och grundskola i Brodalen. Målsättningen på lång sikt är att få
till en samlokalisering av skola och förskola. Förstudien har hittills kommit fram till att för att
tillmötesgå en samlokalisering behöver en ny skola byggas. Därför kommer en fördjupad förstudie
att genomföras och att hitta lämplig mark. För att möta det akuta behovet av förskoleplatser
planeras det för att hyra eller köpa in en modullösning. I kommunfullmäktiges budgetbeslut (LKS
2021-000456) inför 2022 finns det 42 mnkr avsatta för skola och förskola i Brodalen uppdelat på
åren 2023–2025. Eftersom befintlig skola är i behov av renovering så behöver ett inriktningsbeslut
fattas kring hur man säkerställer ändamålsenliga och driftssäkra lokaler till dess att en ny skola
finns på plats.
Mariedalsskolan har behov av ökad kapacitet då närområdet har förtätats bostadsmässigt. Även här
utreds möjligheter att lösa behovet med att hyra eller köpa in en modullösning.
Gullmarsgymnasiets lokaler har en hög nyttjandegrad. Samnyttjande sker med vuxenutbildning som
är organiserad under Arbetslivsförvaltningen. Det innebär att när vuxenutbildningen ökar sin
verksamhet blir det trångt i främst verkstadslokaler för industriutbildningar. Detta har förstärkts
under pandemin då det varit svårt att erhålla praktikplatser. Förvaltningen konstaterar därmed att
det råder brist på lokaler för gymnasiala industriutbildningar. Förvaltningscheferna för
utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en
lokalbehovsutredning för förvaltningarnas behov av lokaler vid Bovikshuset.
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Sim- och ishall
Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov samtidigt som det finns en efterfrågan på att utveckla
anläggningen. Lysekils kommun behöver göra ett vägval gällande framtida anläggning för bad- och
ishall. Det gäller såväl utformning som driftsform. Samhällsbyggnadsnämnden och
utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att under 2022 ta fram underlag för
framtidens skola i Lysekil. Detta innebär både att utreda de lokalbehov som utbildningsnämnden
har samt att utreda de tekniska förutsättningarna för byggnaderna i Gullmarsområdet, inklusive
Gullmarsborg.
Idrottshallar
Behov finns behov av ytterligare en idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång till
idrottsundervisning och föreningsverksamhet.
Idrottsplaner
Kommunen driver tre gräsplaner och två konstgräsplaner där föreningsverksamhet
bedrivs. Konstgräset på Kronbergsvallen är enligt Utbildningsförvaltningen i ett sådant skick att den
behöver bytas 2022. Innan ett investeringsbeslut tas behöver det göras en förstudie som presenterar
befintlig anläggnings skick och om placeringen på en konstgräsplan är rätt på just Kronbergsvallen.
Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande både gräsplan och banor för friidrott.
Utbildningsförvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, avjämning och
anläggande av allvädersbanor är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter under
aktuella säsonger. Även faciliteter som förråd och toaletter är underdimensionerade och
behöver utökas. Det finns också ett behov att utveckla och förändra Lilla Gullmarsvallen så
att den kan avlasta Gullmarsvallen i större utsträckning. En förstudie bör genomföras
avseende Gullmarsvallen utveckling där man beaktar behovet av allvädersbanor, förbättrad
gräsplan, renovering av läktare och det utökade behovet av faciliteter.
Men anledning av att det finns behov av förändringar på såväl Kronbergsvallen och Gullmarsvallen
och att idrottsplanerna kompletterar varandra är det lämpligt att dessa ingår i en gemensam
förstudie som genomförs under 2022 alternativt 2023.
2.1.4 Kultur
Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. Lokalerna i Lysekil är externt inhyrda och
något svårarbetade. Ett behov av anpassning för tillgänglighet och verksamhet finns. Biblioteket i
Grundsund är beläget i Skaftö skolas lokaler och behöver ingå i projektering och planläggning av en
ny skola i Grundsund.
Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till Gullmarsskolan.
Lokalfrågan för musikskolan behöver beaktas vid Gullmarsskolans renovering.
En kulturskola i Lysekil skall etableras under 2022 och i samband med det kommer lokalbehov att
belysas.
Det finns ett behov av att utreda hur man kan ta ett större grepp kring lokaler för kultur, föreningar,
organisationer och mötesplatser. Utbildningsförvaltningen lyfter fram att samverkan,
samutnyttjande och tillgänglighet kan stärkas i ett samlat kulturhus eller i en motsvarande byggnad.
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2.2.1 Särskilt boende
Enligt nuvarande plan har kommunen 160 platser efter att Lysekilshemmet har ersatts av det nya
äldreboendet i Fiskebäck. Socialnämnden har 2020-12-16 beslutat att Gullvivan på Skaftö ska stängas
permanent från och med 2021. I genomsnitt har 150 platser varit belagda under 2021. Under 2021 har en
boendeenhet med 8 platser tomställts. Lokalerna ingår i befintligt kontrakt för hela Skärgårdshemmet.
Platserna från 2022-01-01 fördelar sig enligt nedan:
Stångenäshemmet
40 platser
Skärgårdshemmet
40 platser
Fiskebäck
80 platser
Totalt
160 platser
När en person får boende beviljat har kommunen 3 månader på sig att verkställa beslutet. D.v.s. tiden
mellan beslut och inflyttning tillåts vara 90 dagar. Under 2021 var väntetiden mellan beslut och
inflyttning 26 dagar i genomsnitt.
Tidigare beräkningar, bland annat de som utgjorde grund för lokalbehovsplanen för 2020 visade på
att behovet av boendeplatser skulle överskrida utbudet redan 2024. Under 2020 gjordes en extern
utredning för att utreda framtida behov av äldreomsorgsplatser i Lysekils kommun. Rapporten är klar
och har redovisats. En sammanfattning framgår nedan av utredningens resultat gällande
boendeplatser.
Utredningen:
Den genomsnittliga tiden som man bor på särskilt boende har minskat kontinuerligt sedan 2014. Det
indikerar att platsbehovet har minskat. Mycket talar för att den utvecklingen fortsätter och är stabil.
En prognos för framtida behov av äldreomsorgsplatser bygger på nuläget och en framskrivning baserat på
aktuell demografi. Det finns två scenarier enligt nedan:
Scenario 1: Tillfällig minskning
Ett första scenario är baserat på att efterfrågan på platser snabbt återhämtar den nedgång som skedde
under 2020. Platsbehovet täcks i så fall fram till och med 2025.
Scenario 2: Ny situation där efterfrågan är kvar i ett minskat behov(dagsläget).
Detta baseras på nuvarande utgångsläge där det finns ett tiotal lediga platser i befintligt öppet bestånd.
Befintligt bestånd täcker då behovet fram till 2028.
Slutsatser Särskilt boende:
Om behov av utökning av boendeplatser uppstår finns alltså lokaler för ytterligare 8 platser tillgängliga för att
starta verksamhet i. Trots den påverkan Coronapandemin kan ha gett är prognosen att kommunen har
behovet av äldreboendeplatser tillgodosett minst fram till och med 2025. En viktig del i planeringen av
äldreboende är också att om boendet ska bli kostnadseffektivt vad gäller driften behöver det inrymma 40 - 60
platser. Om behovet är lägre bör möjligheterna av tillbyggnad av befintligt boende att övervägas.
Planering för fler äldreomsorgsplatser behöver påbörjas i början av 2023 för att ha beredskap och
planering för ett ökat behov av platser 2026.
Behov av trygghetsboende med tillhörande aktivitets/träffpunkt för äldre är angeläget att tillskapa på Skaftö.
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För närvarande pågår en strukturell översyn över det totala bostadsbeståndet för personer med LSSbeslut och psykiatriboende enligt SoL. Totalt finns 49 platser i LSS-boende, 11 platser i psykiatriboende
samt ett boende för barn.
Vid inventering och samtal med biståndsbedömarna i kommunen finns fem vuxna personer som har så
stora behov att en ansökan om gruppbostad enligt LSS skulle innebära ett gynnande beslut.
Uppskattningsvis kan en till två personer förväntas göra ansökan inom fem till åtta år. Under samma
period kommer troligen ungefär lika många flytta ut eller avlida, och behovet av gruppbostad enligt LSS
kan därför förväntas vara konstant och täckas av nuvarande platser.
Kommunen använder sig för närvarande av utomkommunala placeringar för LSS (1 person) för
psykiatriboende (2 personer) samt för barn (4 personer, varav 3 vistas på så kallade skolplaceringar).
Under 2021 utökades antalet platser på psykiatriboende från 11 till 15. Detta efter att behovet hade ökat
under ett par år och kommunen behövt utöka antalet köpta platser i och med att det egna boendet var
fullt. Nu, i och med det ökade antalet platser, har det varit möjligt att minska antalet köpta platser och
behovet av platser på psykiatriboende bedöms vara tillgodosett de närmsta åren.
Befintliga lokaler som idag används till LSS-boende är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade och boendena
är ofta beläget i 2 plan vilket försvårar och fördyrar bemanningen och personalkostnaderna. Boendena är
till stor del ägda av externa fastighetsägare.
Föreningsgatan 22 och 26 är två gruppbostäder som ligger bredvid varandra och som inte är
tillgänglighetsanpassade. Kontraktet löper fram till och med 2025-12-31.
Kvarngatan och Kronbergets gruppbostäder ligger också bredvid varandra och har hiss, men är i två
plan, vilket kräver mer personal.
Kontraktet på Kvarngatan löper fram till och med 2031-09-30. Kontraktet
på Kronberget löper fram till och med 2026-09-30.
På lång sikt hade det varit bra att byta ut både boendena på Föreningsgatan och Kronberget samt
Kvarngatan. Att ha två enheter i anslutning till varandra är dock en stor fördel, eftersom personalen då
kan samarbeta på ett enkelt sätt vid behov.
Ett annat alternativ kan då vara att samlokalisera Kronberget och Lindens gruppboende. Även Lindens
gruppbostad har brister i tillgänglighetsanpassning. Det består av sex lägenheter, ligger på Badhusberget i
två trappuppgångar och endast den ena trappuppgången har hiss. Det hade varit önskvärt att även Linden
på sikt kunde få flytta till andra lokaler som ligger i ett plan.
Med anledning av att alla gruppboenden för närvarande är bundna i relativt långa hyreskontrakt bedöms
behovet av andra lokaler förutsätta att annan verksamhet kan överta och flytta in i nuvarande lokaler. Det är
en förutsättning för att börja planering av alternativa lösningar.
Ett nytt boende för barn enligt LSS startade under 2021 på Bro Häller och planering pågår för att flytta ihop
verksamheten på Badhusberget med verksamheten på Bro Häller. Det finns möjlighet att ta emot ytterligare
en brukare i det boendet. De lokaler som barnboendet nu är inrymda i är bra för LSS-verksamhet och
behöver planeras för likande verksamhet när verksamhetsöverflyttningen är genomförd.

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

2.2.3 Övrigt Socialförvaltningen

Sid 11/4

Lokalbehov bostadslösa
I samband med den nya lagen om trygg och effektiv hemgång från sjukhus för psykiatrin har kommunens
planeringsdagar minskats drastiskt. Idag har kommunen tre dagar på sig att ta hem patienterna om inte
betalningsansvar skall träda i kraft. Den aktuella målgruppen har olikapsykiatriska problem och det är inte ovanligt
att de saknar bostad. Dessutom är det svårt för dem att få kontrakt på en lägenhet med tanke på tidigare
betalningsanmärkningar och misskötsel i samband med boendet. Socialförvaltningen har identifierat ett behov av
boende för målgruppen motsvarande ca 3 - 5 personer.
Lokalbehov kontorslokaler

Ny lokal för hemtjänsten behövs i Fiskebäckskil om nuvarande fastighet (Gullvivan) kommer att
avvecklas från LysekilsBostäders fastighetsbestånd.
Ny lokal för hemtjänsten behövs i Brastad om nuvarande fastighet avyttras av kooperativet Lysekils
omsorgsbostäder för trygghetsboende. En lokal för hemtjänsten skulle kunna samlokaliseras med ett nytt
trygghetsboende om det byggs ett sådant invid Stångenäshemmet.
Lokalbehov verksamhetslokaler

Lokal för familjecentral och ungdomscentral är också ett kommande behov. Lokal för familjecentralen är
framtagen till socialnämnden för beslut men beslutet avslogs. Om en ungdomscentral ska startas är det
lämpligt att de lokalerna finns i nära anslutning till familjecentralen.
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Organisationen delas in i olika enheter med delvis olika inriktningar enligt följande:
 Enheten för vägledning och stöd
 Enheten för arbetsliv
 Enheten för vuxenutbildning
 Förvaltningsledning
Förvaltningen är förhållandevis ny och funktioner som samarbetar sitter idag i olika lokaler. Ett arbete pågår
att samla de funktioner i kluster som behöver sitta tillsammans för att uppnå samordningseffekter.
Campus/Bovik är ett kluster och de nya lokalerna på Sivik (f.d Carpe Diem) är ett annat kluster där flera
funktioner samlas.
Under 2022 kommer en lokalbehovsutredning att göras avseende enheter som har sin verksamhet i
Bovikshuset.
2.3.1 Enheten för vägledning och stöd
Enheten vägleder till arbete, utbildning och egen försörjning alternativt föreslår andra verksamhetskontakter
för andra behov av stöd. Fokus är stöd till enskilda personer som behöver hjälp med bland annat ekonomiskt
bistånd, budget- och skuldrådgivning samt arbetsmarknadsstöd. De funktioner som arbetar inom enheten för
vägledning och stöd samlas med fördel i anslutning till varandra i en miljö för mottagning, vägledningssamtal
och ett vägledningscentrum.
Enheten behöver plats för sammanlagt 20 medarbetare i kontor i Bovikshuset. Av dessa 20 är 9 tillkommande
och 11 redan befintliga i Bovikshuset.
Generellt gäller att lokalerna behöver utformas med ett säkerhetstänk samt att rummen skall vara väl
ljudisolerade. En reception eller informationsdisk för hela huset behövs vilken bör ligga i anslutning till
huvudingången.
2.3.2 Enheten för arbetsliv
Enheten för arbetsliv ansvarar för arbetet med olika arbetsplatser och placeringar inom dessa arbetsplatser
som kan vara både inom kommunkoncernen eller hos andra externa arbetsgivare.
Enheten behöver plats för två medarbetare i kontor med tillgång till sammanträdesrum i Bovikshuset
tillsammans med övriga chefer inom arbetslivsförvaltningen.
Enhetens övriga verksamheter är särskilda praktiska verksamheter vilka finns i andra befintliga lokaler i
Lysekils centrum. En stor lokal på Datavägen 5 har hyrts in från 2022 och kommer att ersätta lokalerna på
Kronberget (Blåstället) och i Hamnen (Hamnreturen och Ankaret). Lokalen kommer att stödja uppdraget
om att öka återbruket i Lysekils kommun. Det finns fortsatt ett behov av en lokal för sortering och
hantering av material vid Rambo:s avfallsanläggning på Sivik.
2.3.3 Enheten för vuxenutbildning
Enhetens verksamhet är lokaliserad i Campusområdet, främst i Bovikshuset. Enheten har tillgång till 11
lärosalar och arbetsplatser för 23 lärare.
Det finns behov av att utöka med två större lärosalar för 35 elever vardera och som kan slås ihop till en och
samma lokal för 70 personer. Det finns ett behov av att öka antalet arbetsplatser med 5 st. Rektor och
samordnare kan placeras i anslutning till andra chefer på förvaltningen.
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Förvaltningsledning består av förvaltningschef och eventuellt tillkommande tjänst. Förvaltningen
behöver säkerställa tillgång till kontor för eventuella förändringar varför förvaltningsledning ska ha
tillgång till 2 kontor. Förvaltningsledning bör placeras i Bovikshuset tillsammans med övriga
chefer. Förvaltningsledningen behöver också tillgång till ett sammanträdesrum.
2.3.5 Övrigt
För förvaltningen som helhet behövs dessutom minst 8 sammanträdesrum i varierande storlek och placering i
Bovikshuset. Det förutsätts också ett kök och personalrum som rymmer ett 50 tal medarbetare vid raster etc.
En viktig förutsättning är parkeringsplatser. Det finns redan i dagsläget begränsat antal parkeringsplatser för
personer som arbetar i verksamheten, besökare, elever och övriga som kommer till området.
Utöver ytor för medarbetare och deltagare tillkommer behov av ett arkiv möjligt för förvaring även
av sekretessmaterial. I framtiden kommer e-arkiv att införas i kommunen men det kan dröja innan
hela akter är i digital form. Arkivet ska tillgodose hela arbetslivsförvaltningens behov av arkiv.

2.4 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarar för verksamheterna fastighet, gata&park, plan& bygg, markoch exploatering, kost, städ, hamnar och kommunens kontaktcenter. Verksamheten är både inriktad
mot allmänheten/besökare och som intern service till kommunens egna verksamheter.
Förvaltningen saknar idag en egen lokalbehovsplan.
De behov som finns inom förvaltningen finns med i bifogad tabell över Lysekils kommuns lokalbehov.

2.5 Kommunstyrelseförvaltningen
Förvaltningen saknar idag en egen lokalbehovsplan.
De behov som finns inom förvaltningen finns med i bifogad tabell över Lysekils kommuns lokalbehov.

3.

Behov av fastighetsunderhåll

Fastighetsenheten är kommunens fastighetsförvaltare och förvaltar kommunens skolor, idrottshallar,
simhall och andra byggnader i kommunal ägo. Enheten driver och genomför också beslutade
investeringsprojekt i kommunens fastigheter och hamnar. Enheten har ansvar för samordningen av
externa hyresavtal och badplatser. Enheten har under de senaste åren arbetat med att ta fram
underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd och det arbetet kommer att fortsätta. För att arbeta
med underhåll får enheten en reinvesteringsram. Reinvesteringar är investeringar för att bibehålla
standarden på kommunens anläggningar. Den totala ramen för reinvesteringar ska som utgångspunkt
motsvara nivån på årets avskrivningar. De skall inte finansiera nyinvesteringar utan för att bibehålla
fastigheternas standard och skick.

4. Bilagor
Bilaga 1 - Tabellöversikt över Lysekils kommuns lokalbehov 2023–2027
Bilaga 2 - UBN 2022-01-19, § 7 – Lokalbehovsplan 2022 - utbildningsförvaltningen 
Bilaga 3 - SON 2022-01-27, § 7 – Lokalbehovsplan 2022 - socialförvaltningen
Bilaga 4 - UBN 2022-01-19, § 12 – Lokalförsörjning 2022 - arbetslivsförvaltningen

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

Sid 14/4

Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut

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

Bilaga 1 - Tabellöversikt över Lysekils kommuns lokalbehov 2023-2027

2022-04-14

Utbildningsförvaltningen
Inlagd år

Befintlig anläggning/geografisk plats

Behov

2022

2023

2024

2025

2026

2027

F

N

N

40-50 mnkr

N

N

100-200 mnkr

N

N

2020

Lysekil - Förskola

Ny förskola i östra Lysekil/Tronebacken

2020

Lysekil - Gullmarsskolan

Tillbyggnad och renovering av F-6 och 7-9

F

F

N

2020

Lysekil

Nybyggd skola istället för Gullmarsskolan

F

F

N

2020

Grundsund - Skola och förskola

Nybyggd skola, förskola och bibliotek.

P

P

2020

Brodalen - Skola och förskola

Samlokalisering skola och förskola

F

2022

Brodalen - Bro skola

Renovering befintlig skola

F

2022

Brodalen - Förskola

Behov av lokal för fler förskoleplatser

N

2021

Lysekil - Campus/Bovik

Gymnasieskola

2020

Lysekil - Gullmarsborg

Renovering av befintligt badhus och ishall

F

2020

Lysekil

Nytt Badhus och ishall

2020

Lysekil - Kronbergsvallen

Nytt konstgräs

2021

Lysekil - Gullmarsvallen

Nya allvädersbanor, utökade faciliteter och renovering läktare

F

2021

Lysekil

2021

Lysekil - Bibliotek

2021

Lysekil

Kulturhus/föeningshus/bibliotek

Lysekil - Campus/Bovik

Lokaler för industriutbildningar

F

Lysekil

Lokaler för kulturskolan

F

NY
2021

B

2028

2029

2030

Uppskattad totalkostnad

B
B

B

Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.

50 mnkr

Kostnad enligt förstudie. Budgetbeslut finns i KF. Planprocess 2022-2023.

50 mnkr

Kostnad enligt statusbesiktning. Förstudie klar men uppdrag finns om att hitta mark för ny
skolbyggnad.

10-20 mnkr
3 mnkr
F

Kommentar
Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.

Alternativ till tillbyggnad och renovering.

B
B

2031

F

X

Befintlig skola har underhållsbehov och behöver fungera tills eventuell ny skola uppförts.
Modullösning för att öka kapaciteten. Beslutsprocess pågår.
Befintligt avtal löper ut 2030-12-31. Ska det förlängas? Sägs upp senast 2029-06-30.

F

N

N

60 mnkr

Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.

F

F

N

N

150-200 mnkr

Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl.

F

N

4 mnkr

Uppskattad kostnad baserad på erfarenheter från Brastad arena.

N

Förstudie får ge en grov kalkyl.

Ny idrottshall

F

Förstudie får utreda verkligt behov.

Bibliotek

X

Befintligt hyresavtal gäller mellan 2021-01-01 - 2025-12-31

N

Förstudie får utreda verkligt behov. Behöver stå färdigt innan nuvarande hyresavtal löpet ut.

F

N

N

N

Lokalbehovsutredning görs av utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen.
N

Behöver beaktas i förstudie för Gullmarsskolan.

Socialförvaltningen
Inlagd år

Anläggning/geografisk plats

Behov

2022

2020

Ospecificerad lokalisering

Särskilt boende

2020

Lysekil

Ungdomscentral

2020

Lysekil

Familjecentral

N

2020

Ospecificerad lokalisering

Bostäder för bostadslösa

N

2020

Lysekil

LSS-boenden

2021

Drottninggatan 8

Kontorslokaler

2021

Skaftö

Hemtjänsten

2021

Brastad

Hemtjänsten

2023

2024

2025

2026

F

2027

2028

2029

N

N

N

2030

2031

Uppskattad totalkostnad
150-300 mnkr

N

Kommentar
Kostnad beror på tillbyggnad eller nybyggnad. Vårdplanering görs 2023.
Inget beslut fattat om Ungdomscentral.
Dialog pågår mellan Socialförvaltningen och Lysekilsbostäder

2-4 mnkr/bostad
F

N

N

N

N

X

Lokaler hyrs idag
X

Lokaler hyrs idag

X

Lokaler hyrs idag
N

Lokaler hyrs idag

Befintliga LSS-boenden inte optimala. På sikt behövs mer ändamålsenliga lokaler. Finns olika
avtal med olika uppsägningstider. Förstudie/utredning behöver göras.
Befintligt hyresavtal löper mellan 2016-07-01 - 2023-06-30. Sägs upp senast 2022-09-30. 3 års
förlängning.
Ny lokal för hemtjänsten behövs om fastigheten vid Gullvivan avyttras. Hyresavtal gäller 2022
men kan förlängas så länge Gullvivan finns kvar.
Kan samlokaliseras med eventuellt trygghetsboende vid Stångenäshemmet.

