
Årsredovisning  2016



Innehåll
 
Kommentar och organisation 3
Politisk organisation 4
Kommunala snabbfakta 4
Intäkter och fördelning av skattekronor 5
Politikerkommentarer 6
Kommunchefskommentar  8

Förvaltningsberättelse 9
Vision – mål och kvalitetsarbete 10
Omvärldsanalys 13
Riskbedömning 16
Ekonomisk översikt 18
Resultaträkning 19
Kassaflödesanalys	 21
Balansräkning 23
Noter 25
Driftsredovisning 31
Investeringsredovisning 33
Personalredovisning 34
Benchmarking norra Bohuslän 36

Välfärdsredovisning 39

Nämndredovisning 41
Kommunstyrelsen  42
Gemensamma nämnder 44
Byggnadsnämnd 47
Utbildningsnämnd 50
Socialnämnd 53

Kommunkoncernen 55
Lysekils Stadshus AB 56
Havets Hus i Lysekil AB 57
LEVA i Lysekil AB 58
LysekilsBostäder AB 61
Lysekils Hamn AB 63
RAMBO AB 64
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 65

Övrigt 67
Kooperativa hyresrättsföreningen 68
Lysekils omsorgsbostäder 
Redovisningsprinciper 69
Redovisningsmodell 70
Revisionsberättelse  71
Kommunstyrelsens ledamöter  73
Begreppsförklaringar 74

Syfte 
Årsredovisningens främsta syfte är 
att ge en översiktlig information om 
kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi. Den ska 
kunna användas som ett besluts-
underlag på övergripande nivå och 
användas som ett hjälpmedel i den 
strategiska planeringen.

Målgrupp 
Årsredovisningen vänder  
sig till kommunens politiker,  
kommuninvånare samt externa  
intressenter som har intresse av 
att följa utvecklingen av Lysekils  
kommuns verksamhet och  
ekonomi.
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Kommunala snabbfakta

Kommunchef

Kommunstyrelseförvaltning

Kommunalt råd för  
funktionshinderfrågor

Kommunala  
pensionärsrådet

Arbetsutskott

Samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnadschef Socialchef Utbildningschef

Socialförvaltning Utbildningsförvaltning

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Överförmyndare

Valnämnd

Revisorer

Kommunstyrelse

Ledningsutskott

Folkhälsopolitiskt råd

Byggnadsnämnd IT-nämnd Socialnämnd Utbildningsnämnd

Lysekils kommuns organisation 2016

Verksamheten i sammandrag

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Antal invånare vid årsskiftet 14 570 14 464 14 299 14 369 14 396 14 398 14 521

Kommunal utdebitering , kr 22,46 22,46 22,46 22,06 22,06* 22,49 22,49

Verksamhetens  
nettokostnader, mnkr 823 752 748 722 706 700 703

Skatteintäkter och generella  
statsbidrag, mnkr 839 785 759 724 709 716 701

Skatteintäkter och generella  
statsbidrag per invånare, kr 57 551 54 266 53 081 50 357 49 223 49 750 48 292

Årets resultat, mnkr 19 36 13 4 3 18 -1

Anläggningstillgångar, mnkr 464 466 533 540 548 530 554

Anläggningstillgångar  
per invånare, kr 31 836 32 248 37 300 37 585 38 085 36 788 38 152

Eget kapital, mnkr 331 313 275 322 305 293 228

Eget kapital per invånare, kr 22 739 21 620 19 225 22 408 21 206 20 323 15 701

Soliditet, procent 52,7 46,4 39,6 42,6 41,2 40,4 34,8

Låneskuld, mnkr 85 110 186 229 244 253 233

Låneskuld per invånare, kr 5 971 7 751 12 995 15 946 16 958 17 560 16 046

Antal anställda 1 491 1 427 1 434 1 453 1 438 1 420 1 438

*Skattesänkningen beror på skatteväxling med 43 öre i samband med att  
 Västra Götalandsregionen övertog hela ansvaret för kollektivtrafiken 2012.