Arbetslivsförvaltningen
Inlagd år
2020
NY

2022

2023

Lysekil - Campus/Bovik

Anläggning/geografisk plats

Lokaler för utbildning, administration och vägledningscentrum

Behov

F

N

Lysekil - Sivik

Lokal på Siviks återvinningsanläggning

N

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Uppskattad totalkostnad
Lokaler hyrs idag

Kommentar
Lokalbehovsutredning görs av utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen.
Lokal för sortering och hantering av material inom/i anslutning till Rambos område.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Inlagd år
2021

Anläggning/geografisk plats
Lysekil - Skärgårdsköket

Behov

2022

2023

2024

Produktionskök eller annan lösning på kostproduktion

2021

Lysekil - Fiskhamnskajen

Ny byggnad för hyresgäster eller arrendera ut

F

2020

Lysekil - Förrådsvägen/Blåstället

Arbetsplatser och kontor för Fastighet, Kost och Städ

B

2020

Lysekil - Kommunhuset

Arbetsplatser och kontor för Samhällsbyggnadsförvaltningen

F

B

2025

2026

F

F

2027

2028

2029

2030

X

2031

Uppskattad totalkostnad
Lokaler hyrs idag

B

40-60 mnkr
3-5 mnkr

Kommentar
Befintligt hyresavtal löper mellan 2009-08-10 - 2029-08-09. Sägs upp senast 2027-08-08. 2 års
förlängning.
Beslut finns på att bygga ny kaj, men täcker inte verksamheternas lokalbehov. Utreds vidare
under 2022 parallellt med projektering.
Verksamheterna är i behov av större utrymmen för kontor och mötesrum. Budget finns för att
iordningsställa Blåstället för Service-avdelningen.

N

Kommunstyrelseförvaltningen
Inlagd år

Anläggning/geografisk plats

Behov

NY

Lysekil ‐ Kommunhuset

Lokaler Kommunhuset

NY

Lysekil

Statens servicecenter

2022

Förklaringar till tabellen
F (Förstudie)

År där behovsutredning/förstudie bör göras för att kunna tillgodose ett behov.

P (Planprocess)

År där planprocess väntas pågå.

B (Beslutat projekt)

År där beslutat investeringsprojekt eller giltigt hyresavtal väntas genomföras.

2023

F

N (Nominerat projekt)

År där ej beslutat projekt väntas genomföras eller lokalbehov kan tillgodoses.

X (Grå)

År där strategiskt viktigt hyresavtal går ut.

Uppskattad totalkostnad:

Är en mycket grov uppskattning och beror på behov och vad förstudie mm kommer fram till.

N

2024

2025

N

N

2026

2027

2028

2029

2030

Uppskattad totalkostnad

Kommentar
Lokalbehovsutredning under 2022.
Planering pågår.

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-17

LKS 2021-000405

Avdelningen för hållbar utveckling
Linnea Lämås, 0253-61 31 64
linnea.lamas@lysekil.se

Svar på återremiss - Finansiering av lakvattenrening för
Siviks deponi
Sammanfattning
Lakvattnet från Siviks deponi leds idag till det kommunala reningsverket i
Långevik. Reningsprocessen är som brukligt för kommunala reningsverk inriktad
på att rena näringsämnen från hushållsavlopp, däremot finns ingen rening för
metaller och andra skadliga ämnen som finns i lakvattnet från Sivik.
Beslut togs den 4 november 2021 av miljöprövningsdelegationen att:
Lakvatten ska senast den 30 december 2024 genomgå behandling med
bästa tillgängliga teknik som syftar till att avskilja suspenderat material,
metaller och PFOS. Lakvattnet ska senast den 31 december 2026 genomgå
behandling som syftar till att avskilja kväve.
Fram till den 31 december 2026 får behandlat vatten avledas antingen till
Långeviks avloppsreningsverk, eller till Saltö fjord efter det att
kvävereningen är utbyggd och i drift. Efter den 31 december 2026 ska
behandlat vatten avledas till Saltö fjord.
Lysekils kommun behöver med anledning av detta besluta hur investering och drift
av en kommande reningsanläggning för Siviks deponi ska finansieras.
Det finns principiellt två olika alternativ för att finansiera investeringen. Det ena är
att investeringen bekostas med skattemedel, och det andra är att det bekostas
genom renhållningstaxan.
Mot bakgrund av konsekvenserna av de olika finansieringsalternativen och de
juridiska förutsättningarna föreslår förvaltningen att finansiering sker med
skattemedel.
Förvaltningens har i dialog med Rambo kommit fram till att det saknas grund till
att göra en logisk fördelning mellan de grupper som brukat och brukar deponin för
att bredda betalningsbasen.
Förvaltningen ser utifrån ett juridiskt uttalande att en fördelning kan göras genom
ett politiskt beslut för att fördela kostnaden mellan renhållningskollektivet och
skattekollektivet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att reningsanläggning
för lakvatten för Siviks deponi ska bekostas av Lysekils kommun. Den ur
koncernperspektiv bästa och mest kostnadseffektiva lösningen ska väljas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Rambo AB ansvarar för
förstudier, projektering och genomförande av projektet.
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Ärendet
Ärendet Finansiering av lakvattenrening för Siviks deponi var uppe i
Kommunstyrelsen den 6 april 2022. Kommunstyrelsen beslutade då att
återremittera ärendet. Denna tjänsteskrivelse är justerad efter de synpunkter som
uppkom i samband med beslutet. Synpunkterna besvaras även under rubriken Svar
på återremittering.
Bakgrund
Lakvattnet från Siviks deponi leds idag till det kommunala reningsverket i
Långevik. Reningsprocessen är som brukligt för kommunala reningsverk inriktad
på att rena näringsämnen från hushållsavlopp, däremot finns ingen rening för
metaller och andra skadliga ämnen som finns i lakvattnet från Sivik.
Konsekvensen av att lakvattnet går till det kommunala reningsverket är att metaller
och andra oönskade ämnen från lakvattnet ansamlas i det näringsrika slam som
bildas vid näringsavskiljningen i verket. Detta minskar möjligheterna att använda
slammet som gödningsmedel. Om LEVA i Lysekil AB som driver reningsverket ska
Revaq-certifiera och kvalitetssäkra reningsverkets slam är det inte längre tillåtet att
de även tar emot lakvatten. Att LEVA i Lysekil AB siktar på ett ökat kretslopp går i
linje med deras hållbarhetsarbete.
I det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun fastställs att
samtliga bolag omfattas av Lysekils vision 2030 samt av utvecklingsområden och
utvecklingsmål. Ett av utvecklingsmålen är ”Vi tar ansvar för miljön” med målet att
Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle. Här anges att det
övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta. Dessutom noteras att hela samhället står inför en
omfattande omställning där Lysekils kommun har en betydande roll att spela.
LEVA i Lysekil AB har påtalat att man inte kan ta emot lakvattnet av ovan nämnda
skäl. Detta ledde till att Rambo AB tog fram en utredning som undersökte olika
alternativ för reningsmetoder som innebar antingen förbehandling och fortsatt
avledning till det kommunala avloppsreningsverket i Långevik för kväverening eller
total bortkoppling. Se bilaga 1. LEVA i Lysekil AB har därefter tagit fram en
konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära att fortsatt ta emot lakvattnet. Se
bilaga 2.
I och med Rambo AB:s tillståndsansökan för nytt miljötillstånd för Siviks
avfallsanläggning så aktualiserades frågan om lakvattenhantering. Med hänvisning
till den konsekvensbeskrivning som LEVA AB tagit fram meddelade de
länsstyrelsen att de inte längre kommer ta emot lakvatten varav
miljöprövningsdelegationen, som ett led i Rambos ansökan, beslutade den 4
november 2021 att:
Lakvatten ska senast den 30 december 2024 genomgå behandling med
bästa tillgängliga teknik som syftar till att avskilja suspenderat material,
metaller och PFOS. Lakvattnet ska senast den 31 december 2026 genomgå
behandling som syftar till att avskilja kväve.
Fram till den 31 december 2026 får behandlat vatten avledas antingen till
Långeviks avloppsreningsverk, eller till Saltö fjord efter det att
kvävereningen är utbyggd och i drift. Efter den 31 december 2026 ska
behandlat vatten avledas till Saltö fjord.
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Miljöprövningsdelegationens beslut är tydligt och innebär att lakvattnet vid Siviks
deponi måste hanteras. Lysekils kommun behöver med anledning av detta besluta
hur investering och drift av en kommande reningsanläggning för Siviks deponi ska
finansieras.
Förvaltningens utredning
Historik - Siviks deponi
Historiskt har avfallet från Lysekils kommuns invånare och industrier till stor del
deponerats på deponin vid Sivik. Deponin startades på 1960-talet och fram till 1983
deponerades allt hushålls-, industri- och byggavfall där. Från 1983 deponerades
grovavfall från hushåll, ej komposterbart industriavfall, avloppsslam från
fiskberedning, samt rens från avloppsreningsverk och vid eventuella driftavbrott
även hushållsavfall. 1989 tog Rambo AB över driften från kommunen och ett
arrende över markområdet. Kommunen är dock fortfarande markägare och har i
arrendeavtalet fortsatt tagit på sig kostnader för efterbehandling av deponierna.
Idag finns det på anläggningen en deponi för icke-farligt avfall där bland annat
bygg-, industri- och hushållsavfall, som utgörs av inert avfall och icke-farligt avfall,
deponeras samt en cell för deponering av asbest.
Teknisk lösning
Miljöprövningsdelegationens beslut innebär att en reningsanläggning för metaller
och andra skadliga ämnen måste finnas på plats senast 30 dec 2024. Rening av
metaller, PFOS och suspenderade ämnen ska byggas under Etapp 1. Vattnet kan
därefter fortsätta ledas till Långeviks reningsverk fram till 31 dec 2026, men efter
det ska även kväverening finnas på Sivik och vattnet ska ledas till Saltö fjord.
Rening av kväve planeras att byggas under Etapp 2 om detta steg ska genomföras.
Period

Etapp

Övrig aktivitet

2022

Förberedande etapp 1

Pilotprojekt och
utredningar,
lågkostnadslösningar för
kväverening.

2023-2024

Etapp 1, utbyggnad för
rening av metaller och
PFOS

Pilotprojekt och
utredningar,
lågkostnadslösningar för
kväverening.

2025-2026

Etapp 2, utbyggnad MBBReller SBR-rening

Alternativ lösning etapp 2,
utbyggnad av
lågkostnadslösningar för
kväverening.
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Parallellt med Etapp 1 kommer pilotprojekt och utredningar att genomföras för att
utreda lågkostnadslösningar för kväverening. Om lågteknologiska lösningar ger
tillfredställande resultat för att rena lakvattnet i enlighet med
miljöprövningsdelegationens beslut då räcker det med den alternativa lösningen
Alternativ lösning etapp 2. Endast om den alternativa lösningen inte ger
tillfredställande resultat kommer Etapp 2 genomföras med utbyggnad för rening av
kväve genom MBBR eller SBR.
I detta första skede behövs beslut tas om finansiering för Etapp 1 samt Pilotprojekt
och utredningar 2023-2024.
Pilotprojekt och utredningar hade kunnat ske efter Etapp 1 om tidplanen inte var
så snäv, i nuläget bör dessa ske parallellt.
Gällande Förberedande etapp 1 samt Pilotprojekt och utredningar under 2022
beslutade kommunfullmäktige på sitt möte den 18 maj att Rambo ska bära
kostnaderna till dess att beslut fattats av kommunfullmäktige om hur
reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras. Detta innebär att beslutet för
förberedande Etapp 1 samt pilotprojekt och utredningar som Rambo behöver driva
under 2022 kommer finansieras via Rambo. Rambo har aviserat att finansieringen
behöver hanteras genom en taxehöjning. När kommunfullmäktige beslutar hur
resterande del av reningen av lakvattnet ska finansieras kommer eventuellt en ny
taxa att skrivas fram för beslut att gälla 2023-01-01. I en revidering av taxan
kommer det att tas hänsyn till tidigare taxehöjning som genomförts 1 juli 2021.
Den lågteknologiska lösningen för kväverening som testas under Pilotprojekt och
utredningar innebär att en naturlig nedbrytning av kväve stimuleras genom
syresättning, ökad uppehållstid i damm och andra lösningar som konstgjorda
våtmarker och filtrering genom växtlighet. Ett lågteknologiskt alternativ har
fördelen att vara en billigare lösning med lägre behov av drift och underhåll, men
kan innebära att krav på rening inte kan uppnås, då dessa lösningar tenderar att
fungera sämre vintertid och att arealen på Sivik begränsar utbyggnad av stora
våtmarker.
En högteknologisk och mer kostsam lösning för kväverening som föreslås i Etapp 2
innebär MBBR- (Moving Bed Biofilm Reactor), eller SBR- rening (satsvis biologisk
rening) som är konventionell rening av kväverikt vatten likt den på Långeviks
reningsverk.

Kostnadsbild
Genomförandet av Etapp 1 beräknas kosta mellan 34,6-38,2 miljoner kronor, se
bilaga 6. Till denna kostnad tillkommer en driftkostnad på runt 2 miljoner kronor
årligen beroende på vilken reningsmetod som upprättas. Aktivitetsplanen med dess
budget är en grov uppskattning.
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Rättsläge
Det finns principiellt två olika alternativ för att finansiera investeringen. Det ena
alternativet är att investeringen bekostas med skattemedel, och det andra är att det
bekostas genom renhållningstaxan. En mix av de två alternativen skulle kunna vara
ett alternativ, men skulle också kunna skapa otydligheter kring ägarförhållandena
av reningsanläggningen varför finansiering via skattemedel förespråkas.
Finansiering via VA-taxan har beaktats, men förkastas på grund av gällande VAlagstiftning ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.” (30§
vattentjänstlagen).
Enligt utredningar som gjorts 2021 skulle finansiering genom höjning av
renhållningstaxan innebära att taxan behöver höjas med 21,2 % enligt uppgift från
Rambo. Sedan dess har det skett kraftiga prisökningar på diverse material vilket
sannolikt gör att taxan skulle behöva höjas ytterligare. Det skulle göra Lysekils
avfallstaxa till landets högsta taxa, drygt 20 % högre än den näst högsta taxan.
Vidare avråder Rambo AB till att finansiering sker genom renhållningstaxan, bland
annat baserat på branschorganisationen Avfall Sveriges
redovisningsrekommendationer som menar att det inte är ”förenligt
självkostnadsprincipen att belasta dagens avgiftskollektiv med utgifter för att
hantera historiskt deponerat avfall” (Avfall Sverige, Guide #16 Redovisning för
kommunala avfallsbranschen, uppdaterad oktober 2020).
Argumentation för finansiering via renhållningstaxan återfinns i en dom från
dåvarande Länsrätten i Hallands län (mål nr 2369-08) där SKR:s chefjurist i ett
yttrande framhöll bland annat följande:


Deponier där det inte längre lämnas något avfall utgör en del av
kommunens avfallsverksamhet och att så är fallet även vid beräkning av
kommunens självkostnader (självfallet endast avseende det avfall i
deponierna som utgör hushållsavfall). Därför går det inte att dela upp den
fortlöpande verksamheten på olika grupper eller generationer av brukare.



SKR anser vidare att det finns stöd från självkostnadssynpunkt att genom
avgiftsuttag idag finansiera åtgärder som måste vidtas på grund av krav i
författningar och i myndighetsbeslut, även om orsakerna till att åtgärderna
måste vidtas ligger bakåt i tiden.

Argument emot finansiering via renhållningstaxan återfinns i en bedömning av
rättsläget som förvaltningen har låtit en jurist göra vad avser finansiering av
lakvattenrening för Siviks deponi, bilaga 7 (kommunens frågeställning) och 4
(juristens svar). Denne har kommit till slutsatsen att finansiering med skattemedel
”stämmer bäst överens med de kommunalrättsliga principerna på området och
rättsläget i allmänhet.” Det finns dock inte något uttryckligt hinder att finansiera
genom höjning av avfallstaxan, men reglerna kring skälighet, likställighetsprincip
och självkostnadsprincip gör att ett sådant beslut kan ifrågasättas.
Under perioder har avfall från andra Rambo-kommuner deponerats på Sivik mot
avgift där mottagning och behandlingskostnader ingått. Lysekils avfall har också
under andra perioder deponerats hos dessa kommuner. Sammantaget bedöms den
mängd avfall från andra kommuner som bidrar till lakvattenbildningen vara
försumbar, varför det inte är rimligt att begära att dessa medverkar till
investeringen.
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Finansiering
Sedan tidigare finns objektet upptaget i kommunens beslutade investeringsplan.
Om investeringen exempelvis skulle skattefinansieras bör den lånefinansieras för
att inte försena andra projekt. Ett sådant beslut skulle innebära:


Den beskrivna mellannivån för Etapp 1 uppgår till 42,650 Mnkr. Med en
räntenivå uppgående till 2,5% och med en finansiering till fast ränta i 5 år så
uppgår räntekostnaden 1,066 Mnkr per år




Driftkostnaden på mellannivån ger en årlig kostnad på 2 Mnkr
Specialfastigheten, reningsverket för lakvatten, har 3 procent årlig
avskrivning, vilket vid en total budget på 42,650 innebär en årlig kostnad av
ca 1,279 mnkr per år i 33 år.



Amortering av lånet kan först övervägas efter en längre tid i drift eftersom
det inte med säkerhet går att säga under hur lång tid som rening av
lakvatten måste ske. Reinvesteringar behöver troligen ske efter en tid. Därav
kan amortering vara en senare fråga.
Kommunen kan dra av full moms under investeringstiden av anläggningen
Sammanlagd beräknad årlig kostnad för miljöinvesteringen är ca 4,345
mnkr.
De årliga arrendeintäkterna för fastigheten uppgår till en fast intäkt om
2,827 000 kr samt ett rörligt arrende om ca 0,17 mnkr (2021 års siffror).
Nivån på arrendet har prövats och kan enligt förvaltningen inte höjas
mycket mer mot Rambo än med en årlig index-uppräkning. Arrendet
föreslås ses över och sänkas om finansiering ska ske via renhållningstaxan.
Projektresurser, teknik/ekonomi bör köpas inom koncernen för att
säkerställa att kompetensen finns och behålls. Kan vara från LEVA, Rambo,
samhällsbyggnadsförvaltningen och från kommunstyrelseförvaltningen
miljö/ekonomi.







Genomförande och uppföljning
Utifrån vad som anförts under rubriken rättsläge och finansieringsalternativ ovan
ansvarar Lysekils kommun för investeringen och blir ägare av anläggningen när
den står klar. Rambo AB ansvarar för förstudier, projektering och genomförande av
projektet. Bifogad budget är framtagen av Rambo AB.
LEVA i Lysekil AB och kommunstyrelseförvaltningen ingår tillsammans med
Rambo i en projektgrupp för att utifrån sin kompetens bidra till att projektet drivs
framåt. Samverkan ska ske för att finna den bästa hållbara lösningen och optimera
den ekonomiska insatsen för investering och drift ur ett koncernperspektiv. Detta
innebär att man tillsammans kan analysera rapporter, upphandlingsunderlag och
budget. Även detta tar utgångspunkt i det gemensamma ägardirektivet för
kommunens bolag. Här framgår att all verksamhet inom kommunkoncernen ska
tillgodose intressen som gagnar kommunen i sin helhet. Bolagen ska i sin
verksamhet ta hänsyn till den samlade effekten för hela kommunkoncernen när det
gäller att åstadkomma största möjliga samhällsnytta.
En vilja finns från både LEVA i Lysekil AB och Rambo AB att den färdiga
reningsanläggningen driftas av LEVA i Lysekil AB. Därav är båda parter överens om
att det är det viktigt att LEVA i Lysekil AB:s kompetens är med redan från början.
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Från förvaltningens sida utser kommundirektör vem/vilka som ska ingå i
projektgruppen.
Det ska ske en årlig återrapportering till kommunstyrelsen om hur projektet
fortlöper. Återrapporteringen ska innehålla resultat samt information kring hur
man följer tidplan och budget. I samband med denna återrapportering förs en
dialog kring den fortsatta processen i projektet så att kommunstyrelsens inspel kan
tas i beaktande och därmed säkerställa en god framdrift.
Pilotprojekt på Siviks deponi har redan startats. För att säkerställa att den tidsplan
som länsstyrelsens satt är det av stor vikt att pilotprojekten inte avstannar eller
försenas på grund av exempelvis avsaknad av finansieringsbeslut.
Svar på återremiss
1. utreda konsekvenserna av att RAMBO AB själva bygger och driver
föreslagen reningsanläggning.
Får Rambo uppdraget att bygga och driva reningsanläggningen kommer de åta sig
detta. Rambo ser inget problem med att sköta driften av reningsanläggningen och
kommer antingen att införskaffa sig kompetensen för en driftorganisation eller hyra
in personal från Leva som redan i dag har den kompetensen. Diskussion har redan
förts med Leva kring detta och de ställer sig positiva även om inget beslut ännu
fattats.
2 a. tydliggöra att investeringen endast avser etapp 1 i samklang med
utredningens (Rambölls) förslag
Se avsnitt Teknisk lösning s 3.

2 b. ge förslag hur betalningsbasen kan breddas.
Rambo menar att om nuvarande renhållningskollektiv belastas för de deponeringar
som har gjorts innan 2021 betyder de att de får betala för gamla synder. Detta med
bakgrund till att bortkopplingen inte var beslutad innan 2021 och därav belastades
inte kunderna innan beslutet med den faktiska kostnaden.
De kunder som lämnat avfall före 2021 har redan betalat för att lämna av sitt avfall
och Rambo ser ingen logik i att kunderna efter 2021 ska betala för de kostnader
som borde ha belastat tidigare kunder. Detta med hänvisning till att varje
generation ska bära sina egna kostnader. Därav ser Rambo inte heller någon logik i
att basera en fördelning av betalningsbasen på tillrinning av lakvatten från olika
delar av området så som den gamla deponin, komposteringsplattan och den aktiva
deponin då lakvatten från samtliga ytor kan räknas som gamla synder. En
ytterligare aspekt till varför det är ologiskt att fördela betalningsbasen mellan ovan
nämnda delar av området är att det omöjligt att härleda till vilken generation eller
verksamhet som förorenat vad.
Dagvatten från övriga ytor på Sivik kommer omhändertas i en dagvattendamm som
planeras anläggas 2022.
Dagens kunder i renhållningskollektivet belastats dock av kostnader för driften av
reningsprocessen av lakvatten på Långeviks reningsverk sedan början på 2000talet och detta ser Rambo att renhållningskollektivet bör fortsätta med. På så sätt
tar dagens generation ansvar för en del av kostnaden vilket kan motsvara
användandet av den nya deponin.
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Vidare hänvisar §12 i arrendeavtalet till att:
Arrendatorn svarar för och bekostar de åtgärder som kan påfodras
enligt miljöbalken, plan- och bygglagen eller annan lagstiftning, med
undantag av kostnadsansvar för fullgörande av de skyldigheter
Arrendatorn har enligt 15 kap 34 § Miljöbalken (kostnader för
efterbehandling, återställning och kontroll till följd av deponi på
avfallsanläggningen på Sivik). Markägaren ska fortsatt ha ett
kostnadsansvar för detta, även om arrendeavtalet upphör, oavsett
orsaker till dess upphörande och även om fastigheten överlåts till
annan.
Där av är kommunen ansvarig för en sluttäckning av deponin och kommunen har
sedan länge avsatt pengar för detta genom arrendet. Lakvattenhantering hantering
kan delvis liknas med en efterbehandling i form av en sluttäckning då rening av
lakvatten måste pågå både nu och efter en sluttäckning. Detta ser Rambo som
ytterligare en anledning till att investeringen läggs på markägaren dvs Lysekils
kommun.
Att belasta taxan för verksamheter skulle innebära en markant ökning av priserna
och vara negativt för näringslivet som redan signalerat att man anser att taxorna är
för höga. Om Lysekil kommun verkar för att attrahera företag och att få befintliga
företag att stanna kvar i kommunen, bör dessa inte belastas för gamla synder.
Förvaltningens har i dialog med Rambo kommit fram till att det saknas grund till
att göra en logisk fördelning mellan de grupper som brukat och brukar deponin för
att bredda betalningsbasen. Det förorenade lakvattnet kan inte på något sätt spåras
till olika grupper och därför inte fördelas där emellan.
Mot bakgrund av konsekvenserna av de olika finansieringsalternativen och de
juridiska förutsättningarna föreslår förvaltningen att finansiering sker med
skattemedel.
Förvaltningen ser utifrån det juridiska uttalandet nedan att en fördelning kan göras
genom ett politiskt beslut för att fördela kostnaden mellan renhållningskollektivet
och skattekollektivet. Juristen som kommunen anlitat skriver i ett förtydligande, se
bilaga 8:
Såvitt vi kunnat finna finns inget uttryckligt rättsligt hinder för
kommunen att höja renhållningsavgiften för brukarna för att
komma till rätta med frågeställningen om lakvatten. En
avgiftshöjning kan dock utifrån bestämmelser om skälighet,
självkostnadsprincipen och vilka användare inom kollektivet som
skall drabbas av en avgiftshöjning kunna ifrågasättas på ett helt
annat sätt än om man belastar det via den kommunala budgeten.
I grunden kan det således bli ett politiskt ställningstagande där man
väger för och nackdelar emot varandra för att komma fram till
vilken väg man väljer.
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2 c. utreda konsekvenserna för Rambo:s (som innehavare av
miljötillståndet) möjlighet till följsamhet om de inte har rådighet över
reningsanläggningen.
Rambo har varit i kontakt med länsstyrelsen gällande denna fråga. Exempelvis
finns det flera verksamheter som har miljötillstånd och hyr en industrilokal, i vilken
de ansvarar för driften. Det finns även fall då man kan hyra in en reningsanläggning
där uthyraren står för och äger utrustningen, men där verksamhetsutövaren har
miljötillstånd och utsläppsvillkor. Sen kan detaljer regleras i avtal mellan de olika
parterna. Skulle någon annan äga eller sköta driften reningsverket på Sivik ser
Länsstyren ingen problematik kring detta.

2d. tydliggöra fastighetsägarens respektive verksamhetsutövarens
ansvar avseende utsläppsvillkor för gällande miljötillstånd.
Gällande miljötillstånd är ställt till Rambo och Rambo ansvarar därmed för att
miljötillståndets villkor ska uppfyllas. Dock har även Lysekils kommun ett ansvar
för de föroreningar som deponin på Sivik medför.
Deponin på Sivik består i huvudsak av massor som deponerats där före Rambo
övertog driften av verksamheten. Den mängd som deponerats under de senaste 15
åren motsvarar ungefärligt mängden som deponerades under ett år på 1980-talet.
Lysekils kommun är också verksamhetsutövare för deponin på Sivik och där
inkluderat lakvattnet och har därmed ett ansvar som verksamhetsutövare, 10 kap
2§ Miljöbalken.
Därutöver är Lysekils kommun fortsatt fastighetsägare samt delägare av Rambo.
Skulle Rambo som bolag upphöra kvarstår ansvaret för föroreningarna på Sivik och
där inkluderat lakvattnet, för resterande verksamhetsutövare, Lysekils kommun,
och/eller fastighetsägare, Lysekils kommun, 10 kap 3§ Miljöbalken.
I tidigare och befintligt arrendeavtal finns följande paragraf.
§ 12 Myndighetsbeslut/Kostnadsansvar
Arrendatorn svarar för och bekostar de åtgärder som kan påfodras
enligt miljöbalken, plan- och bygglagen eller annan lagstiftning,
med undantag av kostnadsansvar för fullgörande av de skyldigheter
Arrendatorn har enligt 15 kap 34 § Miljöbalken (kostnader för
efterbehandling, återställning och kontroll till följd av deponi på
avfallsanläggningen på Sivik). Markägaren ska fortsatt ha ett
kostnadsansvar för detta, även om arrendeavtalet upphör, oavsett
orsaker till dess upphörande och även om fastigheten överlåts till
annan. Genom arrendeavgiften erlägger Arrendatorn löpande
ersättning till Markägaren för den belastning som nyttjandet av
arrendeområdena innebär ur miljösynpunkt. Erlagda avgifter anses
kompensera för kommande kostnader för efterbehandling och
återställning av deponin som belastar Markägaren.
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Beredning av ärendet
I beredning av ärendet har chef för hållbar utveckling, teknisk chef, miljö- och
klimatstrateg samt ekonomicontroller deltagit. Beredningen har skett i samråd med
Rambo AB och LEVA i Lysekil AB.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Linnea Lämås
Miljö- och klimatstrateg

Bilagor
Bilaga 1 20210201 Huvudrapport Sivik
Bilaga 2 210324 Konsekvensanalys lakvattenmottagning
Bilaga 6 Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-05-17
Bilaga 4 Juristutlåtande Utredning finansiering 210705
Bilaga 7 Juristförfrågan – ansvar och kostnader Siviks deponi
Bilaga 8 Juristutlåtande Finansiering rening av lakvatten 210726
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 62
Avtal om arrende och överföring av verksamhet Rambo 2007
Avtal om anläggningsarrende Rambo 2012-12-20
Beslutet skickas till
Rambo AB
LEVA i Lysekil AB
Ekonomienheten
Avdelningen för hållbar utveckling
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 62

2022-04-06

Dnr 2021-000405

Finansiering av lakvattenrening för Siviks deponi
Sammanfattning
Lakvattnet från Siviks deponi leds idag till det kommunala reningsverket i Långevik.
Reningsprocessen är som brukligt för kommunala reningsverk inriktad på att rena
näringsämnen från hushållsavlopp, däremot finns ingen rening för metaller och
andra skadliga ämnen som finns i lakvattnet från Sivik.
Beslut togs den 4 november 2021 av miljöprövningsdelegationen att:
Lakvatten ska senast den 30 december 2024 genomgå behandling med bästa
tillgängliga teknik som syftar till att avskilja suspenderat material, metaller och
PFOS. Lakvattnet ska senast den 31 december 2026 genomgå behandling som syftar
till att avskilja kväve.
Fram till den 31 december 2026 får behandlat vatten avledas antingen till Långeviks
avloppsreningsverk, eller till Saltö fjord efter det att kvävereningen är utbyggd och i
drift. Efter den 31 december 2026 ska behandlat vatten avledas till Saltö fjord.
Lysekils kommun behöver med anledning av detta besluta hur investering och drift
av en kommande reningsanläggning för Siviks deponi ska finansieras.
Det finns principiellt två olika alternativ för att finansiera investeringen. Det ena är
att investeringen bekostas med skattemedel, och det andra är att det bekostas
genom renhållningstaxan.
Mot bakgrund av konsekvenserna av de olika finansieringsalternativen och de
juridiska förutsättningarna föreslår förvaltningen att finansiering sker med
skattemedel. För att inte andra investeringsbehov ska behöva stå tillbaka i för stor
utsträckning föreslås en lånefinansiering.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-25
Bilaga 1 20210201 Huvudrapport Sivik
Bilaga 2 210324 Konsekvensanalys lakvattenmottagning
Bilaga 3 Budget Aktivitetsplan lakvatten 2022-03-14
Bilaga 4 Juristutlåtande Utredning finansiering 210705
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Martinsson (LP): Lysekilspartiet och Moderaterna yrkar på återremiss med
följande förslag:
1. utreda konsekvenserna av att RAMBO AB själva bygger och driver föreslagen
reningsanläggning
Härvid ska förvaltningen:
2 a. tydliggöra att investeringen endast avser etapp 1 i samklang med utredningens
(Rambölls) förslag
2 b. ge förslag hur betalningsbasen kan breddas.

Justerare
E-signering:
60886519FA550A93341D7EFF01B2828F60687789D5

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2022-04-06

2 c. utreda konsekvenserna för Rambo:s (som innehavare av miljötillståndet)
möjlighet till följsamhet om de inte har rådighet över reningsanläggningen.
2d. tydliggöra fastighetsägarens respektive verksamhetsutövarens ansvar avseende
utsläppsvillkor för gällande miljötillstånd.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Björn
Martinssons förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Björn
Martinssons återremissförslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Rambo AB
LEVA i Lysekil AB

Justerare
E-signering:
60886519FA550A93341D7EFF01B2828F60687789D5

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-18

LKS 2022-000292

Avdelningen för hållbar utveckling
Linnea Lämås, 0253-61 31 64
linnea.lamas@lysekil.se

Taxejustering av renhållningstaxan med anledning av
planerade utredningar och pilotprojekt för lakvattenrening
för Siviks deponi 2022
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges möte den 18 maj 2022 beslutades att Rambo AB ska bära
kostnaden för planerade utredningar och pilotprojekt för lakvattenrening för Siviks
deponi om ca 3 mnkr till dess att beslut fattats av kommunfullmäktige om hur
reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja renhållningstaxans
grundavgift med 250 kr inklusive moms för hushåll och 120 kr inklusive moms för
lägenheter och 96 kr exklusive moms för verksamheter.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan ska gälla från 2022-07-01.
Ärendet
Vid kommunfullmäktiges möte den 18 maj 2022 beslutades att Rambo AB ska bära
kostnaden för planerade utredningar och pilotprojekt för lakvattenrening för Siviks
deponi om ca 3 mnkr till dess att beslut fattats av kommunfullmäktige om hur
reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras.
För att finansiera kostnaden har Rambo tagit fram ett förslag till taxejustering, se
Taxejustering av renhållningstaxan 220701 Rambo, till kommunfullmäktige som
föreslår en höjning av renhållningstaxans grundavgift med 250 kr inklusive moms
för hushåll och 120 kr inklusive moms för lägenheter och 96 kr exklusive moms för
verksamheter för att klara av att bära dessa kostnader.
Förvaltningens utredning
Efter kommunfullmäktiges beslut den 18 maj 2022 att Rambo AB ska bära
kostnaden för planerade utredningar och pilotprojekt ser förvaltningen det som
rimligt att ställa sig bakom Rambos förslag till taxejustering då dessa kostnader inte
tidigare varit kända och budgeterade.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Linnea Lämås
Miljö- och klimatstrateg

Bilagor
Taxejustering och skrivelse från Rambo AB gällande renhållningstaxan
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Beslutet skickas till
Rambo AB
Ekonomienheten
Avdelningen för hållbar utveckling
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Finansiering av planerade utredningar och pilotprojekt för
lakvattenrening för Siviks deponi
Sammanfattning
Lakvattnet från Siviks deponi leds idag till det kommunala reningsverket i Långevik.
Reningsprocessen är som brukligt för kommunala reningsverk inriktad på att rena
näringsämnen från hushållsavlopp, däremot finns ingen rening för metaller och andra
skadliga ämnen som finns i lakvattnet från Sivik. Just nu pågår olika utredningar och
pilotprojekt för att bringa klarhet i vilken typ av reningsmetod som är lämpligast. Dessa
utredningar och pilotprojekt saknar finansiering.
Beslut togs den 4 november 2021 av miljöprövningsdelegationen att:
Lakvatten ska senast den 30 december 2024 genomgå behandling med bästa
tillgängliga teknik som syftar till att avskilja suspenderat material, metaller och
PFOS. Lakvattnet ska senast den 31 december 2026 genomgå behandling som
syftar till att avskilja kväve.
Fram till den 31 december 2026 får behandlat vatten avledas antingen till
Långeviks avloppsreningsverk, eller till Saltö fjord efter det att kvävereningen är
utbyggd och i drift. Efter den 31 december 2026 ska behandlat vatten avledas till
Saltö fjord.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj att föreslå kommunfullmäktige besluta att Rambo
AB via renhållningstaxan ska bära kostnaden för planerade utredningar och pilotprojekt för
lakvattenrening för Siviks deponi om ca 3 mnkr till dess att beslut fattats av
kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kostnader om 3 mnkr
exklusive moms för planerade utredningar och pilotprojekt ska belastas av
renhållningstaxan i Lysekils Kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja renhållningstaxans grundavgift
med 250 kr inklusive moms för hushåll och 120 kr inklusive moms för lägenheter och 96 kr
exklusive moms för verksamheter.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att taxan ska gälla från 2022-07-01
Ärendet
Vid Kommunstyrelsens möte den 4 maj beslutades att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Rambo AB via renhållningstaxan ska bära kostnaden för planerade utredningar och
pilotprojekt för lakvattenrening för Siviks deponi om ca 3 mnkr till dess att beslut fattats av
kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras
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Bakgrund
Lakvattnet från Siviks deponi leds idag till det kommunala reningsverket i Långevik.
Reningsprocessen är som brukligt för kommunala reningsverk inriktad på att rena
näringsämnen från hushållsavlopp, däremot finns ingen rening för metaller och andra
skadliga ämnen som finns i lakvattnet från Sivik. Just nu pågår olika utredningar och
pilotprojekt för att bringa klarhet i vilken typ av reningsmetod som är lämpligast. Dessa
utredningar och pilotprojekt saknar idag finansiering
Beslut togs den 4 november 2021 av miljöprövningsdelegationen att:
Lakvatten ska senast den 30 december 2024 genomgå behandling med bästa
tillgängliga teknik som syftar till att avskilja suspenderat material, metaller och
PFOS. Lakvattnet ska senast den 31 december 2026 genomgå behandling som
syftar till att avskilja kväve.
Fram till den 31 december 2026 får behandlat vatten avledas antingen till
Långeviks avloppsreningsverk, eller till Saltö fjord efter det att kvävereningen är
utbyggd och i drift. Efter den 31 december 2026 ska behandlat vatten avledas till
Saltö fjord.
För att inte tappa fart i projektet behöver verksamheten finansieras för att projekten inte
ska avstanna. Kommunstyrelsens förslag är att planerade utredningar och pilotprojekt ska
finansieras via renhållningstaxan.
Detta innebär att det kommer byggas upp ytterligare ett ackumulerat underskott vilket ska
balanseras över en tid om tre år. För att komma i balans behöver renhållningstaxan höjas
genom renhållningstaxans grundavgift, 250 kr inklusive moms för hushåll och 120 kr
inklusive moms för lägenheter och 96 kr exklusive moms för verksamheter.

Ackumulerat

Ackumulerat

Prognos

Prognos

Prognos

2020

2021

2022

2023

2024

-2 196 935

-883 166

-1 701 106

-1 395 031

-959 255

Rambo AB räknar med att det ackumulerade resultatet närmar sig noll vid 2025 års slut.
Allt eventuellt över- eller underskott ska balanseras under en period om tre år.
Undantaget är dock vid större investeringar (exempelvis införandet av 4- fackssystemet)
som lånefinansieras då sker en balansering under 8 år.
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Planerade utredningar och pilotprojekt 2022
Kostnad exklusive
moms

Moment
2022
Pilot biofilter fortsättning - provtagning

50 000 kr

PFAS Pilotprojektet jonbytarmassa

500 000 kr

PFAS Pilotprojektet SAFF - avvaktar resultat från jonbytarmassan
Metaller Pilotprojekt

1 000 000 kr
1 000 000 kr

Arbete i dammen
Rensning vass och sediment

50 000 kr

Flytvägg i lakvattendamm

100 000 kr

Luftning i lakvattendamm

120 000 kr

Pilot vassbädd

150 000 kr

Utredning utsläppspunkt

100 000 kr

Summa

Mats Andresen
VD

3 070 000 kr

Anja Wallin
Renhållningsansvarig

Bilagor
Bilaga 1 Förslag till fullständig renhållningstaxa Lysekil 2022 från 1 juli
Beslutet skickas till
Rambo AB
Ekonomienheten Lysekils Kommun
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Renhållningstaxa för Lysekils
kommun
För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
Förslag till höjning av grundavgifterna från 1 juli 2022
FÖRSLAG TILL NY GRUNDAVGIFT ÄR MARKERAT I GULT I DOKUMENTET OCH DEN
GAMLA AVGIFTEN ÄR INOM (PARANTES)

Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, §97.
Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.
Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 2,93% från 2018-01-01
Slamtjänster höjdes med avfallsindex 3,77% från 2019-01-01
Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 2,21% från 2020-01-01
Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 0,78% från 2021 -01-01
Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 5,1% från 2022 -01-01
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1. Hushållsavfall – Fast avfall
Grundavgift
Grundavgift tas ut per hushåll eller verksamhet. Den utgör betalning för drift och underhåll av
kommunens återvinningscentraler samt arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens
farliga avfall, planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader av
mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.
Samtliga fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare med hushållsliknande avfall, ska erlägga
grundavgift.

Hämtningsavgift
Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- och behandlingskostnader för hushållsavfall.
I hämtningsavgift för en- och tvåbostadshus ingår normalt kärl, utrustning för matavfall, samt eventuell
annan källsorteringsutrustning som genereras av respektive abonnemangstyp, såvida inget annat
anges. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo.

Samlad renhållningsavgift
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuella
abonnemang summeras. Alla priser är inklusive lagstadgad moms om inget annat anges.
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1.1. En- och tvåbostadshus – Helårsboende
Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var
fjärde vecka, året runt.
Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, året runt.
Vid abonnemang Blandat mat- och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, året runt.
Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.
Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag
(43§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 300 kr per år.
Extra hämtning kan beställas mot avgift, se kapitel 1.8.

Abonnemangstyp

Kärl*

Hemsortering i 4fackskärl

370 liter, kärl 1

Grundavgift
(kr)

Hämtningsavgift
(kr)

Samlad
renhållningsavgift
(kr)

2 091 (1841)

1 729

3 820

2 091(1841)

1 729

3 820

2 091(1841)

2 286

4 377

2 091(1841)

2 843

4 934

2 091(1841)

3 402

5 493

2 091(1841)
2 091(1841)
2 091(1841)
2 091(1841)

3 402
3 959
4 516
Delad
hämtningsavgift

5 493
6 050
6 607
Summan av
grundavgift och
delad
hämtningsavgift

370 liter, kärl 2
Sorterat matavfall
och restavfall

140 liter för
matavfall**
140 liter för
restavfall**
140 liter för
matavfall
190 liter för
restavfall
140 liter för
matavfall
240 liter för
restavfall
140 liter för
matavfall

Blandat mat- och
restavfall
Delat abonnemang

370 liter för
restavfall
190 liter **
240 liter
370 liter
I enlighet med
beviljat beslut om
undantag

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.
**Ordinarie kärlstorlek
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1.2. Del i Gemensamt kärl – Helårsboende
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.

Abonnemangstyp

Kärl/Kärlskåp*

Grundavgift
(kr)

Hämtningsavgift
(kr)

Samlad
renhållningsavgift
(kr)

Sorterat matavfall
och restavfall

Gemensamma kärl
på anvisad plats

2 091(1841)

1 171

3 262

Blandat mat- och
restavfall

Gemensamma kärl
på anvisad plats

2 091(1841)

2 843

4 934

*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp samt ansvarar för tillsyn och skötsel
reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr.
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1.3. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende
Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var
fjärde vecka, under perioden april-september (vecka 14-39).
Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, under perioden aprilseptember (vecka 14-39).
Vid abonnemang Blandat mat- och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, under perioden aprilseptember (vecka 14-39).
Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.
Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag
(43§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 150 kr per år.
Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8.

Abonnemangstyp

Kärl*

Hemsortering i 4fackskärl

370 liter Kärl 1

Grundavgift
(kr)

Hämtningsavgift
(kr)

Samlad
renhållningsavgift
(kr)

2 091 (1841)

1 171

3 262

2 091(1841)

1 171

3 262

2 091(1841)

1 729

3 820

2 091(1841)

2 286

4 377

2 091(1841)

2 843

4 934

2 091(1841)
2 091(1841)
2 091(1841)

2 843
3 402
3 959

2 091(1841)

Delad
hämtningsavgift

4 934
5 493
6 050
Summan av
grundavgift och
delad
hämtningsavgift

370 liter Kärl 2
Sorterat matavfall
och restavfall

140 liter för
matavfall**
140 liter för
restavfall**
140 liter för
matavfall
190 liter för
restavfall
140 liter för
matavfall
240 liter för
restavfall
140 liter för
matavfall

Blandat mat- och
restavfall
Delat abonnemang

370 liter för
restavfall
190 liter **
240 liter
370 liter
I enlighet med
beviljat beslut om
undantag

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.
**Ordinarie kärlstorlek
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1.4. Del i Gemensamt kärl – Fritidsboende
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, under
perioden april-september (vecka 14-39).

Abonnemangstyp

Kärl/Kärlskåp*

Grundavgift Hämtningsavgift
(kr)
(kr)

Samlad
renhållningsavgift
(kr)

Sorterat matavfall
och restavfall

Gemensamma kärl
på anvisad plats

2 091 (1841)

838

2 929

Blandat mat- och
restavfall

Gemensamma kärl
på anvisad plats

2 091 (1841)

2 509

4 600

*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp samt ansvarar för tillsyn och skötsel
reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr.

1.5. Fastigheter på öar utan fast landförbindelse
Abonnemang Sorterat matavfall och restavfall respektive Blandat mat- och restavfall, med hämtning
minst en gång varannan vecka eller efter behov, vid av Rambo anordnade gemensamma
uppställningsplatser på fastlandet.
Alternativt kan eget abonnemang med enskilda kärl tecknas enligt samma villkor som för fastigheter och
verksamheter på fastlandet. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar då själv för att
anordna uppställningsplats på fastlandet.
Taxa för fastigheter på öar gäller enligt respektive abonnemangstyp för Del i gemensamt kärl, enligt punkt
1.2. eller 1.4. och för En- och tvåbostadshus enligt punkt 1.1. eller 1.3. samt för Verksamheter enligt
punkt 1.7.

1.6. Flerfamiljshus
Abonnemangstyp

Kärl*

Sorterat matavfall
och restavfall

140 liter för
matavfall

Grundavgift
(kr per lägenhet
och år)

Hämtningsavgift vid
hämtning varannan
vecka (kr per kärl
och år)

Hämtningsavgift
vid hämtning
varje vecka (kr
per kärl och år)

1 014 (894)

2 843

4 683

1 014 (894)

3 402

5 239

1 014(894)

4 516

6 354

1 014(894)
1 014(894)
1 014(894)

3 959
4 516
5 629

6 464
7 245
8 359

240 liter för
restavfall
140 liter för
matavfall
370 liter för
restavfall
190 liter för
matavfall

Blandat mat- och
restavfall

660 liter för
restavfall
240 liter
370 liter
660 liter

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till
självkostnadspris.
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1.7. Verksamheter med avfall som är jämförligt med hushållsavfall
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.
Grundavgift om (715) 811 kr/ år debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.

Kärl*

Hämtningsavgift (kr per kärl och hämtningstillfälle)
vid schemalagd
hämtningsintervall, som regel
minst varannan vecka, året runt
eller per säsong
Matavfall

vid enstaka hämtning

140 liters kärl
190 liters kärl
240 liters kärl

35
47
-

Restavfall/Blandat
avfall
64
86
102

Matavfall
92
102
-

Restavfall/Blandat
avfall
122
181
203

370 liters kärl

-

125

-

231

660 liters kärl

-

190

-

317

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till
självkostnadspris.

Större
Behållare

Hämtningsavgift

Behandlingsavgift

Container*

Pris per tömning enligt självkostnad

Djupbehållare

Pris per tömning enligt självkostnad

Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för
respektive avfallsslag
Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för
respektive avfallsslag

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.

8 (16)

1.8 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Fast avfall
Tjänst

Avgift (kr)

Extra hämtning av hushållsavfall vid
ordinarie hämtningstur*

88 per tillfälle

Extra hämtning av hushållsavfall utanför
ordinarie hämtningstur*

560 per tillfälle

Framdragning av kärl 2,5-5 m (dragväg
tor) vid tömning för en- och
tvåbostadshus – helårsboende

1 083 per abonnemang och år

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg
tor) vid tömning för en- och
tvåbostadshus – helårsboende

2 708 per abonnemang och år

Framdragning av kärl 2,5-5 m (dragväg
tor) vid tömning för en- och
tvåbostadshus – fritidsboende

542 per abonnemang och år

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg
tor) vid tömning för en- och
tvåbostadshus – fritidsboende

1 354 per abonnemang och år

Hämtning av grovavfall inkl.
trädgårdsavfall med mindre flakbil

346 per hämtningstillfälle upp till 2 m3

Extra hämtningsfordon med personal

Pris per timma enligt självkostnad

Extra personal

Pris per timma enligt självkostnad

Behandling av lämnat avfall
Byte av kärlstorlek

Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive
avfallsslag
391 per bytestillfälle

Tvätt av kärl

Pris enligt självkostnad

Nytt kärl

Pris enligt självkostnad

*Kan beställas hela året.