Arvoden och antal förtroendevalda
2016 2015 2014

Summa arvoden och ersättningar  
till förtroendevalda, mnkr 4,5 4,0 3,7

Antal förtroendevalda 143 179 179

varav män 96 112 112

varav kvinnor 47 67 67

Procent och mandatförteckning 
i kommunfullmäktigevalet 2014
Parti Röstetal Procent Mandat

Moderata samlingspartiet 813 8,4% 3

Arbetarpartiet  
Socialdemokraterna 2 435 25,3% 7

Folkpartiet lib eralerna 841 8,7% 3

Centerpartiet 448 4,7% 1

Vänsterpartiet 599 6,2% 2

Miljöpartiet de gröna 494 5,1% 2

Kommunisterna 638 6,6% 2

Kristdemokraterna 276 2,9% 1

Lysekilspartiet.nu 2 171 22,6% 7

Sverigedemokraterna 873 9,1% 3

Feministiskt initiativ 8 0,1% 0

Övriga partier 28 0,3%

Summa röster 9 624 100,0% 31

Ogilta röster - blanka 167 1,7%

Ogilta röster - övriga 6 0,1%

Valdeltagande 9 797 83,1%

Valdeltagande och antal röstberättigade
2014 2010 2006

Valdeltagande i procent 83,1 81,9 79,5

Antal röstberättigade 11 794 11 890 11 785



5ÅRSREDOVISNING – 2016
KOMMENTAR OCH ORGANISATION

Intäkter

Kostnader

Intäkter och fördelning av skattekronor

Vård och omsorg 45,22

Gymnasieskola, gymnasiesärskola och  
vuxenutbildning 10,02

Gator o vägar, offenlig belysning,  
parker, mm, teknisk verksamhet 4,09

Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd 1,98
Näringsliv 0,88

Grundskola, grundsärskola  
och förskola  25,52

Pensionskostnader 7,15

Kultur, bibliotek samt fritidsverksamhet 3,42

Politisk verksamhet  0,99
Räntekostnader 0,73

Fördelning av kommunens intäkter per hundra kronor. Figuren visar hur många kronor  
per hundralapp som kommer från olika inkomstkällor. 

Fördelning av kommunens kostnader per hundra kronor. Figuren visar hur många kronor 
per hundralapp som används inom olika verksamhetsområden. 

Kommunalskatt, skatteutjämning  
och fastighetsavgift 74,55

Statsbidrag 13,74

Taxor och avgifter 4,06

Hyror 2,23
Försäljning av verksamhet 3,97

Finansiella intäkter 0,78Försäljning av anläggningstillgångar 0,67
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Under senare år har stora förändringar genomförts i 
nämnder och förvaltningar. Under 2016 var det kom-
munstyrelsens förvaltning som stod på tur där bland 
annat integrationsarbetet har organiserats under en 
samordnare. En enhet för hållbar utveckling har bildats 
som samordnar den tidigare näringslivsenheten med 
andra verksamheter.

Engagerande integration
I	samband	med	att	stora	flyktingströmmar	nådde	
Sverige och Lysekils kommun under 2015 och 2016 
startades ett integrationsprojekt som fullföljdes under 
året. Ett omfattande arbete genomfördes på skolor och 
på	boenden	för	flyktingar	och	ensamkommande	flyk-
tingbarn. Flera aktiviteter har genomförts i samverkan 
med	föreningslivet	som	engagerade	flera	människor	i	
kommunen.

Nya boenden och analys av verksamheten
Efter en lyckad upprustning av Stångenäshemmet 
har planerna på ett nytt äldreboende som ersätter 
Lysekilshemmet fortsatt. Ett nytt boende för funktions-
hindrade och nya lokaler för arbetsmarknadsenheten 
har öppnats under året.

En undersökning kallad ”kostnad per brukare” har 
färdigställts under 2016 som visar kostnader inom so-
cialförvaltningen i jämförelse med liknande kommuner. 
Inom en del områden ligger vi i nivå med andra, men 
inom vissa områden, som kostnader för unga, ligger vi 
jämförelsevis högt. En analys har påbörjats för att iden-
tifiera	orsaker	och	föreslå	åtgärder.