1.9 Latrin
Abonnenten hämtar själv kärl på Siviks återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos
Rambo.

Abonnemangstyp

Kärl á 23 liter

Hämtningsavgift (kr)

Hämtning av latrin

10 st

8562

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl
för latrin

Enstaka

858 per kärl
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2. Hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster
Hämtningsavgift
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.

Behandlingsavgift
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i
motsvarade grad.
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2.1. Slamsugning
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningstidpunkt.
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning
vid annan tidpunkt kan beställas till avgift enligt enstaka tömning.
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning.
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra
tömning debiteras extra avgift.

Avloppsanläggning

Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle)
Vid schemalagd
tömning

Vid enstaka tömning

Slamavskiljare**
0 – 4 m3

1 009

Pris per timma för aktuellt
slamsugningsfordon

Slamavskiljare**
4,1 – 8 m3
Sluten tank**

1 353

Minireningsverk**

1 353

Fettavskiljare

1 354

Fosforfällor

Pris per timma för
aktuellt hämtningsfordon

1 068

Pris per timma för aktuellt
slamsugningsfordon
1 068***
Pris per timma för aktuellt
slamsugningsfordon
Pris per timma för aktuellt
slamsugningsfordon
Pris per timma för aktuellt
hämtningsfordon

Behandlingsavgift

Pris per m3 enligt självkostnad
(2022: 234 kr/ m3)
Pris per m3 enligt självkostnad
(2022: 234 kr/ m3)
Pris per m3 enligt självkostnad
(2022: 234kr/ m3)
Pris per m3 enligt självkostnad
(2022: 234 kr/ m3)
Pris per m3 enligt självkostnad
Pris per m3 enligt självkostnad

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför
tömning debiteras framkörningsavgift om 488 kr.
** Vid samtidig tömning av ytterligare en enhet debiteras en reducerad hämtningsavgift om 488 kr. Ordinarie behandlingsavgift per m3 tillkommer.
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma.

2.2 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda
avloppsanläggningar
Tjänst

Avgift (kr)

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid

1 003

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie
hämtningsavgift under jourtid och helgdag

3 006

Extra slang
Slamsugningsbil med personal
Spolbil med personal
Extra personal
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc.

223 per påbörjat 10-tal meter
Pris per timma enligt självkostnad
Pris per timma enligt självkostnad
Pris per timma enligt självkostnad
Pris enligt självkostnad
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3. Administrativa avgifter
Tjänst

Avgift (kr)

Månadsfakturering*

49 per faktura

Handläggning av undantag
från avfallsföreskrifterna som
handläggs av Rambo**

218 per ärende

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens.
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.
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4. Allmänna bestämmelser
4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av
Lysekils kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Lysekils kommun.
Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun. Kommunfullmäktige i
Lysekil beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.

4.2. Ikraftträdande
Taxan träder i kraft 2016-01-01.

4.3. Index
Kommunfullmäktige ger Rambo rätt till att, en gång per år, justera taxan med Avfallsindex A12:1MD,
avrundat till närmst högre tal, med oktober 2015 som basmånad.

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs
genom kommunens försorg.
§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Lysekils kommuns mål inom avfalls- och
arbetsmiljöområdet.
Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret.
Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo.
Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle.
Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer
faktureringsavgift.
I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, faktureringsoch betalningskrav till annan delägare.
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo.
Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället,
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats.
Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner.
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4.5. Handläggningsavgift
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift
enligt kommunens taxa.

4.6. Sortering av Hushållsavfall
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av
Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för hushållsavfall.
Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna.
Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för
Lysekils kommun.
Kompostering av matavfall medger ingen reducering av renhållningsavgift.

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun, Kap 7
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 43 – 52 §§:
Längre hämtningsintervall för restavfall (43§)
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.
Beviljat längre hämtningsintervall medger reducering av hämtningsavgift, se renhållningsavgift för en- och
tvåbostadshus.
Delat abonnemang för hushållsavfall (44§)
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall.
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med
beviljat beslut om undantag
Gemensamma kärl för flera fastigheters hushållsavfall (45§)
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening,
vägförening eller liknande prövas av Rambo.
För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att
anvisa plats för hämtning av hushållsavfall i gemensamma kärl för flera fastigheter.
Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift enligt taxa Del i
Gemensamt kärl.
Övriga undantag (46-52§§)
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat
beslut.

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift.
Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.
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Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens
hushållsavfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via
container.
(Bygg- och rivningsavfall, ingår inte i hushållens grovavfall, lämnas till återvinningscentral mot särskild
avgift.)

4.9. Kyl och frys
Kyl och frys hämtas genom beställning – kostnad för hämtning och omhändertagande täcks av taxans
grundavgift.
Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för
fastighetens hushållsavfall vid farbar väg.

4.10. Farligt avfall från hushåll
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar.
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift.

4.11. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och
fettavskiljare
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av
avfallsföreskrifterna kap. 4.
Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut.
När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris.
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar,
beställningsdagen inräknad.
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa.
När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna
utföras, tas extra avgift ut.
För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo.
Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa.

4.12. Extra hämtning av hushållsavfall
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten eller vid
behov av hämtning från fritidsfastighet under ej ordinarie hämtningstid, oktober – mars (vecka 40 – 13)
ska detta hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift.
Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av
hushållsavfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats vid
farbar väg.
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4.13. Försvårad hämtning
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken.

4.14. Definitioner
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun.
De vanligaste begreppen har följande betydelser:
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet,
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar,
restaurangavfall och toalettavfall.
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet.
Med den renhållningsansvarige avses Lysekils kommun, Kommunstyrelsen.
Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB.
Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen.
I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna.

4.15 Övergångsbestämmelser
Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr o m 2016-01-01, samt enligt
övergångsbestämmelserna nedan.
Övergångsbestämmelser tills nytt insamlingssystem för fast hushållsavfall för en- och tvåbostadshus
införts i hela kommunen:
Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr o m 2016-01-01 för ett geografiskt
område i taget i samband med etappvis införande av nytt insamlingssystem. Även de nya
avfallsföreskrifternas bestämmelser om nya abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) samt
undantag för längre hämtningsintervall för restavfall (43§) börjar gälla etappvis.
Fram till att fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare fått erbjudande att välja nytt
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och
hämtningsinterval enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2009-10-29. Därtill gällande
renhållningstaxa höjs fr o m 2016-01-01 med index enlig KPI.
2016-01-01 ersätts dock fastlagda hämtningar av hushållsavfall från fritidsfastighet under oktober,
november, januari och mars, med upp till fyra fria hämtningar som fastighetsinnehavare själv
beställer under motsvarande tidsperiod. Hämtning sker då vid närmaste ordinarie tidpunkt för
sophämtning i det aktuella området. Detta förfaringssätt gäller tills nytt insamlingssystem införts
för området.
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Avdelningen för hållbar utveckling
Michael Johansson,
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Tjänsteskrivelse Gestaltningsprogam
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett kommunalt gestaltningsprogram
som anger möblering, markbeläggning, ljus- och färgsättning för delar av det
offentliga rummet i Lysekils kommun. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den
23 mars 2022 att föreslå kommunfullmäktige att godkänns Lysekils kommuns
gestaltningsprogram (SBN 2022-229).
Kommunstyrelseförvaltningen har granskat gestaltningsprogrammet och finner att
det är ett väl genomarbetat dokument som kommer att utgöra ett gott stöd till både
interna och externa aktörer som vill ta det offentliga rummet i anspråk.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns
gestaltningsprogram.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta
gestaltningsprogrammet framgent som en riktlinje eller rutin vilket innebär att
samhällsbyggnadsnämnden kan ansvar för kommande revideringar.
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett kommunalt gestaltningsprogram
som anger möblering, markbeläggning, ljus- och färgsättning för delar av det
offentliga rummet i Lysekils kommun. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den
23 mars 2022 att föreslå kommunfullmäktige att godkänns Lysekils kommuns
gestaltningsprogram (SBN 2022-229).
Förvaltningens synpunkter
Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse (SBN 2022-229) framgår att
den möblering, markbeläggning och ljussättning som anges i programmet ska
stärka Lysekils kommuns identitet samt bidra till att förverkliga Vision Lysekil
2030.
Programmet ska bidra till en sammanhållen och attraktiv miljö med en variation av
goda mötesplatser som fungerar året runt. Det i sig är en av de åtgärder som
genomförts för att förverkliga kommunens grönstrategi.
Programmet vänder sig till de som planerar och köper in exempelvis
markbeläggning, ljussättning, parksoffor och/eller papperskorgar. Det är också
framtaget som ett stöd till de näringsidkare som exempelvis ansöker om
uteservering, trottoarpratare eller ska sätta upp skyltar i det offentliga rummet.
Kommunstyrelseförvaltningen har granskat gestaltningsprogrammet och finner att
det är ett väl genomarbetat dokument som kommer att utgöra ett gott stöd till både
interna och externa aktörer som vill ta det offentliga rummet i anspråk.
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En reflektion kommunstyrelseförvaltningen gör är att definitionen för Lysekils
kommuns styrande dokument i detta fall sannolikt skapat en begreppsförvirring.
Ett program definieras som:
Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst område,
geografiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet ska tala om vad vi vill
uppnå och vilka metoder vi vill använda. Programmet ska göra det möjligt
att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare
ideologiska överväganden.
Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller utförande, utan kan
till exempel ange alternativ att ta ställning till i plandokument eller i
verkställighet. Programmet anger inte några detaljerade tidsplaner.
Programmet fastställs av kommunfullmäktige.
Terminologin gestaltningsprogram är ett vedertaget begrepp så det är lätt att
förstå valet av namn men dokumentet är framför allt ett normerande dokument för
de som arbetar med att planera och köpa in exempelvis markbeläggning,
ljussättning, parksoffor och/eller papperskorgar. Dokumentet kunde exempelvis
kunnat heta ”riktlinje för gestaltning i det offentliga rummet”.
Kommunstyrelseförvaltningen är således av uppfattningen att det snarast är att se
som riktlinjer eller regler och att det ligger inom samhällsbyggnadsnämndens
delegation att fatta beslut i frågan.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Michael Johansson
Avd. chef hållbar utveckling
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Inledning
Vad är ett gestaltningsprogram och varför behövs det?

Ett gestaltningsprogram är ett styrande dokument gällande exempelvis möblering, markbeläggning, ljussättning och färgsättning i det offentliga rummet. En enhetlig möblering kan bidra till att stärka kommunens identitet och attraktivitet samt påverka besökarens och användarens intryck. Möblering och
markbeläggning har även förmåga att fungera som ett sammanhållande element. Utbyte av material och
möbler i enlighet med programmet ska ske successivt allteftersom dessa behöver bytas ut.

För vem gäller programmet?

Programmet är framtaget för de som köper in exempelvis parksoffor, papperskorgar, armaturer eller
belysningsstolpar. Det är också framtaget som ett stöd till de näringsidkare som exempelvis vill ha uteservering, trottoarpratare eller skyltar i det offentliga rummet.

Programmets mål

Den möblering, markbeläggning och ljussättning som anges i programmet ska stärka Lysekils kommuns
identitet samt bidra till att förverkliga Vision Lysekil 2030. Programmet ska bidra till en sammanhållen
och attraktiv miljö med en variation av goda mötesplatser som fungerar året runt. Programmet i sig är
en av de åtgärder som förverkligar kommunens destinationsstrategi, näringslivsstrategi och grönstrategi.

Fotona visar stenläggningen vid Folktandvården i Lysekil, möbleringen på Kungstorget och i Stadsparken samt
en av de platsbyggda planteringskärlen på Rosviksgatan.
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Historisk anknytning
Lysekil var under 1800-talet känt som kurort. En viktig del av badgästernas besök i Lysekil var givetvis
parkanläggningarna och promenadstigarna utanför och i köpingen/staden. För att få en sammanhållen
linje i möbleringen av stadskärnan, och en koppling till dess kulturella identitet, ska utformning och färgsättning föra tankarna till den epok då Stadsparken och Havsbadsparken anlades, det vill säga mitten av
1800-talet. De båda parkerna utgör även idag viktiga platser för många invånare och besökare. De är en
del av Lysekils identitet och stolthet, och påverkar stadsbilden på ett mycket postivt sätt.
Utöver kurortstiden återspeglas även kommunens kulturhistoriska koppling till stenhuggar-, fiske- och
konservindustrin i de materialval som anges i programmet.

Foto på café och musikpaviljong i Stadsparken under kurortstiden, tidigt 1900-tal. Foton från Lahälla knottfabrik,
Backa hällristningar i Brastad och på fiskare på kajen i Lysekil. Foton: Bohusläns museum
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Två karaktärsområden
Gestaltningsprogrammet är indelat i två olika karaktärsområden vilka beskrivs nedan.
Bostadsområden ingår inte i någon av kategorierna. Detta då befintliga bostadsområden nyttjar de enklare soffor och papperskorgar som kommunen redan äger. Vid detaljplaneläggning av större bostadsområden bör separata gestaltningsprogram tas fram i samband med förstudie eller planprogram. Dessa kan
med fördel ta inspiration från detta gestaltningsprogram.

Karaktärsområde 1 - centrala delar av våra tätorter

Inom karaktärsområde 1 ska möbleringen stärka centrumkänslan och återspegla platsens kulturhistoria.
Området innefattar exempelvis Stadsparken, Gamlestan, Kungstorget, Rosvikstorg, centrala Grundsund
och Nyströms park. Detta är platser som ligger centralt i våra tätorter.

Karaktärsområde 2 - hamnområden, naturområden och huvudvägar

Inom karaktärsområde 2 ska möbleringen vara diskret, smälta in i naturen samt återspegla stenhuggar-,
fiske- och konservindustrin. Det är naturen, utsikten och omgivningen som ska stå i fokus, inte möbleringen. Här innefattas platser såsom naturområdet runt SAIS-slingan i Brastad, Fiskebäcks naturområde,
Gullmarsskogens och Stångehuvuds naturreservat.
Övriga stråk som innefattas är Södra och Norra Hamnen samt de huvudvägar som förbinder hamnarna;
Landsvägsgatan och Drottninggatan. Norra Hamnen och Drottninggatan har redan idag liknande markbeläggning och likadana belysningsarmaturer, parksoffor och papperskorgar. Delar av Landsvägsgatan
är upprustad enligt samma tema när det gäller markbeläggning, belysningsstolpar och armaturer.
Inför upprustning av Södra Hamnen bör ett separat gestaltningsprogram tas fram. I det bör man föreslå
de material och den färgsättning som gäller för karaktärsområde 2, men Södra Hamnen kan ha ett eget
uttryck som skiljer sig från det i Norra Hamnen. Detta för att skapa en dynamik mellan hamnarna och
ge dem olika identiteter.
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Färgsättning och material
För att skapa en sammanhållen och enhetlig identitet i de två olika karaktärsområdena bör endast ett
fåtal kulörer användas på möbleringen. På särskilt utvalda ställen, där det är motiverat att sätta fokus
på en viss plats eller ett visst stråk, är det tillåtet att frångå denna färgsättning. Ibland kan det vara en
kontrast man är ute efter i gestaltningen.

Karaktärsområde 1

Svart är en kulör som fungerar bra till olika byggnadsstilar och material. Kulören utstrålar kvalitet och
finns oftast som standardfärg vid produktinköp vilket gör färgen ekonomiskt gynnsam att välja. Den bör
användas till stativ på exempelvis skyltar, parksoffor, papperskorgar och belysningsstolpar.
Som komplementkulör till svart används en grön kulör. Den smälter väl in i en parkomgivning. Kulören
användes ofta under 1800-talet och är således kopplad till stadens tid som kurort.
På utvalda ställen kan det vara motiverat att använda en accentfärg såsom engelsk röd eller ockragult.
Det kan exempelvis vara om en parkmöbel eller en lekfullt designad möbel ska synas extra tydligt. Övriga material och färger på möbler inom karaktärsområde 1 är trä och svensk granit.

Svart
NCS S 9000 N
RAL 9005

Svensk granit

Grön
5040-G40Y

Engelsk röd
5040-Y80R
RAL 3009

Ockragul
3050-Y20R

Trä

Karaktärsområde 2

På grund av det väderutsatta läget i exempelvis hamnar ska stativ på bänkar och dylikt vara av galvad
plåt, alternativt corten eller likartat material. Kulörerna i områdena ska smälta in och bidra till att miljöerna upplevs som lugna och återhämtande. Hav, klippor och natur ska stå i fokus.

Galvat/ljusgrått
RAL 9006

Corten

Svensk granit

Trä
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Markbeläggning

Lysekils kommuns stenhuggarhistoria syns på murar, gator och torg och visar på stenhuggarnas yrkesskicklighet. Markbeläggning binder samman platser och ger tydliga signaler om olika användningsområden eller stråk. Det är därför viktigt att vara varsam vid arbete med den befintliga beläggningen
samt vid förnyelse. Längs sammanhängande stråk bör markbeläggningen vara genomgående så att kontinuiteten bibehålls. Strategiska punkter som busshållplatser, övergångsställen, upphöjda gångpassager,
trappor och entréer bör kontrastmarkeras. Se rapporten ”Ett tillgängligt Lysekil” för mer information
(dnr LKS 2009-000393).
Karaktärsområde 1
För att tydliggöra funktionen i de centrala delarna av våra samhällen och markera att bilkörning endast får ske på gåendes villkor, är det viktigt att använda andra material än asfalt. Markbeläggningen i
karaktärsområde 1 ska huvudsakligen bestå av svensk granit. Vid taktila stråk kan betongplattor nyttjas. Krysshamrade granithällar, likt de på Rosviksgatan, ska användas i syfte att tillgänglighetsanpassa
gångstråk. Avståndet mellan hällarna bör vara mellan 25-30 cm utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Karaktärsområde 2
Här ska graniten synas i detaljer men trä, corten, betong eller andra material får användas som huvudsaklig markbeläggning.

Ramper, murar och trappor

För ramper, murar och trappor gäller samma för respektive karaktärsområde som för markbeläggningen
ovan. Regler om trappors och rampers utformning finns i Boverkets byggregler 8:2 (BBR).
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2
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Bild 1 visar ett taktilt stråk i corten. Corten som markbeläggning är ett hållbart material och passsar i hamnområden och liknande miljöer.
Bild 2 och 3 visar granitdetaljer i Lysekils stadskärna.
Bild 4 är från Varberg och visar ett nybyggt hamnstråk som delvis är byggt av stora betongytor.
Foto: Karin Thorén
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Möbler och gatuinventarier

Våra möbler och gatuinventarier ska bidra till en sammanhållen gestaltning och utstråla kvalitet. För att
få en röd tråd bör antal material och modeller på exempelvis parksoffor och papperskorgar begränsas.
Längs stråk och inom avgränsade platser bör enhetlighet eftersträvas för att skapa en känsla av igenkänning.
Möbler ska samtidigt som de är estetiskt tilltalande också vara funktionella, robusta, gå att underhålla
och återvinna. Material som inte går att underhålla eller återvinna är inte lämpliga då det bidrar till ett
slit- och slängsamhälle. Produkternas miljömässiga påverkan vid framställning bör också beaktas. På
grund av de speciella väderförutsättningar som råder vid kusten är det viktigt att alla gatuinventarier är
behandlade eller består av ett material som tål salta vindar.

Matchande papperskorg, planteringskärl och soffor på Kungstorget i Lysekil.
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Bänkar och parksoffor
Karaktärsområde 1
Här är grundtanken klassiskt utformade bänkar och parksoffor med svarta stativ och rygg- och sittytor i
oljat naturfärgat trä. Typutformningen ska efterlikna de äldre soffor som står i Stadsparken och är tillverkande av det gamla bruket Klafreströms Bruk. På utvalda platser där man vill understryka en unik eller
lekfull karaktär kan utformningen variera inom grundtanken om träribbor och svarta stativ. Bänkar och
parksoffor ska inte kedjas fast i exempelvis lyktstolpar. De ska vara förankrade i marken.
På vissa ställen återfinns även bänkar tillverkade av kommunens naturvårdslag. Det är bänkar gjorda
av lokalt ekvirke med stativ bestående av granit. Dessa är vackra komplement men kan inte ersätta de
vanliga parksofforna eftersom de inte är tillgänglighetsanpassade.

Typutformning av parksoffa.

Ekbänk tillverkad av kommunens naturvårdslag.

Typutformning av picknickbord med svarta stativ.

För att betona en plats lite extra kan det vara lämpligt
att bryta av mot traditionell möblering och placera något mer lekfullt på platsen. Lekfulla möbler gör att barn
och ungdomar känner sig mer välkomna och att yngre
barn får lättare att orientera sig.
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Karaktärsområde 2
Möbleringen ska följa den karaktär som finns i Norra Hamnen idag. Där återfinns parksoffor med metallfärgade varmförzinkade stativ och träribbor som sits. Parksofforna kan ha en mer modern stil än de
i karaktärsområde 1. Corten tillåts också som stativ till soffor. Längs med gångstråket i Norra Hamnen
återfinns lekfullt utformade soffor och bänkar. Grundutförandet är dock att de ska bestå av svensk granit
eller trä.
Framtida typutformning av parksoffor i Södra Hamnen behöver inte vara densamma som i Norra Hamnen, men den bör hålla sig till den färgsättning som anges.

Typutformning av parksoffa i Norra Hamnen.

Typutformning av picknickbord med galvade stativ.

I Södra Hamnen finns de klassiska almsofforna som
består av almar nedtagna från Stadsparken och granitstativ.

Konstverk eller möbel? Ibland kan funktion och konst
sammanflätas som i denna möbel i Norra Hamnen.
Tekniska avdelningen samarbetar med byggprogrammet vid framtagande av platsbyggda soffor.
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Papperskorgar och askkoppar
Det ska finnas papperskorgar med jämna och täta mellanrum längs med populära gångstråk och mötesplatser. I första hand ska alltid markbundna papperskorgar användas. Papperskorgar som fästes på stolpe ska bara användas där markbundna papperskorgar inte får plats eller av andra skäl inte är lämpliga
på platsen. Askkoppar får inte placeras på platser där det är rökförbud.
Karaktärsområde 1
Papperskorgar ska vara svarta och ha en klassisk utformning likt de modeller som återfinns nedan. De
markbundna papperskorgarna ska ha kommunlogga. Papperskorgar som fästs på stolpe ska gå att bottentömma eftersom det underlättar för skötselpersonalen samt minskar användningen av plastpåsar.
Eventuella askkoppar bör vara placerade på papperskorgarna.

Typutformning av markbunden papperskorg.

Typutformning av papperskorg för stolpe.

Återvinningskärlen på Rosvikstorg är de första återvinningskärl kommunen har i gatumiljö.

Bilden ovan visar en papperskorg som komprimerar
soporna och därför tål extra mycket skräp. Dessa är
mycket dyra i inköp men kan vara lämpliga längs med
populära stråk. Sopkärlen går även att leasa vilket kan
vara ett alternativ.
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Karaktärsområde 2
Papperskorgar i karaktärsområde 2 måste vara vädertåliga. Pulverlackerade produkter bör undvikas om
alternativ finns. Papperskorgar som står i hamnområden ska beställas med fågelskydd. Bilderna nedan
ger bara exempel och är inga typutformningar.

Befintlig papperskorg i ett hamnområde.

Exempel på papperskorg i corten. Foto: G9

Exempel på papperskorg där material som inte tål
de väderförutsättningar som råder vid kusten.

Exemplet ovan visar samma papperskorg som på föregående sida. Den är lämplig i båda karaktärsområdena
på grund av sin kompakterande funktion.
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Planteringskärl
Planteringkärl kan användas för att skapa olika rum på en öppen yta eller för att få in grönska på platsen.
Planteringskärl ska bara användas där det inte går att anlägga rabatter eftersom de är kostsamma då
skötsel krävs i form av vattning. Påfyllningsbar vattentank i planteringskärlet underlättar skötseln. Planteringskärlen ska vara utformade likt de exempel som anges nedan. Undantag kan göras om en plats
eller ett stråk ska markeras extra.
Karaktärsområde 1
Flyttbara kärl ska vara svarta och klassiskt utformade enligt den typutformning som syns på bilden nedan. Även den klassiska tefatsmodellen tillåts. Fasta planteringskärl bör vara byggda av granit såsom på
bilden nedan.

Typutformning av planteringskärl

Platsbyggt planteringskärl av begagnade trappsteg i
granit. Fotot är taget på Rosviksgatan.
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Pelargonpelare ger mycket grönska utan att ta stor
plats. De placeras ut där man vill betona en plats och
där det är ont om grönska.

Karaktärsområde 2
Planteringslådor av corten fungerar bra i hamnområden och längs med huvudleder eftersom materialet
inte påverkas negativt av salt. Materialets råhet rimmar även bra med hamn- och industriområdens historia. Fasta planteringskärl i dessa områden kan även vara byggda av svensk granit eller trä.

Planteringskärl i Norra Hamnen i Lysekil.

Planteringkärl i Södra Hamnen i Lysekil.

Exempel på planteringskärl i Uddevalla. Lämpliga inför
framtida upprustning av exempelvis Södra Hamnen.
Sofforna har inbyggda planteringskärl.

Exempel på höga planteringskärl i corten från
Uddevallas gågata.
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Trafikstopp
Där man vill stoppa biltrafik kan trafikstopp användas. Trafikstopp bör bestå av gjutjärnspollare, granitpollare, stora granitstenar eller betongsuggor utformade som djurskulpturer.
På de flesta ställen kan granitpollare användas men vid övergångställen eller gångpassager ska granitpollare bytas ut till stolppollare med taktil märkning och reflex. I karaktärsområde 1 ska den vara
svart och i karaktärsområde 2 ska den vara grå, galvad eller i corten. Den grå varianten återfinns idag
vid övergångsställen längs med Drottninggatan och i Norra Hamnen. Den svarta varianten återfinns på
Rosviksgatan.
Sälen på bilden nedan blir en igenkänningsfaktor för Lysekils kommun och något som besökare kopplar till orten. I de fall man behöver fästa skyltar i trafikstoppet tillåts vanliga betongsuggor, detta gäller
även där reflexer behövs för att minimera olycksrisk.

Betongsäl i Södra Hamnen.

Granitpollare - återfinns på flera ställen i kommunen.

Pollare med reflex vid övergångställe på Drottninggatan. Typutformning i karaktärsområde 2.

Pollare med taktil märkning och reflex vid gångpassager på Rosviksgatan. Typutformning i karaktärsområde
1.
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Räcken och staket
Äldre handsmidda räcken återfinns på flera ställen i Lysekils kommun. I gatumiljöer, där fallrisk finns
och runt lekplatser ställs höga krav på säkerhet. Regler kring räckens utformning finns i Boverkets
byggregler. Massproducerade räcken är inte alltid billigare än handsmidda räcken och därför bör priserna alltid jämföras.
Karaktärsområde 1
Räcken och staket inom karaktärsområde 1 bör följa den färgsättning som anges tidigare i detta
dokument. På Gamlestans offentliga platser och stråk tillåts endast handsmidda räcken eller trästaket,
det vill säga inte massproducerade.

Handsmitt räcke vid trappan på kullen i Stadsparken.

Nytt handsmitt räcke med äldre stil i Engelska parken.

Massproducerat staket runt Brastad centrumlekplats.

Massproducerat räcke i gatumiljö.

Grönt trästaket runt Stadsparkens lekplats.

Ockragult plank i närheten av Havsbadsparken.
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Karaktärsområde 2
Här kan mer moderna räcken och staket användas, likt de som står i våra hamnområden idag. Räckena bör dock hålla sig till den milda färgsättning som anges tidigare i detta dokument.

Klassiskt träräcke i Södra Hamnen.

Räcke i Norra Hamnen av rostfritt stål och trä.

Ett diskret nytillverkat handsmitt räcke på Carlaberget i Lysekil. Räcket uppfyller alla krav på säkerhet enligt
Boverkets byggregler.
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Cykelpollare
Cykelpollare är att föredra framför cykelställ eftersom man lätt kan låsa fast sin cykelram i dem. Flyttbara cykelställ ska bara användas som temporära lösningar.
Vid busshållplatser eller andra populära resmål bör det finnas cykelgarage, helst med vegetationstak
såsom sedumtak eller tak med ängsvegetation. Vid större cykelparkeringar bör det finnas cykelpump
och laddningsstation för elcyklar. Färgskalan ska följa den färgsättning som anges tidigare i detta dokument. Se kommunens cykelplan för mer information om cykelvägar.

Karaktärsområde 1
Cykelpollare och cykelgarage bör vara svarta och ha en klassisk utformning.

Typutformning av cykelgarage i karaktärsområde 1.

Typutformning av cykelpollare i karaktärsområde 1.

Karaktärsområde 2
Här tillåts en mer modern typutformning. De cykelpollare som visas på bilderna ovan är endast exempel. Det finns ingen typutformning för cykelpollare eller cykelgarage angiven inom dessa områden
ännu.

Exempel på pollare av vädertålig corten som skulle
passa i karaktärsområde 2.

Exempel på diskret cykelpollare som skulle passa i
karaktärsområde 2.
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Skyltar

Våra offentliga rum innehåller en rad olika typer av skyltar. Utan inbördes hierarki och samordning ger
de lätt ett brokigt och svårläst intryck. För att undvika det ska vi sträva efter att ha så få skyltar som
möjligt utan att för den skull göra avkall på informationsbehovet. Skyltars anpassning till stadsbilden är
viktig. Det betyder bland annat att byggnaders arkitektur och uttryck måste överordnas skyltars karaktär, med undantag av trafikskyltar.
Tänk på att:
• Förbudsskyltar ska undvikas. Det är bättre att hänvisa till var en aktivitet tillåts än att pryda våra
offentliga rum med förbud.
• Skyltar ska vara diskreta och tydliga. Antal skyltar ska begränsas för att öka läsbarheten.
• Egna skyltar får endast sättas upp på verksamhetens fasad eller i anslutning till denna. För att få
sätta upp hänvisningsskyltar i gatumiljö behövs tillstånd från kommunens trafikingenjör.
• Ny skylt eller väsentlig ändring av skylt större än 1 kvm inom detaljplanerat område kräver
bygglov. Längs med bilvägar utanför detaljplanerat område krävs tillstånd från Länsstyrelsen.
• Skyltar på en byggnad som klassas som kulturhistoriskt värdefull har bygglovsplikt oavsett skyltstorlek.
• Bra belysning av skyltar är viktig. Belysning av skylt ska ordnas så att den inte bländar förbipasserande eller stör boende.
• Armaturer för belysning av skyltar ska väljas utifrån byggnadens arkitektur och karaktär. Armaturerna bör generellt vara diskreta och färganpassade. Skyltar med friliggande bokstäver belyses bäst
genom att belysa fasaden bakom skylten. Då framträder texten tydligt. Stor vikt bör läggas vid att
elanslutningar, kablar och liknande döljs.
• Rörliga, blinkande eller bildväxlande skyltar tillåts inte.
• Skyltar får inte utformas så att de kan förväxlas med trafikskyltar.
• Kommunens logotyp ska finnas med på kommunala skyltar, med undantag för vägvisare.

Trafikskyltar
Trafikskyltar förekommer både på gågator och i trafikmiljö. Dessa skyltar bör anpassas så väl som
möjligt till miljön. Längs gågator ska skyltar förankras i skyltbåge. Färg på bågen bör vara svart. Skyltbågen ska vara tillgänglighetsanpassad, så att olycksrisk minimeras. I trafikmiljö ska skyltarna hålla de
standardmått som lagen kräver. De placeras ut av kommunen.

Gatunamnsskyltar
Gatunamnsskyltar ska i de flesta fall vara vita med svart text. Inom Gamlestan och de äldre delarna av
exempelvis Fiskebäckskil och Grundsund ska det dock vara mörkblå emaljskyltar med vit ram och text
enligt bilden ovan.

Gatunamnsskylt i Gamlestan
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Stadsskyltar
Stadskyltar är skyltar som exempelvis visar vägen till stadens sevärdheter eller berättar om stadens
kulturhistoria.
I begreppet stadsskyltar ingår informationstavlor, kuriosaskyltar och anslagstavlor
För dessa gäller följande.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens logotyp ska finnas med på samtliga stadsskyltar som kommunen sätter upp.
Storleken på själva skylten anpassas till budskapet och mängden information. Texten ska vara så
kortfattad och enkel som möjligt.
Utländska texter ska vara professionellt översatta.
Kartor och symboler, till exempel för turistinformation, parkering eller wc, ska vara tydliga och ha
ett traditionellt utseende.
Undantag får göras för regionala och nationella skyltar vilka får lov att frångå de krav som ställs på
kommunala skyltar.
Typsnitt ska vara i enlighet med kommunens grafiska profil.
Material och färgsättning på stativ ska följa det som anges tidigare i detta dokument för de två olika
karaktärsområdena.
Skyltarna ska vara lågt placerade eller vinklade för att vara tillgänglighetsanpassade.
Skyltarna bör ha QR-kod eller annan digital lösning så att informationen på dem går att få uppläst
via mobiltelefon.

Informationstavlor
Typutformningen i karaktärsområde 1 är likt fotot ovan till vänster eller liknande med en klassisk
utformning. I karaktärsområde 2 kan man tänka sig ett mer modernt uttryck likt fotot ovan i mitten. I
naturområden bör de se ut likt fotot ovan till höger. Följande gäller bägge karaktärsområden:
•

Bakgrundsfärgen ska vara vit eller svart. Texten ska vara svart eller vit beroende av bakgrund.
Överst på skylten ska det finnas en tydlig rubrik som är minst 8 cm (310 pt i Arial) hög. Ta i första
hand hjälp av kommunens kommunikatörer, anlita vid behov en konsult.
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Kuriosaskyltar
Kuriosaskyltarna innehåller exempelvis information om byggnaders historia eller specifika platsbundna händelser. Den kan antingen vara formad som en bok eller bestå av en enkel skylt. Kuriosaskyltar
innehåller inte samhällsviktig information och kraven på tillgänglighet är därför lägre.
För kuriosaskyltar gäller följande:
• I karaktärsområde 1 ska bakgrundsfärgen vara svart. Texten bör vara i guld eller vit. Runt texten
bör det finnas en ram likt på några av exemplen nedan. För ett gammaldags utseende kan texter
och logotyp tryckas i relief och handmålas i guldfärg. Själva bakgrunden kan då vara i sandblästrad
aluminium.
• I karaktärsområde 2 bör bakgrundsfärgen följa den färgsättning som anges tidigare i detta dokument. Skyltarna kan även ha ett mer modernt utseende.

Kuriosaskylt i Gamlestan i Lysekil.

Kuriosaskylt med guldfärgad text i relief.
Foto: Rosengren & Nilsson group AB

Vinklad kuriosaskylt med ram runt.
Foto: Rosengren & Nilsson group AB

Kuriosaskylt formad som en bok. Skylten
står vid före detta gasmaskfabriken i Brastad.

Vackert och finurligt utformad skylt från parken runt gården Näs, Astrid Lindgrens barndomshem.
Skylten går att öppna och blir då som en bok.
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Anslagstavlor
Anslagstavlor i karaktärsområde 1 bör vara klassiskt utformade likt foto nedan. Fiskarna längst upp på
anslagstavlan är i relief och handmålade i guld, bakgrunden i svart sandblästrad aluminium. Anslagstavlor bör alltid ha integrerad belysning.
I karaktärsområde 2 kan man tänka sig en mer modern formgivning av anslagstavlor med de färger
och material som anges tidigare i detta dokument.

Anslagstavla på Kungstorget i Lysekil.

Ett bra exempel på en vinklad informationsskylt.

Vägvisare
Vägvisare likt den på bilden nedan står idag i Brastad centrum och i Stadsparken. Detta är typutformningen för karaktärsområde 1. I karaktärsområde 2 tillåts ett mer modernt utseende som följer den
färgsättning som anges tidigare i detta dokument. Underkant på den nedersta riktningsvisaren ska vara
minst 2,3 m över mark om den står i ett utrymme där människor går, exempelvis på en torgyta.

Vägvisare i Stadsparken.
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Fasadskyltar
Fasadskyltar används främst som butiksskyltar och kan antingen vara fasta skyltar, flaggskyltar eller
flaggor. Viktigt är att de harmoniserar med byggnadens karaktär och inte stör gående eller trafik genom att ta upp för mycket av gaturummet.
Följande gäller:
• Fasadskyltar till butiker längs med Kungsgatan bör vara flaggskyltar likt de ovan.
• Fasadskyltar bör följa den färgsättning som anges tidigare i detta dokument. I karaktärsområde 2
kan skyltarna ha ett mer modernt uttryck.
• Underkant på fasadskyltar ska vara minst 2,3 m ovan mark, de får sticka ut max 1,2 m från vägg.
• Skyltar på fasader ska anpassas till husets arkitektur, de bör ej skymma viktiga fasaddetaljer.
• Skyltar ska inte placeras över takfoten på en byggnad.
• Skyltar ska främst placeras på bottenvåningens fasad.
• Skyltlådor/ljuslådor är inte tillåtna om det inte är särskilt motiverat eftersom de bland annat orsakar ljusföroreningar. För mer information kring ljusföroreningar se under rubrik ”Belysning”.
• Fristående bokstäver som på bilden nedan är bättre än stora skyltlådor/ljuslådor. Vill man ha belysning kan man belysa fasaden bakom bokstäverna eftersom de då framträder mycket tydligt.

Fristående bokstäver är att föredra framför stora skyltlådor eftersom de inte påverkar byggnadens uttryck lika
mycket. Se exempel på skyltlåda ovan till höger. Skyltlådan passar inte till stenhuset som usprungligen uppfördes om privatvilla för Lars Laurin enligt arkitekten Hjalmar Zetterströms ritningar.
Foto: Rosengren & Nilsson group AB
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Trottoarpratare och varuställ
Trottoarpratare, varuställ eller liknande ska placeras så de inte påverkar framkomligheten. Tillstånd
krävs och ansökningsblankett finns på Polismyndighetens hemsida. Kommunen tar ett kvadratmeterpris för allt som ställs på allmän plats. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

•
•
•

•
•
•
•

Generellt gäller följande regler:
Trottoarpratare ska följa den färgsättning som anges tidigare i detta dokument.
Trottoarpratare ska vara försedda med sarg nedtill för att minimera olycksrisken. Det är först vid
nyinköp som detta krav ställs.
Varuställ ska vara utformade på motsvarande sätt, det vill säga ha en sarg i nedtill, och om hjul
finns ska de vara låsbara. Varuställets djup får som mest vara 75 cm, dess bredd ska anpassas till
förhållandena på plats.
Trottoarpratare och varuställ placeras så att ett fritt gångutrymme på minst 1,2 m säkerställs. Om
trottoarprataren har sarg nedtill får de placeras längs med fasad.
Trottoarpratare och varuställ får inte vara siktskymmande eller blockera taktila stråk.
Generellt gäller att endast en trottoarpratare och ett varuställ per näringsidkare får ställas ut men
man kan få tillstånd att ha flera om det fungerar på platsen.
Trottoarpratare och varuställ får endast finnas utplacerade under verksamhetens öppettider.

Typutformning för tillgänglighetsanpassad trottoarpratare. Sargen nedtill minskar olycksrisken för personer som
använder käpp för att orientera sig.
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Uteserveringar
Uteserveringar lockar människor och bidrar till en levande stad. Det är också en viktig del av verksamhetens marknadsföring. För att staden ska behålla sin attraktionskraft är det viktigt att uteserveringarnas utformning stämmer överens med stadens identitet/uttryck. Inom kommunen finns allmänna krav
på uteserveringar.

Exempel på genomsiktliga staketsektioner med sarg nedtill.

Utformning
Uteserveringar ska vara underordnade övrig stadsbild och i helhet ge ett luftigt intryck. Möjligheten att
få tillstånd till uteservering samt storleken på denna styrs därför mycket av hur omgivningen ser ut.
Generellt gäller följande:
• Uteserveringen ska vara tillgänglighetsanpassad. I första hand ska befintlig markbeläggning utgöra
uteserveringens golv. Vid ojämnheter såsom en mycket ”skrovlig” gatubeläggning eller stark lutning, kan man få jämna ut ojämnheter med hjälp av ett trädäck som golv. Detta prövas från fall till
fall. Viktigt är att eventuellt trädäck är tillgänglighetsanpassat och kan nås via en ramp samt att det
inte blir för högt. Rampen får luta max 5 % (1:20).
• En uteservering får inte vara bredare än verksamhetens fasad mot gatan. I enstaka fall kan undantag göras.
• Minsta hinderfria bredd på passerande gångbana ska vara 1,5 meter.
• Placeringen av uteserveringen får inte hindra framkomligheten eller innebära att utrymningsvägar
eller brandgator blockeras eller försämras.
• Eventuellt staket runt uteserveringen ska vara genomsiktligt. Tross, kedja eller ramverk av smide
rekommenderas. Färgsättningen ska följa de råd som anges tidigare i detta dokument. Vill man
rama in uteserveringen ytterligare kan man använda sig av enfärgad markisväv utan reklam i
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•
•
•
•
•
•

staketsektionerna, även den i en kulör som följer den färgsättning som anges tidigare i detta dokument. Plast är inte tillåtet.
Staket eller annan avgränsning ska ha markerad kant längs med marken. Kanten är till för att minimera olycksrisken. Observera att hela avgränsningen ska placeras inom ansökt yta.
Reklam får inte förekomma på staket annat än i form av diskreta informationstavlor med exempelvis öppettider, logotyp, hemsideadress, telefonnummer eller meny.
Plastmöbler på uteserveringen tillåts inte. Möblerna ska passa till markbeläggningens eventuella
ojämnheter och lutningar. Personer med rullator, barnvagn eller rullstol ska kunna komma fram
mellan utemöblerna.
Markiser och parasoller ska kunna fällas in eller avlägsnas. Ingen del av dem ska sticka ut utanför
avgränsningen. Eventuella värmekällor ska vara godkända av räddningstjänsten.
Under uteserveringssäsongen ansvarar sökanden för att närområdet inom och kring beviljad uteservering hålls rent och snyggt. Det är av största vikt att uteserveringen tillhandahåller erforderligt
antal papperskorgar.
Utformning av uteservering ska redovisas i ansökan. Önskas en fristående trottoarpratare i anslutning till uteserveringen ska det inkluderas i ansökan. Observera att ansökt yta endast är till för
uteservering. Eventuella upplag får inte förekomma inom ytan.

Ansökan om tillstånd för uteservering

Ansökan för en uteservering söks hos Polismyndigheten som samråder med kommunen. Det krävs
en ny ansökan varje år. Blankett finns på Polismyndighetens hemsida. Om alkohol ska serveras inom
uteserveringen ska det ordinarie alkoholserveringstillståndet kompletteras med ett separat tillstånd för
uteserveringen. Ansökan sker via kommunens alkoholhandläggare. Observera även att vissa typer av
uteserveringar kräver bygglov. Kontakta bygglovsenheten för mer information kring detta.
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Sol- och regnskydd
Sol- och regnskydd kan vara markiser, parasoll eller skärmtak. Deras placering, höjd, bredd, längd och
färg ska anpassas efter platsens karaktär och förutsättningar.
Följande gäller:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sol- och regnskydd får inte vara placerade lägre än 2,5 m över marken.
En markis kan kräva bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.
Markiser eller dylikt ska inte vara så stora att de behöver markstöd. Med markstöd kan uteserveringen upplevas mer som en tillbyggnad.
Vid uteserveringar får de inte sticka ut utanför den tillåtna serveringsytan.
Markiser och parasoll bör bestå av exempelvis markisväv. Plast är inte tillåtet.
Markiserna ska var enfärgade och kulör ska väljas utifrån den färgsättning som anges tidigare i
detta dokument.
Butikers logotyp, telefonnummer och hemsideadress ska vara i liten skala. Annan information såsom exempelvis sponsrad reklam får inte förekomma.
Eventuellt skärmtak ska ge ett nätt och luftigt intryck. Stommen ska vara av trä eller metall och
täckning av plåt, glas eller likvärdigt.

Exempel på passande markis för Kungsgatan.
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Belysning
Det här kapitlet hade traditionsenligt varit indelat i funktionell belysning och effektbelysning. Det är
dock ett förlegat synsätt som varken tar hållbarhet eller långsiktiga konsekvenser i beaktande. Hållbarhet innebär inte enbart att materialet håller länge, utan innefattar även ekologiska, sociala och
ekonomiska aspekter. En hållbar ljusdesign uppnås genom att planera för rätt ljus på rätt plats, vid rätt
tidpunkt.
Belysning som ökar tillgängligheten till en plats och upplevs som attraktiv lockar människor att vistas
och använda platsen. En bebyggd miljö som inte används kan vara en dålig ekonomisk investering, en
markresurs som inte utnyttjas till fullo.

EN FÖRLEGAD METOD SOM
SAKNAR HELHETSSYN

Lekplatsen i Stadsparken är ett bra exempel där belysningen är en del av helheten. Det rosa ljuset på rutschbanan i bakgrunden, ger både en effekt och ett funktionellt ljus att leka i. Det belysta trädet bildar en ljus, vertikal
yta, vilket gör att hela platsen upplevs ljusare, trivsammare och tryggare.
Foto och ljusdesign: Frida Almqvist, Light Bureau.
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Analysmetod

För att uppnå hållbarhet i belysningen behövs rätt metod. En holistisk metod som utgår från platsens
förutsättningar.
•

Rumsliga förutsättningar. Hur ser den fysiska miljön ut? Vad har den för skala? Vilka vyer/utblickar
finns? Vilka gränser och landmärken finns?

•

Sociala förutsättningar. Hur ser belysningsbehoven ut och vad behövs för att bidra till en känsla av
trygghet? Exempelvis möjligheten att se mötandens ansikten ordentligt, möjlighet till aktiviteter
efter mörkrets inbrott samt känslan av mänsklig närvaro genom exempelvis upplysta skyltfönster.

•

Identitetsskapande förutsättningar. Vilken karaktär har platsen? Vilka arkitektoniska, kulturella och
naturliga värden finns det att lyfta fram? Hur skapas en tydligare identitet för platsen?

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
Att uppfatta rummets gränser, att känna igen sig
och kunna orientera sig är grundläggande för
den upplevda tryggheten. I mörker försvinner
de kvaliteter som syns dagtid. Det rumsskapande ljuset har därmed uppgiften att framhäva
rummet genom ljus som beskriver platsens
gränser, struktur, rytm, skala, hierarki och riktning. Rumsskapande ljus ger en god överblick
och ökar orienterbarheten.
Socialt ljus - ljuset och människan
Trygghet är ett begrepp som relaterar till en
känsla som är upplevd och personlig. Kvinnor
och män upplever otrygghet på olika typer av
platser men gemensamt är att många känner sig
otrygga i tätortsmiljöer.
Social kontroll, det vill säga närvaron av andra
människor är den viktigaste faktorn för upplevd
trygghet. När man skapar en attraktiv belysning
väljer människor att vistas på en plats, den befolkas och upplevs tryggare.
Eftersom fler kvinnor än män upplever otrygghet och kan begränsas i sin rörlighet på mörka
platser är belysning även en jämställdhets- och
tillgänglighetsfråga.
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Det integrerade ljuset i räcket och den upplysta muren i
bakgrunden ger en tydlig överblick av Engelska parken,
samtidigt som murens vackra material och textur lyfts
fram. Murens belysning ger även ljus på gångytan. Den
tillför både funktion och effekt.
Foto och ljusdesign: Frida Almqvist, Light Bureau.