En av landets bättre skolkommuner
Efter att ha tappat kraftigt från höga nivåer i skolrank-
ningen har vi i år klättrat rejält och är återigen tillbaks 
som en av landets bättre skolkommuner. Satsningar på 
skollokaler och utrustning samt engagerade medarbe-
tare har bäddat för våra positiva resultat.

Starkare ekonomiskt läge
Under 2016 har arbetet med att stärka kommunens 
ekonomi fortsatt. Sedan 2013 då den politiska led-
ningen skiftade har vi haft hög prioritet på att minska 
kommunens låneskuld. Efter 2012 har den minskat från 
244 mnkr till 85 mnkr. 

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 
18,5 mnkr. Ett resultat som behövs för att vi ska kunna 
självfinansiera	våra	investeringar.	

En del verksamheters ekonomiska resultat avviker 
från	budget	vilket	inte	är	så	ovanligt.	Där	det	finns	ett	
positivt	resultat	som	är	högre	än	budget,	finns	orsaker	
tydligt	definierade.	Enheter	som	överskridit	sin	budget	
har förbättrat sin ekonomiska uppföljning och resulta-
tet ligger mer i linje med budget än tidigare år. 

De närmaste åren väntar oss ekonomiskt tuffare tider 

men de senaste årens ekonomiska utveckling i Lysekils 
kommun gör att vi är starkare rustade än tidigare år.

En framåtinriktad kommun
Med engagerade människor, en attraktiv miljö  
och möjlighet till utveckling skapar vi en stark och 
framåtinriktad kommun till gagn för invånarnas bästa.  
Jag vill avsluta med att rikta min uppskattning till våra 
medarbetare och till alla er som bidrar till ett aktivt 
föreningsliv i kommunen.  

Lysekil i mars 2017

Jan-Olof  Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Oppositionsrådet har ordet

Stort överskott tack vare  
statliga ersättningar för nyanlända
Budgeten för 2016 hade sitt ursprung i oppositionens 
budgetförslag. Resultatet blev ett överskott på närmare 
20 mnkr. Detta trots en nollbudget. Liksom föregående 
år beror överskottet väsentligen på statliga ersättningar 
för nyanlända som vi inte fullt ut har nyttjat. Resultatet 
har medfört en stärkt soliditet, vilket gör att vi står en 
aning	bättre	rustade	framöver.	Tack	vare	flyktingmed-
len uppvisar nästa alla nämnder positiva resultat.

Antalet invånare ökar tack  
vare inflyttning från utlandet  
Antalet invånare ökade liksom föregående år kraftigt. 
Detta efter många års nedåtgående trend. Man ska 
dock vara medveten om orsaken till denna ökning. 
Vi har sedan många år tillbaka en situation med ett 
födelseunderskott, det vill säga färre föds än som dör. 
Detta medför att invånarantalet sjunker. Detta förhål-
lande får vi räkna med många år framöver eftersom vi 
är en kommun med en åldrande befolkning. 

Det som håller uppe invånarantalet, och till och med 
får	det	att	stiga,	är	det	positiva	flyttningsnettot.	Det	
vill	säga	fler	personer	flyttar	in	till	vår	kommun	än	vad	
som	flyttar	ut.	Tittar	man	närmare	på	vad	detta	flytt-
ningsnetto	består	av,	finner	man	att	detta	har	sin	grund	
i	en	betydande	inflyttning	från	utlandet,	alltså	inte	en	
inflyttning	från	det	egna	länet	eller	från	övriga	riket.

Man måste således vara medveten om att de två 
senaste årens överskott och vår befolkningsutveckling 
i	väldigt	stor	utsträckning	beror	på	rikets	flyktingmot-
tagande. Inte minst måste vi ta detta i beaktande när 
det gäller vår planering av ekonomin och när det gäller 
planeringen	av	nya	bostäder.	Dessa	flyttströmmar	kan	
snabbt vända med följd att invånarantalet sjunker och 
ekonomin försämras.