Befolkade platser upplevs tryggare
Befolkade platser upplevs tryggare. På obefolkade platser kan den upplevda tryggheten öka om det
finns upplysta skyltfönster, entréer, trapphus eller bostadsfönster.
Att kunna se och identifiera andra människors ansikten är viktigt för att kunna skapa mänskliga möten.
Den upplevda tryggheten ökar också genom att miljön känns omhändertagen och trivsam. Faktorer
som kan påverka detta är hur väl belysningen är anpassad till den mänskliga skalan, exempelvis att
belysningsstolpar inte är så höga.

Omgivningen kring konstgräsplanen i Lysekil är en plats som upplevts otrygg men har nu rustats upp med ny
belysning och markbeläggning. Förutom att ta bort bländning och tillsätta ljus där det saknades, har platsen fått
en tydlig identitet som ska locka till vistelse på platsen.
Foto: Anki Sandinge. Ljusdesign: Frida Almqvist, Light Bureau.

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten
Det identitetsskapande ljuset ger karaktär och identitet till platsen. Genom att utstråla en positiv och
attraktiv identitet skapas grunden för att folk ska känna gemenskap, stolthet och ägandeskap över sin
närmiljö och då kommer de också att ta hand om den och skydda den.
Att engagera folk i beslutsprocesser och projekt, kan vara ett sätt att skapa en känsla av ägande. Man
måste dock se upp med att inte skapa för mycket förväntningar, genom att exempelvis rådfråga de
boende, men sedan inte följa upp eller genomföra projekten.

31

Ytterligare planeringsråd:
•

Armatur ska väljas och placeras så att risken
för skadegörelse blir så liten som möjligt.

utgöras av lägre stolphöjder (3,5 - 4 m). Vid vägsnitt ska höjden vara högre.

•

Armaturens formspråk ska passa in i omgiv- •
ningen.

•

Typ och höjd på stolpar anpassas till miljön,
likaså ljuskälla.

Vid planering av ny belysning bör ljussättningarna provbelysas så att resultatet kan ses innan
beslut om genomförande tas.

•

•

Där man vill understryka en unik karaktär
kan en annan utformning vara aktuell så
•
länge den genomförs enhetligt och samspråkar med omgivningen.

Slutbesiktning av både gestaltning och installation ska göras och dokumenteras.
Relationshandlingar (ledningsdragning) ska tas
fram efter varje installation och läggas i kommunens interna GIS-kartor.

•

Bländning ska undvikas och ljuskällan ska
ha god färgåtergivning.

•

Ljuskällor ska ha låg energiförbrukning och god
ljuskvalitet.

•

Huvudstråk för gående och cyklister ska
alltid vara belysta. Målpunkter såsom övergångsställen och busshållplatser ska vara
extra belysta.

•

Ljuset ska i största möjliga mån vara nedåtriktat
och avbländat för att undvika ljusföroreningar.

•

Ljuset ska styras på ett sådan sätt att det är anpassat till behovet för stunden. Närvarostyrning,
nattsänkning och olika förinställda ljusscenarier
är några alternativ för att spara energi och minimera påverkan på djur- och växtlivet på platsen.

•

I miljöer där bara gående och cyklister rör
sig bör stolphöjder anpassas efter mänskliga
skalan, det vill säga i största möjliga mån

Rekommendationer
Stolpar
•

Koniska eller raka stolpar används i parker och
på lekplatser. Koniska stolpar ger ett smäckrare intryck.

•

•

Komposit- eller stålstolpar används. Kompositstolpar kan beställas med extra förstärkning i
toppen för tyngre armaturer. Kompositstolpar
med Gelcoat rostar inte.

Elskåp

•

•
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Varmförzinkad + pulverlackad, termoplastad
eller varmförzinkad + rotlackad i passande
kulör. Termoplastade stålstolpar har korrosionsklass C5. Varmförzinkade stålstolpar med
rotlack har C3 för stolpen och C5 för rotlacken.
Varmförzinkade + pulverlackade stålstolpar
har korrosionsklass C5.
Eventuella eluttag eller dylikt som fästes på
stolpen ska följa den färgsättning som stolpen
har. En svart stolpe ska exempelvis ha ett svart
eluttag.

•

Klistermärken med siffror som anger stolpens identitet ska placeras diskret, det vill
säga inte i blickfånget för passerande.

Skåpen ska vara galvaniserade/varmförzinkade. Elskåp ska placeras så diskret som
möjligt, och är det flera på rad ska de stå
samordnat. Där elskåpen i karaktärsområde
1 inte kan placeras tillräckligt diskret, ska
de vara lackerade i passande färg till belysningsstolpar eller övriga detaljer såsom
bänkar eller papperskorgar på platsen.

Fundament
•

Betongfundament ska sättas enligt AMA
anläggning DEF33, så att max 8 cm sticker
upp över marken, helst 5 cm. Avvikelser ska
motiveras och dokumenteras.

Ljusföroreningar
Ljusföroreningar, Light Pollution, är ett allvarligt, underskattat och ökande problem, inte bara globalt
utan även i Sverige. Ljusföroreningar uppstår då artificiellt ljus strålar upp i himlen från oavskärmade
armaturer, men även reflekterat ljus från ytor. Även ljusstyrkan, ljusets polarisering och flimmer har
påverkan. Dessutom är belysningen tänd under en allt större del av dygnet, vilket har allvarliga konsekvenser för olika typer av nattaktiva djurarter som är beroende av mörker.
Ljusföroreningarna har som konsekvens att stjärnhimlen inte syns och att djur som orienterar sig efter
stjärnorna får problem att navigera. Ljuset kan även påverka deras dygnsrytm och hur de rör sig, och
i andra fall kan djuren få svårt att hitta föda eller så blir de lättare byte för andra arter om de dras till
ljuskällor som är tända nattetid. Den så kallade dammsugareffekten medför att en tredjedel av alla
nattfjärilar som dras till ljuskällor på nätterna har dött morgonen efter, antingen på grund av utmattning eller för att de ätits upp.

Illustrationen visar aktorer som man vid ljussättning kan arbeta med för att minska negativ påverkan på djur
ocn insekter. Illustration gjord av Johan Eklöf, PhD, fladdermusforskare och författare.

Olika djurarter som fiskar, insekter, fladdermöss, grodor och rovdjur är känsliga för olika våglängder i
belysningen. Vissa arter störs till exempel av gult ljus, medan andra störs mera av vitt ljus.
Fladdermössen är en fridlyst och fredad art enligt Artskyddsförordningens 4§ och i vissa fall av jaktlagstiftningen (3§ jaktlagen) och av en europeisk konvention, Eurobats, som även innefattar fladdermössens boplatser och viktigaste jaktrevir. Man får alltså varken skada eller störa fladdermöss.
För att hantera problemet med ljusföroreningar och miljöpåverkan bör man utreda förutsättningarna
på platsen innan beslut tas om belysning. Mitt inne i centrum kanske det inte är relevant, men ska man
belysa en tidigare mörk plats, som till exempel en gammal kyrka och kyrkogård, bör man låta göra en
artinventering för att få reda på om där finns till exempel fladdermöss. Det är viktigt att få veta vilken
art det i så fall är, för de flesta arterna ligger i ide vintertid, men inte alla. Belysning behövs främst vintertid och under vår och höst.
För att minimera belysningens skadliga effekter bör man planera belysning endast där det behövs,
minska ljusintensiteten samt skärma av armaturerna så mycket det går, utan att ge avkall på trygghet
och säkerhet för människan. Man ska försöka se till att det finns sammanhängande mörka områden
eller korridorer för arter som är beroende av mörker för sin överlevnad.
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Produktförslag
På följande sidor föreslås några armaturtyper som ska vara standard, men varje projekt är unikt, och
om platsens förutsättningar kräver det, kan andra armaturer användas. Detta förutsatt att produktkraven i övrigt följs, och att det inte skapas orimliga olägenheter för driften.
Karaktärområde 1
Här eftersträvas en klassisk utformning på pollare, armatur och stolpar. De typutformningar som föreslås nedan är redan utsatta på olika platser i stadsmiljön idag.

Typutformning på torg, längs gångvägar och i parker.

Typutformning av pollare.

Typutformning av böjd stolpe och armatur längs med
gator inom karaktärsområde 1. Armaturen finns längs
med Rosviksgatan.

Typutformning av stolparmatur i Gamlestan. Bilden till
höger visar en stolparmatur som finns i Fiskebäckskil
idag. Den kan vara lämplig inom liknande miljöer i
våra tätorter.
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Karaktärsområde 2
Längs med Norra Hamngatan, Drottningatan och delar av Landsvägsgatan står den stolparmatur som
visas på bilden nedan. Den blir vår typutformning längs med bilvägar inom dessa miljöer.
Längs med gångstråk i hamn- och naturmiljöer är det lämpligt att använda mindre stolparmaturer
eller belysningspollare. Belysningspollare är bra eftersom de inte förstör utsikten men längs med vissa
sträckor behövs stolparmatur för att få tillräckligt ljus.
Belysningspollarna i hamnmiljöer bör tåla det väderutsatta läget och bestå antingen av varmförzinkat
stål, rå aluminium eller corten. Aluminium med extra korrosionsskyddsbehandling (korrosionsklass C5)
kan också användas. Se exempel på bilderna nedan. Stolparmatur kan utrustas med fågelskydd för att
förhindra att måsar sätter sig på dem.

Diskret pollarbelysning längs med strandpromenad.
Foto: Louis Poulsen.

Exempel på pollare i corten.
Foto: Louis Poulsen och Ateljé Lyktan.

Befintlig stolparmatur längs med Norra Hamngatan,
Drottninggatan och delar av Landsvägsgatan.
Foto: Ateljé Lyktan.

Exempel på armatur längs med gångytor i karaktärsområde 2. Armaturen finns både med cortenlack och
med lack i kulör RAL 9006. Foto: Fox lightning
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Produktegenskaper

Ljuskvalitet
För de flesta tillfällena lämpar sig ett varmvitt ljus väl för ljussättning. Andra färgtemperaturer kan användas för specifika ändamål, såsom att belysa ett visst material, som framhävs bättre genom en kal�lare färgtemperatur. För gatubelysning rekommenderas 3000K och för parker och stråk 2700 – 3000K.
Ljuskällorna ska ha god färgåtergivning (minst Ra/CRI 80), en livslängd på minst 50 000 timmar och
armaturerna ska vara välavskärmade för att undvika bländning. En armatur som inte bara ska lysa upp
sig själv för att markera sin position, ska ha en anständig verkningsgrad, det vill säga ge tillräckligt
många armaturlumen för att motivera användningen.
Material
•
•
•

•
•
•
•
•

Vid nybyggnation ska led användas.
Vid klimatutsatta områden bör korrosionsklass C5 väljas om möjligt för armaturer i metall.
Aluminium bör vara så ren som möjligt. Extruderad aluminium är bättre än gjuten aluminium. Bra
aluminiumlegering för armaturer är EN AC 44 300. Om möjligt, ge denna en kataforetisk behandling (Cataphoretic coating) och se till att rostfria skruvar som används till aluminiumarmaturer är
Geomet-behandlade, så galvaniska strömmar (bimetallkorrosion) mellan materialen undviks.
Täta springor/fogar med tätningsmedel för att förhindra saltvatten från att tränga in i fogen.
IK-klassen (vandalklassen) ska vara så hög som möjligt. För en lyktarmatur eller pollare minst IK08.
Val av IK-klass görs beroende på armaturens placering och utsatthet.
Armaturer med hög IP-klass (IP 65 eller högre) bör väljas. I vissa undantagsfall (till exempel för historiska armaturer) kan en lägre klass väljas, men endast efter noga övervägande. Takfotsarmaturer
kan ha IP 44 i skyddat läge.
Armaturer bör minst ha en garantitid/produktansvarstid på fem år, gärna tio år på grund av det
väderutsatta läget
För information om färgsättning, se tidigare i detta dokument.

Exempel på olika socklar som kan användas vid styrning av belysningen.

Styrning - för en smartare stad

För att gå mot ett hållbart samhälle behöver även stadens belysningsstyrning anpassas.
•

Belysningen ska ha behovsanpassad styrning. Det betyder att gatubelysning dimras ner till 20 %
för att spara energi, pengar och minimera ljusföroreningar. Tid för dimring kan vara mellan klockan
00:00 – 05:00 då det är mindre trafik.

•

Varje plats och projekt ska utvärderas i syfte att hitta möjlighet till energibesparing utan att det går
ut över säkerhet och trygghet.

•

I Lysekils kommun används ett belysningsstyrsystem som heter Light Systems. Nya gatubelysningsarmaturer kan vara försedda med socklar likt de ovan. Förprogrammerad nattsänkning kan användas.
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•

Nya armaturer som installeras bör vara bestyckade med DALI2-drivdon, D4i-don eller likartat.
DALI är ett vedertaget protokoll för att kontrollera intensitet, av/på och även få information om
drivdonets status. Ett drivdon som är märkt med DALI2 har gått igenom oberoende tester och kan
därför uppvisa att det uppfyller den standard som är satt av DiiA, en organisation bestående branschens parter. D4i–don är ett drivdon som kommunicerar DALI men är anpassat för gatubelysning.
Drivdonet kan rapportera ytterligare data anpassat för smart belysning. Läs gärna mer på https://
www.dali-alliance.org/.

•

Analoga drivdon och reläfunktioner ger ingen möjlighet till rapportering tillbaka till systemet.

•

Nya styrsystem, så kallade Control Managment System (CMS) som installeras i framtiden bör ha
öppna Application Program Interface (API) och möta branschens olika standarder så som TALQ2.
TALQ2 är ett operatörsoberoende kommunikationsprotokoll för styrsystem. Ett system som möter
denna standard kan kommunicera med andra system från andra tillverkare och de olika systemens
databaser redovisar sin insamlade data tillsammans och korrekt.

•

Befintligt styrsystem ger inte möjlighet till att justera ljusnivåerna. Det är däremot möjligt att lokalt
i stolpluckan eller i närliggande skåp placera en DALI- eller analog kontroller som justerar ljusnivån. Det befintliga styrsystemet sköter då fortsatt tändning och släckning.

•

För dynamisk belysning kan en Digidot C4-enhet användas för DMX-styrning. Enheten placeras i
närmaste elskåp och programmeras en gång med valfritt styrsystem, för att sedan ”spela upp” det
förprogrammerade scenariot varje gång enheten får ström.

Styrsystem i praktiken.
Illustration: Frida Almqvist, Light Bureau.
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Underhåll kan minska skadegörelse

Det är viktigt att sköta underhållet på anläggningen för att verka för en sammanhållen och attraktiv
utemiljö. Underhåll är även viktigt ur trygghets- och säkerhetssynpunkt.
Om en plats börjar upplevas som nedsliten och dåligt skött kan det leda till ökad skadegörelse, vilket
kan generera en känsla av otrygghet.
Ett exempel: Om ett fönster blir krossat i en byggnad och man låter det vara som det är, tar det inte
lång tid innan alla rutor är krossade och det börjar dyka upp klotter på väggarna. Det här gäller i alla
miljöer, oberoende av närhet till stadskärnan eller vilken samhällsklass som bor i området.
Om man däremot, helst inom ett dygn, hinner åtgärda skadegörelsen kan det få effekten att platsen
lämnas ifred, då den känns väl omhändertagen. Ibland kan man få byta samma armatur flera gånger
men till sist får den vara ifred.
(Läs mera i ”The police and Neighborhood safety, Broken Windows”, James Q. Wilson, George L. Kelling.)

För att underhållet ska bli så enkelt som möjligt, är det bra om antalet olika armaturer och stolpar är
begränsat, så att det finns möjlighet att ha ett par extra på lager eller reservdelar till dem.

Uppe på kullen i Stadsparken är det viktigt att städning görs grundligt och ofta, så ruinen inte känns som ett
tillhåll utan kan bli en spännande utsiktsplats även kvällstid.
Foto och ljusdesign: Frida Almqvist, Light Bureau.
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Julbelysning
Syfte och måbild är att bidra till att:
• förverkliga vision Lysekil 2030
• sätta Lysekils kommun på kartan, även på vintern
• skapa en stolthet och en positiv inställning till kommunen
• ett gott samarbete med gymnasiet samt andra kommunala verksamheter
• locka nya invånare till Lysekils kommun genom att visa att staden är aktiv även på vintern
• invånare från alla kommundelar ska känna sig delaktiga
• förbättra folkhälsan genom att locka till vinterpromenader samt öka känslan av trygghet
Hur?
En metod för att förverkliga ovanstående är att skapa en attraktiv julljuspromenad som lockar boende
från alla kommundelar och besökare. Utöver detta kan man satsa på juldekorationer vid entréer till
tätorterna eller på centrala mötesplatser.
Allmänheten kan engageras vid exempelvis val av dekorationer eller genom att andra typer av evenemang genomförs i samband med att julljusbelysningen tänds. Exempelvis anordnas tävlingen om vem
som har bäst dekorerat skyltfönster.

För att julbelysningen ska få en enhetlig utformning rekommenderas följande:
•
•
•
•

varmvitt ljus (gult) bör väljas framför kallt (blått)
maximalt två och helst en färg på ljuset per uppsättning
stråk och platser bör ha en liknande ljussättning längs/över hela ytan
val av elmaterial ska innehålla rätt kapslingsklass för att tåla väder och vind. Det benämns med
IP-klass. Vid inköp är IP-klass 65-68 att föredra.

Bilden ovan visar en ljuskloten i rondellen Ovalen i
Lysekil. Ljusinstallationer vintertid stärker stadens attraktionskraft, den upplevda tryggheten och folkhälsan.
Foto: Anki Sandinge

Varmvit julbelysning skapar en mysig stämning. Fotot
är taget på Alingsås ljusshow som genomförs varje år.
Foto: Mikael Lennartsson.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Kommunhuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2022-000229

Lysekils kommuns gestaltningsprogram
Sammanfattning
Den möblering, markbeläggning och ljussättning som anges i programmet ska
stärka Lysekils kommuns identitet samt bidra till att förverkliga Vision Lysekil
2030. Programmet ska bidra till en sammanhållen och attraktiv miljö med en
variation av goda mötesplatser som fungerar året runt. Det vänder sig till de som
planerar och köper in exempelvis markbeläggning, ljussättning, parksoffor och/eller
papperskorgar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-23
Lysekils kommuns gestaltningsprogram
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils
kommuns gestaltningsprogram.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
367032A9E570A09C9A927A3E56649100756089D6B6

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-19

LKS 2022-000060

Avdelningen för verksamhetsstöd
Joakim Hagetoft,
joakim.hagetoft@lysekil.se

Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete
Sammanfattning
Revidering av Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande vars syfte är att beskriva hur kommunens trygghetsfrämjande
och brottsförebyggande arbete, i samverkan med viktiga aktörer, ska ledas,
organiseras, bedrivas och följas upp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lysekils kommuns
riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Nuvarande
riktlinjer upphör därmed att gälla. Beslutet gäller även för kommunens helägda
bolag.
Ärendet
Revidering av Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande vars syfte är att beskriva hur kommunens trygghetsfrämjande
och brottsförebyggande arbete, i samverkan med viktiga aktörer, ska ledas,
organiseras, bedrivas och följas upp.
Revideringen handlar i huvudsak om ändringar i enlighet med pågående
utvecklingsarbete som inneburit förstärkning av koordinatorfunktionen, skapande
av budget inför 2023 och en tydligare koppling till kommunens vision och
värdegrund.
Förvaltningens synpunkter
De nu reviderade riktlinjerna togs fram första gången under 2021. Sedan dess har
det interna arbetet utvecklats vilket inneburit att fler strategiska funktioner
koordinerar arbetet. Ett arbete som kontinuerligt kopplas i fler och fler delar till
kommunens verksamhetssystem för ledning och uppföljning. Dessutom föreslås det
i budgetarbetet för 2023 att det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet
ska han en central budget. Sammantaget har detta inneburit ett behov av revidering
av styrdokumentet.
Det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom det trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbetet utgår från Lysekils kommuns Vision Lysekil 2030. Den
anger att vi ska verka för att ”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.” Under årens lopp har det varit perioder av
ökad social oro i kommunen som skapat en påtaglig otrygghet hos kommunens
invånare och en negativ bild av kommunen som plats. Oro i samhället är ofta
kopplat till komplexa frågor och har en tendens att återkomma. Med tanke på
omvärldsläget kan det inte uteslutas att nya perioder av social oro kan uppstå i vår
kommun.
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För att nå Vision Lysekil 2030 är det avgörande att kommunen bedriver ett
kunskapsbaserat, kvalitativt och adekvat trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete som ökar tryggheten hos medborgarna och minskar
utsattheten för brott. För att nå framgång i arbetet är det en grundförutsättning att
arbetet bedrivs tvärsektoriellt genom samordning och inriktning över förvaltningsoch aktörsgränser. Det ställer i sin tur krav på en tydlig koordinering av arbetet, att
det finns personella och ekonomiska resurser att bedriva arbetet och digitalt stöd
för att arbeta med kartläggning och lägesbilder, vilket allt nu säkras under 2022
inför 2023.
Från 1 juli 2023 förväntas en ny lagstiftning träda i kraft som ger kommunerna ett
brottsförebyggande ansvar. Det kan innebära ett krav på ny revidering redan nästa
år, men i huvudsak är det förvaltningens bedömning att vi redan nu arbetar enligt
den kommande lagstiftningen.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Joakim Hagetoft
Säkerhetsstrateg
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Inledning
Lysekils kommuns Vision Lysekil 2030 anger att vi ska verka för att ”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.” Under årens lopp har det
varit perioder av ökad social oro i kommunen som skapat en påtaglig otrygghet hos
kommunens invånare och en negativ bild av kommunen som plats. Oro i samhället är ofta
kopplat till komplexa frågor och har en tendens att återkomma. Med tanke på omvärldsläget
kan det inte uteslutas att nya perioder av social oro kan uppstå i vår kommun.
För att nå Vision Lysekil 2030 är det avgörande att kommunen bedriver ett kunskapsbaserat,
kvalitativt och adekvat trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete som ökar
tryggheten hos medborgarna och minskar utsattheten för brott.
För att nå framgång i arbetet är det en grundförutsättning att arbetet bedrivs tvärsektoriellt
genom samordning och inriktning över förvaltnings- och aktörsgränser. Det ställer i sin tur
krav på kunskap om det kommunala uppdraget och de möjligheter och begränsningar som
följer med uppdraget och gällande lagstiftning. Kommunen har olika insatser att sätta in för
att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga
uppdrag är långsiktigt förebyggande arbete genom exempelvis väl fungerande skola,
socialtjänst och brottsförebyggande arbete samtidigt som vi har ett ansvar att samla de goda
krafter som finns hos andra viktiga samverkansaktörer och civilsamhället i övrigt.
En annan grundförutsättning är att arbetet bedrivs i enlighet med vår värdegrund öppet,
enkelt, värdigt. Det innebär att Lysekils kommun och samverkande parter ska:
Öppet

Lysekils kommun och samverkande parter ska vara öppna med hur den
gemensamma lägesbilden ser ut och arbeta relationsskapande. Medborgare,
föreningsliv och näringsliv ska inkluderas i arbetet när det är möjligt och deras
synpunkter ska beaktas positivt och reflekterande.

Enkelt

Lysekils kommun och samverkande parter ska göra det enkelt för medborgare,
föreningslivs och näringsliv att ta del av nuläge och pågående arbete och att
bidra till det gemensamma arbetet.

Värdigt

Lysekils kommun och samverkande parter ska agera värdigt genom att
kommunicera och arbeta utifrån fakta i sak och med gott omdöme, vilket
även innebär att våga vara gränssättande.

Tillsammans gör vi Lysekils kommun till en trygg och säker kommun.

Avgränsning av styrdokumentet
Som avgränsning fokuserar detta styrdokument på det samordnande arbete som krävs för att
förebygga utsatthet för brott och öka tryggheten, dels genom åtgärder som minskar personers
benägenhet att begå brott (social prevention) dels genom åtgärder som syftar till att påverka
de omständigheter i den fysiska miljön (situationell prevention) som gör att personer väljer
att begå brott just där eller mer generellt upplever den fysiska miljön som tryggare.
Detta styrdokument och arbetet med gemensamma lägesbilder och samordning av det
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet, som dokumentet beskriver, innefattar
även kommunens arbete mot våldsbejakande extremism.
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Syfte med styrdokumentet
Syftet med detta dokument är att beskriva hur kommunens trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete, i samverkan med viktiga aktörer, ska ledas, organiseras, bedrivas
och följas upp.

Begreppen trygghet och säkerhet
Begreppen trygghet och säkerhet tenderar att ha olika innebörd utifrån vem som använder
sig av begreppen. I detta styrdokument är begreppen säkerhet och trygghet avgränsat att
gälla dess koppling till brott, ordningsstörningar eller andra normbrytande beteenden.
Begreppet säkerhet handlar då om den faktiska risken att utsättas för brott,
ordningsstörningar eller normbrytande beteenden, medan trygghet är en subjektiv känsla
kopplat till hur denna faktiska risk upplevs.

Samverkansöverenskommelse
Samverkansöverenskommelse mellan Lysekils kommun och Polismyndigheten beslutas av
kommunstyrelsen. Den reglerar mer i detalj hur samverkan mellan kommunen och Polisen
ska bedrivas och vilka gemensamma åtaganden som ska genomföras under perioden för
överenskommelsen.
Vid utformningen av samverkansöverenskommelsen utgår kommunen från Lysekils
kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete beslutad av
kommunfullmäktige.

Mål
Tryggheten hos våra medborgare är en viktig parameter i det trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbetet. Utmaningen är att trygghet är en subjektiv känsla och inte alltid i
direkt koppling till vad man själv utsatts för, utan relativt ofta vad man hört eller läst att
andra har utsatts för. Den faktiska utsattheten för brott blir därför en annan viktig
parameter.
Syftet med det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet är att skapa reell positiv
effekt på tryggheten hos våra medborgare och deras utsatthet för brott. För att verka i den
riktningen har arbetet följande två effektmål:
Effektmål 1 - Tryggheten i Lysekils kommun ska öka.
Effektmål 2 – Utsattheten för brott i Lysekils kommun ska minska.

Ansvar och resurser
Samtliga nämnder, förvaltningar och bolag har ett ansvar att arbeta de angivna målen för det
trygghetsfrämjande och brottsförebyggandet arbetet. Ansvaret utgår från nämndernas,
förvaltningarnas och bolagens ordinarie grunduppdrag och tillgängliga resurser.

Särskild samverkansorganisation
För att kunna bedriva ett samordnat, effektivt och behovsstyrt trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete krävs en särskild samverkansorganisation med tydlig styrning och
ledning. Den särskilda samverkansorganisationen är utformad för att ha förmåga att arbeta
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande såväl reaktivt som förebyggande och främjande.
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Bemanning av samverkansorganisationen
Styrgrupp och respektive trygghetsteam som beskrivs nedan ska ha representanter från
samtliga förvaltningar, Polismyndigheten, Lysekilsbostäder AB, LEVA i Lysekil AB samt
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Därutöver ingår strategiska funktioner som
ansvarar för att föreningslivets och näringslivets perspektiv inkluderas i det
aktörsgemensamma arbetet.
Sammansättningen i teamet kan komma att variera över tid. Avsikten är att ha en bred
sammansättning i teamet för att få ett helhetsperspektiv utifrån gemensamma lägesbilder
och möjligheter till många olika åtgärder via de deltagande representanterna.

Styrgrupp

Koordinatorfunktion

Operativt
trygghetsteam

Strategiskt
trygghetsteam

Figur 1 Organisationsbild över den särskilda samverkansorganisationen

Koordinatorfunktion
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att koordinera arbetet inom den särskilda
samverkansorganisationen i syfte att skapa en tydlig styrning och ledning av det
övergripande arbetet. Koordinatorfunktionen utgörs av säkerhetsstrateg, social
hållbarhetsstrateg och folkhälsostrateg där säkerhetsstrategen är sammankallande.

Styrgrupp
Styrgruppen styr och leder det kommunövergripande arbetet och beslutar om prioriteringar
och inriktningar som föreslås av det strategiska trygghetsteamet. Styrgruppens
sammansättning och övriga detaljer ska utgå från gällande samverkansöverenskommelse
med Polismyndigheten. Medlemmarna i styrgruppen ansvarar för att följa upp den egna
verksamhetens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Kommundirektören är
sammankallande för styrgruppen.
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Operativt trygghetsteam
Det operativa trygghetsteamet ska arbeta reaktivt förebyggande och fokusera på åtgärder och
aktiviteter som behöver hanteras kortsiktigt.
Teamet ska tillsammans gå igenom den samlade gemensamma lägesbilden över vad som har
inträffat under den gångna veckan och helgen och hantera det som kan hanteras så snart som
möjligt. Vidare ska teamet planera och prioritera åtgärder eller aktiviteter för den kommande
veckan och följa upp genomförandet av tidigare beslutade åtgärder eller aktiviteter.
Det operativa trygghetsteamet består av beslutsföra funktioner där sammansättning och
övriga detaljer ska utgå från gällande samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten.
Det operativa trygghetsteamet sammankallas av säkerhetsstrateg.

Strategiskt trygghetsteam
Det strategiska trygghetsteamet ska arbeta med kortsiktigt och långsiktigt förebyggande och
främjande åtgärder och aktiviteter som förväntas ha en hållbar effekt. Teamets
sammansättning och övriga detaljer ska utgå från gällande samverkansöverenskommelse
med Polismyndigheten.
Det strategiska trygghetsteamet arbetar fram förslag på prioriterade fokusområden som
beslutas av styrgruppen. Beslut i styrgruppen följs sedan upp i det strategiska
trygghetsteamet. Medlemmarna i det strategiska trygghetsteamet ansvarar för att koordinera
det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet inom den egna
förvaltningen/bolaget. Det strategiska trygghetsteamet sammankallas av social
hållbarhetsstrateg.

Arbetssätt
Kunskapsbaserat
Lysekils kommuns trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete ska bedrivas
kunskapsbaserat med fokus på situationell och social brottsprevention. Som utgångspunkt
ska arbetet bedrivas enligt utvalda metoder, koncept, förhållningssätt och kriminologiska
teorier.

Systematisk kartläggning och behovsstyrd orsaksanalys
Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet ska systematiskt kartlägga aktuella
prioriterade fokusområden som inriktning för arbetet och behovsbaserat genomföra
orsaksanalyser för att identifiera orsaker och adekvata åtgärder när plötsligt uppkomna
situationer så kräver.
Åtgärder och aktiviteter som föreslås genom kartläggning eller orsaksanalys ska beskrivas
med syfte, mål och förklaring om de enskilda åtgärderna är avsedda att vara
brottsförebyggande eller trygghetsfrämjande.

Uppföljning
Uppföljning av effektmålen görs vartannat år genom en enkätundersökning hos
medborgarna kring trygghet och utsatthet för brott. Enkätundersökning kompletteras med
årlig uppföljning genom indikatorer i kommunens verksamhetssystem för systemledning.
Vidare sker en kontinuerlig uppföljning av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
arbetet genom de respektive trygghetsteamen.
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Metoder och koncept
Metod för samordning – Effektiv Samordning för trygghet (EST)
Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en arbetsmetod som används som en del i
samordningen av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet inom Lysekils
kommun.
Varje vecka sammanställs en samlad gemensam lägesbild av den totala problembilden i
kommunen som utgör grund för prioriteringar i det brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbetet för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som
uppstår här och nu. Detta hanteras i det operativa trygghetsteamet.
Utifrån metoden genomförs varje kvartal en bredare analys och uppföljning utifrån den
gemensamma lägesbilden och beslutade prioriteringar och inriktningar inom det
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande området. Detta hanteras i det strategiska
trygghetsteamet.
Koncept för situationell brottsprevention – BoTryggt2030
BoTryggt2030 är ett nationellt koncept som bygger på en övergripande kunskapsmodell och
innehåller konkreta brottsförebyggande och trygghetsskapande riktlinjer som Lysekils
kommun ska ta hänsyn till i det dagliga arbetet med planering, utformning, byggande och
vidareutveckling av både nya och befintliga fysiska miljöer.
Metod för social brottsprevention – Sociala insatsgrupper
Sociala insatsgrupper är en metod där olika verksamheter samverkar för att hjälpa och stötta
ungdomar att lämna en kriminell livsstil. Arbetet med sociala insatsgrupper syftar till
insatser för unga som riskerar att bli kriminella och unga som behöver stöd och hjälp för att
bryta med kriminella nätverk och en kriminell livsstil.
Inom Lysekils kommun ansvarar socialförvaltningen för koordineringen av vad som i
Lysekils benämns SSPF (Skola – Socialtjänst – Polis – Fritid). Arbete och insatser genomförs
utifrån den unges behov och inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet.

Kriminologiska teorier
Det finns en rad kriminologiska teorier att beakta i brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete
Rutinaktivitetsteorin
Rutinaktivitetsteorin bygger på att tre huvudsakliga faktorer måste vara uppfyllda för att ett
brott ska kunna uppstå:
•
•
•

En motiverad gärningsperson
Ett lämpligt objekt eller offer för den kriminella handlingen
Avsaknad av formell och informell kontroll, t.ex. låg risk att bli upptäckt eller svaga
sociala band.

Om någon av de tre faktorerna saknas minskar sannolikheten för att ett brott ska begås.
Detta kan vändas till förebyggande åtgärder genom att 1) minska motivationen hos en person
att begå brott, 2) stärka den formella och informella kontrollen, dvs. öka upptäcktsrisken
eller stärka andra faktorer som ökar den informella kontrollen eller 3) begränsa
tillgängligheten till eller stärka skyddet av lämpliga brottsobjekt eller brottsoffer.
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Broken windows
Teorin går ut på att mindre allvarlig brottslighet som klotter och skadegörelse kan leda till
allvarligare kriminalitet och otrygghet i ett område om det inte åtgärdas snabbt. Ett krossat
fönster leder till fler krossade fönster, på samma sätt som en redan nerklottrad vägg drar till
sig mer klotter. Omvänt innebär detta att en plats som är hel och ren bidrar till att minska
brottsligheten. Åtgärderna bidrar också till att visa att området har social sammanhållning
och stabilitet och att stärka känslan av att området är omhändertaget, med invånare som bryr
sig om varandra.

Kommunikation
Kommunikation är en viktig del i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. En
kontinuerlig och behovsstyrd kommunikation är grundläggande för att främja insyn,
delaktighet och god kunskap både hos allmänheten som inom den egna organisationen.
Lysekils kommun och samverkande parter ansvarar alla för att bidra i det kommunikativa
arbetet och kontinuerlig berätta om pågående och aktuellt trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete utifrån en gemensam kommunikationsplan.

Ekonomi
Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet har från 2023 en central budget för
en del av det arbete som bedrivs. Det är dock fortsatt avgörande att det trygghetsfrämjande
och brottsförebyggande arbetet bedrivs som en integrerad del i verksamheternas ordinarie
uppdrag.

Begrepp och definitioner
BRÅ
BRÅ står för brottsförebyggande rådet som är en nationell myndighet med uppdrag att verka
för att brottsligheten minskar och tryggheten i samhället ökar. Myndigheten gör detta genom
att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och
rättsväsendets reaktioner på brott.
Det finns i vissa kommuner lokala brottsförebyggande råd. I Lysekils kommun har det lokala
brottsförebyggande rådet sedan ett antal år ersatts av den struktur och arbetsgång som
beskrivs i detta dokument.

Brottsförebyggande arbete
Brottsförebyggande arbete syftar till att minska, begränsa eller eliminera brottslighet och
dess skadeverkningar. Det brottsförebyggande arbetet delas vanligen in i två delar: social
respektive situationell brottsprevention. Den första syftar till att på längre sikt påverka de
förhållanden som påverkar brottsbenägenhet hos individer medan den senare riktar in sig på
att försvåra tillfällena för kriminalitet i de situationer där brott kan uppstå samt att motverka
bortförklaringar (neutralisering) av den egna kriminella handlingen.

Trygghetsfrämjande arbete
Trygghetsfrämjande arbete syftar till att påverka upplevelsen av risken för att utsättas för
brott i olika avgränsade sammanhang. En plats kan exempelvis vara otrygg och kräva
åtgärder även om den inte är brottstyngd eller på andra sätt farlig.
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Medborgarlöfte
Medborgarlöfte är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för polisen att komma
närmare medborgaren. Arbetsmetoden bygger främst på momenten medarbetardialog,
medborgardialog och kommunikation av medborgarlöften. Ett medborgarlöfte är ett arbete
eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras
med medborgarna.

Utanförskap
Forskare menar att frågan om vad som är innanför- och utanförskap är komplex och kan ses
från flera olika perspektiv. Den kanske mest vanligaste innebörden är ett socialt utanförskap.
Något förenklat kan socialt utanförskap förklaras som ett utvidgat fattigdomsbegrepp, där
hänsyn tas till bristande resurser inom en rad livsområden. Vid sidan av utestängning från
arbete och konsumtion kan socialt utanförskap till exempel innebära brister i boendemiljö,
utbildning och hälsa, brister i politiska resurser och sociala relationer, samt utsatthet för
våld. Forskare menar dock att om vi förenklar frågan för mycket, riskerar också lösningarna
bli förenklade och därmed inte fungera.

Social oro
Social oro är ett begrepp för ett fenomen som drabbat socioekonomiskt utsatta områden runt
om i Europa. I dessa områden pågår en normaliseringsprocess mot kriminella attityder där
allt fler ungdomar avskärmar sig från det etablerade samhället och bildar subkulturer med
egna värderingar, normer och lagar.

Referensmaterial
”Tillsammans mot brott” (Regeringens skrivelse 2016/17:126)
Handboken ”Effektiv samordning för trygghet” (Örebro universitet, Örebro kommun,
Örebro Bostäder AB samt lokalpolisområde Örebro, 2016)
”BoTryggt2030 – Handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer” (Stiftelsen
Tryggare Sverige, ISBN 9789151949086)
”Sociala insatsgrupper - Lokal samverkan för att förhindra ungdomar från att begå brott”
(Socialstyrelsen)
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Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera
hat, hot och våld mot förtroendevalda
Sammanfattning
Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
förtroendevalda, som togs fram första gången 2018, har genomgått en allmän
revidering inför den nya mandatperioden.
Dessa riktlinjer tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och tillvägagångssätt för
att förebygga och hantera oönskade händelser gentemot förtroendevalda som
innehar ett offentligt uppdrag för Lysekils kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta Lysekils kommuns
riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.
Nuvarande riktlinjer upphör därmed att gälla.
Ärendet
Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
förtroendevalda, som togs fram första gången 2018, har genomgått en allmän
revidering. Den ursprungliga riktlinjen togs fram utifrån den nationella
handlingsplanen ”Till det fria ordets försvar”, som betonade vikten av att kunna ge
stöd till utsatta förtroendevalda lokalt. Riktlinjen har nu genomgått en allmän
revidering, som endast innefattat redaktionella ändringar, för att vara uppdaterad
inför den nya mandatperioden.
Dessa riktlinjer tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och tillvägagångssätt för
att förebygga och hantera oönskade händelser gentemot förtroendevalda som
innehar ett offentligt uppdrag för Lysekils kommun.
Förvaltningens synpunkter
Att kunna ge de förtroendevalda stöd på lokal nivå blir allt viktigare då de
återkommande trygghetsundersökningarna för politiker visar på en ökande
utsatthet. För att alla ska våga engagera sig politiskt är det viktigt att veta att det
finns stöd och hjälp att få som förtroendevald vid utsatthet för hat, hot eller våld
när man utför ett offentligt uppdrag för Lysekils kommun.
Med dessa riktlinjer tar Lysekils kommun ett utökat ansvar för de förtroendevalda
och tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och tillvägagångssätt för att
förebygga och hantera oönskade händelser riktade mot förtroendevalda på grund
av deras förtroendeuppdrag för Lysekils kommun.
Utifrån det faktum att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använt den
föregående versionen av dessa riktlinjer som ett positivt exempel för andra
kommuner har det gett en bekräftelse på att innehållet väl motsvarar behov och
krav. Det har i sin tur inneburit att behovet av revidering endast handlat om
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redaktionella ändringar för att styrdokumentet ska vara uppdaterat inför den nya
mandatperioden.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
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Bilagor
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Inledning
Lysekils kommun är en politiskt styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att
skydda, värna och bejaka de demokratiska värden som organisationen vilar på. Det är ett hot
mot vår demokrati om den som är politiker inte kan fatta beslut på grund av upplevt obehag
eller faktiska hot och trakasserier.
Sommaren 2017 beslutade regeringen om en handlingsplan för att förebygga och hantera hot
mot bland andra politiker och journalister1. Vidare har Sveriges kommuner och regioner
(SKR) genomfört ett arbete för att stödja kommuner och regioner i deras arbete mot hot och
våld mot förtroendevalda. Samtidigt arbetar Polismyndigheten med stöd och information för
säkerhetsansvariga och politiska partier på kommunal nivå.
Mot bakgrund av ovanstående har Lysekils kommun tagit fram följande riktlinjer.
Ordföranden i nämnder och styrelser, samt partiernas gruppledare, ansvarar för att dessa
riktlinjer med tillhörande dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att de
följs. Det är särskilt viktigt att informera nya förtroendevalda. Varje enskild förtroendevald
har också ett eget ansvar för att rapportera eventuella händelser och hålla sig uppdaterad
med dessa riktlinjer.

Syfte
Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för Lysekils kommuns förtroendevalda i
syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag för Lysekils kommun.
Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa ett gemensamt förhållningssätt för att på så sätt
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Målsättning
Målsättningen är att förtroendevalda ska känna till dokumentet ”Riktlinjer för att förebygga
och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda” samt tillhörande dokument (bilagorna)
och veta vilka som ska kontaktas vid utsatthet eller oro.

Omfattning
Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hat, hot och våld mot förtroendevalda i Lysekils
kommun med koppling till deras offentliga förtroendeuppdrag för Lysekils kommun.

Definitioner
Otillåten påverkan
Ett samlingsnamn för hot, våld och trakasserier är otillåten påverkan. Med otillåten påverkan
avses allvarliga trakasserier och hot samt våldssituationer mot person och egendom som
riskerar att påverka den enskildes beslut i vilket förlängningen kan utgöra ett hot mot
demokratin. Hotet som riktas kan även omfatta personer, djur eller föremål som har stor
betydelse för den som hotas.

Till det fria ordets försvar - åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda
och konstnärer
1
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Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som:
•
•
•

Trakasserier som exempelvis kränkning, ofredanden eller subtila ”hot”.
Hot som exempelvis utpressning eller uttryck som medför att den hotade personen
fruktar för sin egen eller annans säkerhet eller egendom.
Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag.

Hatbrott
Om ett angrepp beror på gärningspersonens negativa inställning till den drabbades hudfärg,
nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller sexuella läggning
är detta klassat som hatbrott och kan leda till straffskärpning vid lagföring. Det är viktigt att
detta anges vid en polisanmälan.
Hot
Hot innebär att någon hotar att skada någon person, närstående eller dennes egendom. Hot
kan även omfatta andra personers djur eller föremål som har stor betydelse för den som blir
utsatt. Hotet kan ske via telefon, sms, mail, sociala medier, direkt tilltal eller med hjälp av
vapen. För att hotet ska vara brottsligt i lagens mening måste den som blir utsatt uppfatta
hotet som allvarligt.
Våld
Med våld avses slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot förtroendevalda
med anledning av deras uppdrag. Våld är, fysiskt sett, den grövsta formen av otillåten
påverkan. Det kan vara våld, till exempel misshandel, mot en förtroendevald, en anhörig eller
en kollega. Det kan även handla om våld mot egendom, till exempel skadegörelse.
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Fördelning av ansvar
Förtroendevalda är inte formellt anställda i Lysekils kommun och omfattas inte av
arbetsmiljölagstiftningen såsom anställda gör. Med dessa riktlinjer tar Lysekils kommun ett
utökat ansvar för den förtroendevaldes säkerhet i dennes utförande av sitt
förtroendeuppdrag.

Ordföranden i nämnder och styrelser
Ordföranden ska:
• tillsammans med gruppledaren ansvara för att dessa riktlinjer med tillhörande
dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att de följs.

Gruppledarna inom de politiska partierna
Gruppledarna inom de politiska partierna ska:
• tillsammans med ordföranden ansvara för att dessa riktlinjer med tillhörande
dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att de följs.
• stödja sina medlemmar i händelse av hat, hot eller våld samt vid behov övergripande
ansvar för kontakter med polis och Lysekils kommuns säkerhetsstrateg.
• vara väl uppdaterad kring eventuella risker som kan förekomma för de
förtroendevalda inom sitt parti samt aktuella, kontroversiella frågor som väcker
starka känslor bland medborgarna.
• tillsammans med Lysekils kommuns säkerhetsstrateg ansvara för rådgivning och stöd
till utsatta.

Förtroendevalda
De förtroendevalda ska:
• medverka vid utbildning om hot och våld,
• känna till dessa riktlinjer med tillhörande dokument (bilagorna),
• ansvara för att rapportera eventuella incidenter till Lysekils kommuns
säkerhetsstrateg, partiets gruppledare samt polisen.

Lysekils kommun
Lysekils kommun, genom funktionen säkerhetsstrateg, ska:
• tillsammans med gruppledare ansvara för rådgivning och stöd till utsatta,
• ta emot, dokumentera och administrera incidentrapporter,
• vid behov informera och anordna utbildning kring hot och våld,
• se till att kontaktvägar finns upprättade med polis och andra berörda myndigheter.

Polisen
Den lokala polisen har huvudansvaret för skydd av förtroendevalda i Lysekils kommun vilket
innebär att den polisiära handläggningen av ärenden om hot och våld mot förtroendevalda är
en uppgift för polismyndigheten.
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Riskanalys och medvetna val i vardagen
Här nedanför har information hämtats från boken ”Personlig säkerhet” som är framtagen av
Säkerhetspolisen i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter. Eftersom
riktlinjerna bara är en del ur denna bok hänvisas till boken för en mer djupgående läsning.
Hela boken ”Personlig säkerhet” finns att ladda ner på www.sakerhetspolisen.se.

Allmänt
Inför och under varje mandatperiod ska förtroendevalda utbildas i frågor som rör hat, hot
och våld som riktas mot förtroendevalda. Upprättade riktlinjer med tillhörande dokument
(bilagorna) ska göras kända.
I ett förebyggande syfte är det också angeläget att förtroendevalda är medvetna om att
händelser, kroppsspråk och uttalanden i det offentliga rummet kan bidra till negativa,
oönskade händelser.
Respektive ordförande ansvarar för att samtalstonen håller en god nivå och bör inför varje
sammanträde tillsammans med gruppledare särskilt granska dagordningens punkter ur ett
säkerhetsperspektiv.
I och med ditt politiska engagemang bör du och dina närmaste kollegor regelbundet
reflektera och analysera om ni är utsatta för risker.
Försök att bedöma eventuella konsekvenser och reaktioner på saker ni gör eller har gjort, till
exempel beslut som ska fattas eller uttalanden som ska göras.
Genom att förbereda dig, medvetet kunskapshöja dig, samverka och göra aktiva val är du
med och bygger din säkerhet.

Arbetsplatsen
Se till att det finns en rutin kring hur ni hanterar oanmälda besökare.
Undvik att ta emot okända besökare i enrum. Är du osäker på situationen eller misstänker att
något obehagligt kan uppstå, be någon att sitta med på mötet. Förbered dig också så att du
enkelt kan lämna rummet och larma om du blir hotad eller angripen. Det är klokt att alltid
eskortera besökarna i lokalerna och inte lämna obehöriga utan uppsikt. Var uppmärksam på
kvarglömda väskor och annat som kan innehålla farliga föremål.

Exponering i massmedia
Som politiskt aktiv är det både vanligt och eftersträvansvärt att exponeras i media. Men
fundera alltid i förväg på hur och var du vill visa upp dig.
Några viktiga saker att tänka på:
• Om någon vill intervjua dig bör du undvika ditt hem och föreslå att ni ses på en
neutral plats. Du bör generellt undvika att exponera ditt hem, din familj och de exakta
miljöer där du regelbundet befinner dig.
• Du bör aldrig uttala dig om eller kommentera din egen säkerhet eller olika
skyddsåtgärder som rör dig eller din familj.
• Kommentera aldrig till media eller uppdatera i sociala medier i affekt, exempelvis då
något obehagligt precis har skett så som vid en olycka eller om du precis blivit hotad.
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•

Tänk också på att även om du inte själv är utsatt kan en partikamrat vara det. Undvik
därför att nämna dem i intervjuer eller i kontakter med media utan att det är
förankrat med dem. På samma vis ska du undvika att exponera dem i sociala medier.

Sociala medier
Sociala medier är en viktig arena för politiker. Den bevakas även av massmedia och det finns
ett stort intresse för politikers digitala närvaro. Det som publiceras får snabbt spridning,
oavsett om informationen är sann, falsk, vilseledande eller populistisk.
Spridningen kan i sin tur leda till starka reaktioner och än starkare motreaktioner oavsett om
informationen publicerats av dig eller någon annan. Tänk igenom innan hur ni ska hantera
snabb ryktesspridning i sociala medier så att ni snabbt kan nyansera eller dementera
uppgifter som cirkulerar.
Några viktiga punkter att tänka på:
• Var personlig men inte privat i dina inlägg. Definiera vad personligt betyder för dig
och vilka dina gränser är. Skapa en genomtänkt hållning för hur, vad och när du
kommunicerar i sociala medier utifrån din egen säkerhet.
• Undvik att i förväg eller under ett pågående möte, berätta var du befinner dig. Använd
inte incheckningsfunktioner som avslöjar din geografiska position.
• Berätta om saker du har gjort – och inte om vad du ska göra. Detta för att undvika
kartläggning eller att personer söker upp dig.
• Undvik att exponera eller ge en inblick i dina vanor som kan underlätta kartläggning
av dig, såsom tränings- eller shoppingrutiner eller platser du regelbundet besöker.
• Var noga med att alltid fråga om godkännande för publicering från de personer som
medverkar i dina inlägg och på dina bilder.
• Var noga med att även i privata sammanhang berätta vad som gäller för din
medverkan i sociala medier. Be även vänner och familj undvika angivelse av
geografisk plats om du medverkar på bild. Detta även för tjänster du inte själv
använder.
• Betrakta så kallade ”direktmeddelanden” på sociala medier som offentliga arenor. Allt
som sägs där ska teoretiskt sett hålla för att granskas av såväl massmedia som av
meningsmotståndare.
• Vid direkt hot ska du skärmdumpa inläggen och användarprofilen samt vända dig till
Lysekils kommuns säkerhetsstrateg, gruppledare och polis.

Skydda din identitet och integritet
För den som arbetar som politiker är vardagen till största del fylld av det politiska uppdraget.
Oftast kan det utföras som det är tänkt, men det kan finnas element i samhället som vill
förhindra eller kartlägga ditt uppdrag.
Den tekniska utrustning som vi använder i allt större utsträckning gör oss också mer sårbara.
Dina personliga uppgifter kan bland annat missbrukas genom att någon kapar din
elektroniska identitet, gör oriktiga debiteringar, startar nya abonnemang eller genom
förändrad mantalsskrivning. Ett annat syfte kan vara att använda din identitet på sociala
medier och exempelvis sprida falska påståenden i ditt namn. Ha kontroll på dina idhandlingar, var vaksam om någon gör en kreditupplysning på dig och polisanmäl direkt om
du misstänker brott.

Sid 9/18

Någon kan komma åt dina personliga uppgifter genom medlemsmatriklar, adresslistor,
webbplatser, e-postlistor och via sociala plattformar. Gör därför ett medvetet val kring vilken
information du delar med dig av via internet. Använd en stängd profil, det vill säga att din
profil endast är synlig för de personer du vill ska se den. Du kan även skapa en separat sida
för dig som offentlig person i sociala medier som du håller avskild från din privata sida.
Räkna med att den information du en gång har lagt ut på internet alltid finns kvar.
Använd aldrig dina privata lösenord i arbetssammanhang.
Post som du får till din vanliga brevlåda kan i orätta händer användas för att kartlägga dig
eller utnyttja dina personliga förhållanden. Du kan förebygga detta genom att låsa eller
förankra brevlådan.
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Hantera hot och angrepp
Om du skulle bli utsatt för hat, hot eller våld är det bra att känna till hur dessa situationer ska
hanteras. Detta oavsett om situationen skulle uppstå i samband med ett offentligt
framträdande, på nätet, på arbetsplatsen eller i anslutning till din bostad.
Om du blir utsatt för hot som kan knytas till din politiska gärning eller ditt uppdrag bör du
vara extra uppmärksam på vad som sker. Att vara mentalt förberedd kan hjälpa dig att agera
korrekt. Det kan handla om att du i förväg har tänkt på olika scenarier och har sett olika
handlingsalternativ framför dig.

Hot på telefon
Om du blir hotad eller trakasserad via telefon bör du snarast anmäla det till polisen,
gruppledare samt Lysekils kommuns säkerhetsstrateg.
I en eventuell brottsutredning finns det möjlighet att spåra samtal – både sådana som har
gjorts och att skapa en beredskap för att spåra eventuella framtida samtal. Spårning av
samtal kan ske för både fast och mobil telefoni. Det finns vissa tekniska begränsningar, där
en försvårande faktor kan vara oregistrerade kontantkort. Men i vissa fall är det möjligt att
spåra även dessa.
Du kan själv begära ut listor på inkommande samtal från din teleoperatör. Tjänsten finns hos
de flesta teleoperatörer, men förutsättningarna för samtalsspårning skiljer sig mellan olika
bolag.
Du bör tillsammans med gruppledare och Lysekils kommuns säkerhetsstrateg kontakta din
teleoperatör för information om tjänsten och dess förutsättningar.
Några viktiga råd om du får ett hot på telefon:
• Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer.
• Notera tid, bakgrundsljud, kön, ålder, dialekt och liknande.
• Upprepa det som den uppringande säger och låtsas som att du inte hör ordentligt.
Använd fraser som ”Förlåt, jag hörde inte riktigt vad du sa?” På så sätt förlängs
samtalet vilket kan ge dig mer information och därmed underlätta identifieringen av
den uppringande.

Hot via internet
Hot och trakasserier via internet ökar. I allvarliga fall eller om du utsätts för direkta hot ska
du ta kontakt med polisen, gruppledare samt Lysekils kommuns säkerhetsstrateg.
Några viktiga råd om du får ett hot via internet:
• Tänk på att inte radera de hot du får via internet, polisen behöver dem i digital form
för att kunna spåra vilken dator de har skickats från.
• Gör skärmdumpar på det du kan.

Hot via brev
Hantera eventuella hotbrev med försiktighet och förvara dem skyddat så att polisen kan
säkra eventuella spår och kan ta del av innehållet för att analysera det.
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I de fall du får flera försändelser från samma avsändare är det bra om du bevarar några
oöppnade. Analyser kan exempelvis ske genom att studera innehållet i texten och genom att
säkra fingeravtryck. Även biologiska spår kan hittas på brevet.
Kontakta även gruppledare samt Lysekils kommuns säkerhetsstrateg.

Avvikande försändelser
Post som du får hem eller till din arbetsplats kan innehålla obehagliga överraskningar. Du
bör därför vara uppmärksam på icke beställda och avvikande försändelser och du bör be din
familj agera på samma sätt eller de som eventuellt öppnar din post på din arbetsplats.
Kontakta polisen, gruppledare samt Lysekils kommuns säkerhetsstrateg om du får ett paket
som ser annorlunda ut och där du inte känner igen avsändaren. Försök inte öppna det för att
se efter vad det är.
Var uppmärksam på försändelser som har:
• Ojämnt eller buckligt utseende.
• Avvikande vikt, det vill säga ovanligt lätt eller tungt i förhållande till storleken.
• Fettfläckar på kuvertet eller omslaget eftersom sprängämnen kan innehålla fett.
• Underlig eller ovanlig lukt.
• Adressetikett eller okänd handskriven adress.
• Ovanlig påskrift eller förtryckta bokstäver med ”inskränkande” text, till exempel
personligt, privat eller brådskande.
• Avsändare och adress som tyder på önskad anonymitet.
• Överdrivet antal frimärken.
• Tecken på att kuvertet eller omslaget har varit öppnat och sedan återförslutits.
• Oförklarliga metallband, trådar, folie eller liknande.
• Ljud som försändelsen ger ifrån sig, till exempel surrande, tickande eller skvalpande.
• Dykt upp oväntat och oförklarligt, till exempel via en specialleverans med bud eller till
receptionen på din arbetsplats.

Stalkning – att bli förföljd
I samband med ditt politiska uppdrag eller samhällsengagemang finns en risk att du blir
utsatt för någon som förföljer dig.
När någon utsätts för förföljelse är det vanligt att innehållet i till exempel brev och
telefonsamtal är hotfullt och aggressivt. Det kan även hända att en person blir förälskad i dig
och att detta inte är ömsesidigt, men där den andre inte förstår eller accepterar detta. De
upprepade kontakterna kommer då att bestå av inviter och uppvaktning av olika slag, såsom
kärleksbrev eller blommor skickade hem eller till arbetsplatsen.
Råd vid stalkning:
• Var tydlig med att du inte vill ha någon kontakt med individen ifråga.
• Svara inte på kommunikationsförsök. Varje kontakt innebär en risk för en positiv
förstärkning för gärningspersonen och ökar risken för fortsatt oönskad förföljelse och
då med ökad intensitet.
• Finns det stödfunktioner som tar emot din e-post eller inkommande samtal måste ett
resonemang föras också med de funktionerna om hur ni hanterar hot.
• Gör en polisanmälan. Varje gång.
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•
•
•

Anmäl till gruppledare samt Lysekils kommuns säkerhetsstrateg. Gärningspersonen
kan komma att försöka ta sig in på arbetsplatsen.
Samla och dokumentera kontakt eller kontaktförsök. Spara all information som
styrker hot och trakasserier.
Samarbeta med polis och andra professionella för att få råd kring hur du bör agera.

Rättshaverister
De flesta som arbetar inom offentlig sektor har någon gång varit i kontakt med en
rättshaverist och vet att det kan vara svårt att bemöta dessa människor på ett sätt som
tillfredsställer deras behov.
Några råd om du blir utsatt för en rättshaverist:
• Ha alltid en hög servicenivå, men till en viss gräns i dessa fall.
• Vid kontakt – försök behålla lugnet, höj inte rösten, dras inte med i diskussionen och
argumentera inte emot.
• Var saklig och hänvisa till vad du kan göra enligt lagstiftning och rutiner.
• Visa empati och tydlighet. ”Jag hör vad du säger och förstår hur du ser på saken.
Men detta är vad jag kan göra”. Svara på det som efterfrågas, inte mer.
• Hänvisa till annan om ärendet inte rör ditt område.
• Förstå att det inte går att ändra personens åsikter. Ifrågasätt inte vanföreställningar.
• Undvik att svara på upprörda mejl med en gång. Då kan avsändaren hinna lugna sig
tills svaret kommer och det hela avdramatiseras.
• Vid långvarig eller komplicerad kontakt, prova med en annan handläggare eller
kollega.
• En rättshaverist vill ofta avsluta samtalet med ett medskick som är nedlåtande och
kritiserande. Låt personen i fråga få sista ordet, kommentera inte ytterligare.
• Avsluta eller avbryt samtal som blir alltför kränkande, hotfulla eller meningslösa. Det
finns gränser.
• Om du blir utsatt för en rättshaverist eller annan förföljelse kan det resultera i
omständigheter där du tillfälligt kan behöva få alternativa uppdrag eller
arbetsuppgifter. Känner du ett behov av det ska du tillsammans med gruppledare och
Lysekils kommuns säkerhetsstrateg kontakta polisen för att diskutera eventuella
lösningar på problemet.
• Se till att ha en handlingsplan för hur ni ska hantera en rättshaverist så att alla vet vad
de ska göra och vad de inte ska göra.

Terrorangrepp och andra attentat
Sannolikheten att drabbas av attentat i form av politiskt eller religiöst våld är liten, men det
är ändå viktigt att känna till hur du bör agera om ett terrorangrepp eller motsvarande
våldsbrott skulle inträffa.
Ett sätt att vara mentalt förberedd är att föreställa sig olika scenarier och situationer, och hur
du skulle agera i dessa. Den mentala förberedelsen kan vara avgörande eftersom den tid det
tar att förstå vad som händer kan vara vital för om du tar dig ur situationen eller inte.
Om du rör dig i offentliga eller andra publika miljöer där ett dåd kan ske, bör du vara
uppmärksam på nödutgångarna. Ett annat råd är att inte avfärda oljud som om de vore
smällare. När oväntade händelser inträffar är det många som först ser hur andra reagerar
innan de själva gör något. Var inte den personen. Ta initiativ och agera.
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Tre steg vid terrorattentat
1. Fly
 Fly från platsen och sätt dig själv i säkerhet.
 Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.
2. Sök skydd
 Om det inte går att fly, hitta ett säkert gömställe som går att låsa eller blockera.
Undvik fönster och dörrar tills faran är över.
 Lås, släck ljuset och var tyst.
 Slå av ljudet på mobiltelefonen.
 Ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet, det kan utsätta
dem för fara.
 Lämna inte ett säkert område för att se vad som händer. Gå inte tillbaka förrän
polisen har gjort platsen säker.
 Var alltid beredd på en ny attack och följ de råd som polis eller räddningstjänst ger.
3. Larma
 Ring/larma så fort möjlighet ges.
 I en allvarlig situation med stor förödelse blir ofta telefonnätet överbelastat och det
kan då vara svårt att komma fram. Även om samtal inte kopplas fram kan
datameddelanden nå fram.
 Följ myndigheternas uppmaningar. När polisen kommer till platsen, se till att inte
misstas för att vara gärningsman. Håll därför inget i händerna.
Läs mer på polisens webbplats www.polisen.se. Där får du generella råd om hur du ska agera
vid ett terrorattentat eller motsvarande våldsbrott. Vid större samhällshotande händelse se
alltid www.krisinformation.se.

Polisanmäl alla hat-, hot- eller våldssituationer
Om du trots förebyggande åtgärder för din säkerhet blir utsatt för hat-, hot- eller
våldssituationer finns det flera saker du ska göra.
Till att börja med är det viktigt att du polisanmäler alla hat-, hot- eller våldssituationer. Det
är en markering att du inte accepterar det du blivit utsatt för. I och med en anmälan kan
också polisens brottsoffer- och personsäkerhetsarbete inledas. En anmälan underlättar också
polisens underrättelsearbete. Även i de fall där en anmälan inte kan knytas till en
gärningsperson, så kan anmälan vara en viktig pusselbit för att analysera liknande brott och
tillvägagångssätt.
Om du misstänker att det finns en koppling till ditt politiska engagemang bör du informera
om detta när du gör en polisanmälan samt informera gruppledare samt Lysekils kommuns
säkerhetsstrateg. Polisen kan under vissa förutsättningar åtkomstskydda din anmälan för att
öka sekretessen kring den och på så sätt avgränsa vilka som kan läsa anmälan. Ofta kan då
även anmälningsupptagaren redovisa så lite som möjligt i anmälan och istället välja att skriva
en mer utförlig bilaga.
I samband med polisanmälan får du information om lämpligt brottsofferstöd och vad du själv
kan göra för att skydda dig och dina närmaste. Om du har en hotbild mot dig gör polisen en
skyddsplan och planerar eventuella skyddsåtgärder i dialog med dig, gruppledare samt
Lysekils kommuns säkerhetsstrateg.
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Incidentrapportera alla hat-, hot- eller
våldssituationer
När en incident gällande hat, hot eller våld har ägt rum ska det skrivas i en incidentrapport.
Syftet med incidentrapporten är att skapa underlag för riskbedömning och framtida
förbättringsåtgärder i skyddet för de förtroendevalda.
”Incidentrapport för förtroendevalda” finns som ett särskilt dokument som ska användas.
”Incidentrapport för förtroendevalda” ska mejlas eller lämnas över till Lysekils kommuns
säkerhetsstrateg.

Riskbedömning
I samband med upprättande av incidentrapport ska en riskbedömning göras gällande
behovet av skyddsåtgärder gentemot den förtroendevalde. Vid behov ska riskbedömningen
göras i samråd med Polismyndigheten och dess Brottsoffer- och personskyddsgrupp (BOPS).

Skydd och stöd till utsatta
Polismyndigheten har brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och kan erbjuda åtgärder
för hotade som behöver skydd.
Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd man beslutar att
vidta i det enskilda fallet. Exempel på detta är rådgivning, bevakning och olika tekniska
hjälpmedel.
Lysekils kommun kan, då behov finns, tillhandahålla förstärkt skydd med personlarm och
bevakningsåtgärder.
I övrigt hänvisas till ordinarie instanser som till exempel vårdcentraler, psykiskt stöd via
sjukvården eller samtalsstöd genom brottsofferjouren.

Revidering
Riktlinjerna ska granskas och vid behov revideras i slutet av varje mandatperiod. Lysekils
kommuns säkerhetsstrateg ansvarar för att detta genomförs. Tillhörande dokument
(bilagorna) kan vid behov omarbetas fortlöpande.

Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Lysekils kommunhus, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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Bilaga 1
Incidentrapport för förtroendevalda
Incidentrapporten ska mejlas till Lysekils kommuns säkerhetsstrateg på mejladress
registrator@lysekil.se eller lämnas över som fysisk handling.
Datum och klockslag för händelsen:

Vem rapporterar incidenten?
(Namn, funktion, relation till den utsatte)

Vem utsattes:
(Namn, vilken nämnd/styrelse)

Vad utsattes personen för? Var?
(Beskriv detaljrikt händelsen.
Trakasserier, hot, skadegörelse, våld,
korruption? Via brev, telefonsamtal,
sms/mms, personligt framfört)

Vem/vilka utsatte den
förtroendevalde?
(Känd/okänd förövare? En eller flera
personer? Kön, ungefärlig ålder?
Dialekt? Antas förövaren tillhöra en
grupp/falang?)

Finns någon känd utlösande faktor?
(T ex särskild politisk fråga, ett beslut,
annat?)

Beslut om eventuella åtgärder?
(Ex. polisanmälan, skyddsåtgärder för
den utsatte)

Har incidenten polisanmälts?
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(Ja/Nej?)

Är riskbedömning gjord?
Har den utsatte fått stöd/hjälp?
(Ja/Nej?)

Beskrivning stöd/hjälp andra åtgärder

Har anhöriga informerats?
(Ja/Nej?)

Vem/vilka?

Har gruppledare informerats om
incidenten?
(Ja/Nej?)

Har eventuella berörda verksamheter
informerats?
(Ja/Nej?)

Vem/vilka?
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Bilaga 2
Rutin vid hot mot offentliga sammanträden
Den 1 juli 2010 infördes lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i
kommuner och landsting. Enligt lagen får kommuner och landsting anordna
säkerhetskontroll vid sina offentliga sammanträden om det finns anledning att misstänka
brott som medför fara för någons liv, hälsa, frihet eller omfattande skadegörelse på egendom
i samband med sammanträdet.
Ordförande
Det är fullmäktiges, kommunstyrelsens eller nämndernas ordförandes roll att ansvara för
ordningen under sammanträdet. Ordföranden har rätt att visa ut den som uppträder
störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Ordförande får inte utvisa någon utan att först ha
gett en tillsägelse.
Bestämmelse om ordförandes rätt att utvisa störande personer gäller såväl åhörare som
ledamöter och ersättare. Om det under sammanträdet uppstår oordning så att sammanträdet
inte på ett meningsfullt sätt kan fortsätta så får ordföranden bestämma att sammanträdet ska
ajourneras eller som en sista väg upplösas.
Beslut om säkerhetskontroll
Beslut om säkerhetskontroll fattas av den som är eller ska vara ordförande vid
sammanträdet. Enligt lagen ska samråd med Polisen och hotbildsbedömning göras innan
ordföranden beslutar om säkerhetskontroll.
Genomförande av säkerhetskontroll
Det är Polisen som beslutar om säkerhetskontrollen ska genomföras av närvarande polis eller
om den kan utföras av ordningsvakt. I det fall en säkerhetskontroll genomförs får den
omfatta identitetsundersökning av besökande personer till sammanträdet.
Vid säkerhetskontrollen eftersöks vapen och andra föremål i väskor, paket och dylikt som kan
vara ägnade att komma till användning vid brott. Besökare som inte underkastar sig beslutad
säkerhetskontroll får vägras tillträde till sammanträdet och avvisas eller avlägsnas från dessa
lokaler.

Checklista offentliga sammanträden
Riskfaktorer
• Kan mötet dra till sig ett intresse från grupper eller individer som utgör en särskild
risk för hat, hot eller våld eller som på annat sätt kan vara ute efter att störa mötet?
(Behandlas några kontroversiella ämnen eller är platsen särskilt utsatt?)
• Finns det risk för överförda hotbilder? (Medverkar personer eller grupper som har en
hotbild riktad mot sig?)
• Pågår andra evenemang i närheten som kan påverka situationen? (Demonstrationer,
möten med mera.)
• Vilken bedömning gör arrangören/ordföranden av hotbilden utifrån stämningsläge.
Medierapportering, antal deltagare och eventuell övrig information?
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Före mötet (planering):
• Bedöm i god tid vilken information ni ska gå ut med inför mötet. Exempelvis vilka
uppgifter kring mötet som ni kommunicerar i sociala medier. Var noggrann med vilka
som informeras om detaljerna i programmet.
• Vid möten utan utpekad ordförande ska en ansvarig för ordningen och säkerheten på
mötet alltid pekas ut och vara känd bland deltagarna.
• Undvik ensamarbete, se till att det finns medhjälpare/kollega på plats. Prata ihop er
innan mötet om hur ni hanterar uppkomna situationer och vem som gör vad.
• Se till att lokal polis är underrättad om situationen. Informera exempelvis om
eventuella kontroversiella budskap som kan påverka hotbilden. Samordna med
Lysekils kommuns säkerhetsstrateg som kan ombesörja bevakningsåtgärder genom
avtalat bevakningsföretag.
• Ordna med en smidig väg till och från talarstol. Inga åskådare bakom ryggen eller
fysiska hinder i utrymme mellan talare och publik. Gör en planering för avspärrning.
Säkerhetsavståndet till talaren kan markeras genom exempelvis rep, band eller
blommor.
• Tänk på placering av entréer och av vakter eller funktionärer utifrån
säkerhetssynpunkt. Tänk även på var ni placerar eventuella journalister.
• Se över möjligheten att larma. Ladda mobiltelefoner, bestäm vem som larmar, till
vilka nummer och se över möjligheten till snabb hjälp.
• Förbered för att tidigt kunna hantera incidenter och spontana störningar som kan
uppstå under evenemanget. Tänk på att inte provocera störande eller hotfulla
personer. Förbered åtgärder och rollfördelning på plats för en eventuellt hotfull
situation.
• Transport till och från mötesplatsen bör ses över. Parkera bilen lämpligt för att
underlätta en snabb och smidig ankomst och avfärd, ordna eventuellt sällskap till och
från mötet.

Eter mötet (följa upp och förbättra)
• Om polis är underrättad, kontakta dem och berätta att aktiviteten är avslutad.
• Om något hänt, se till att drabbad inte lämnas ensam. Prata igenom händelsen och
utifrån situationen kontaktas lämpliga parter.
• Utvärdera – Vad gick bra och vad kan göras bättre?