Bättre centrala processer 
Vi ser klara förbättringar när det gäller många av kom-
munens centrala processer som exempelvis de eko-
nomiska uppföljningarna och budgetprocessen. Beslut 
om viktiga ”ordning-och-reda-frågor” har fattats såsom 
styrdokument för arbete med krisberedskap, ekonomi-
styrningsprinciper, arbetsmiljöarbete med mera. 

Inom vissa områden skulle  
vi ha velat ha kommit längre…
Vi har inte nått så långt som det var tänkt när det  
gäller framtagandet av en ny vision och uppstart av 
arbetet med ny översiktsplan. Arbetet med detalj-
planen för Norra Hamnstranden fortgår, men kanske 
inte i den takt som varit förväntad. Under året har 
kommunfullmäktige antagit en detaljplan, Södra 

Stockevik. Detaljplanen för Utsiktsberget, en av cirka 
25 pågående detaljplaner, har lagt beslag på en stor del 
av resurserna.

Förbättringspotentialer finns inom  
socialnämnden och kommunstyrelsen 
Under året har en genomlysning av socialnämndens 
respektive kommunstyrelsens verksamheter (gäller sär-
skilt delar av samhällsbyggnadsförvaltningen) genom-
förts. För socialnämndens del resulterade detta i en 
rapport som gav vid handen att vi jämfört med andra 
kommuner har mycket höga kostnader. En av slutsat-
serna var att vi måste arbeta mycket mer förebyggan-
de. När det gäller samhällsbyggnadsförvaltningen kan 
det	konstateras	att	det	finns	en	förbättringspotential	
när det gäller leverans av tjänster till allmänheten. 

Slutligen, ett stort tack till alla medarbetare för ett väl 
genomfört arbete!

Lysekil i mars 2017

Ronald Rombrant (LP)
Oppositionsråd



8 ÅRSREDOVISNING – 2016
KOMMENTAR OCH ORGANISATION

Kommunchefen har ordet

Ny styrmodell
2016 har kännetecknats av arbetet med att införa den 
nya styrmodell som fastställdes av kommunfullmäktige 
i mars. Utbildningsinsatser har genomförts för politiker 
och samtliga chefer i kommunen. Budgeten för 2017 
togs fram utifrån den nya styrmodellen under våren 
2016 och resulterade bland annat i att kommunfull-
mäktige beslutade om fem utvecklingsområden för 
kommunens verksamhet. 

Vidare har alla chefer arbetat med att beskriva sina 
verksamheters uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer och 
indikatorer för dessa. Arbetet har varit intensivt och 
engagemanget glädjande nog stort. 

Målet är att styrmodellen i alla delar ska vara på 
plats under 2018. För att lyckas med detta måste vi 
vara uthålliga – hålla fast vid och leva efter styrmo-
dellen – inte minst när det gäller ansvar och roller i 
organisationen. 

En väl fungerande och accepterad styrmodell är en 
nödvändig förutsättning för att möta de utmaningar 
och möjligheter som Lysekils kommun står inför.

Vision Lysekil 2030
Hur vill vi att Lysekils kommun ska utvecklas till år 
2030? En tydlig viljeinriktning för vad Lysekils kommun 
ska vara i framtiden är målet för den översiktsplan och 
det visionsarbete som startades under 2016.

 Visionen ska ge en långsiktig färdriktning för kom-
munens verksamheter medan översiktsplanen ska 
beskriva hur vi vill använda mark- och vattenområden 
utifrån visionens inriktning. Visionen beräknas kunna 
vara färdig för beslut i maj 2017, medan översiktspla-
nen har ett längre tidsperspektiv.

Utmaningar och möjligheter
För 2016 redovisas ett positivt resultat för Lysekils 
kommun på 18,6 mnkr, men redan för 2017 ser 
prognoserna för skatteintäkterna betydligt sämre ut. 
Inom	några	verksamheter	finns	obalanser	i	ekonomin	
som måste hanteras genom anpassningar och effekti-
viseringar. Samtidigt kommer behoven av kommunal 
service att öka i framtiden, bland annat till följd av en 
allt	äldre	befolkning.	Vidare	finns	det	områden	där	nya	
satsningar skulle behövas för att Lysekils kommun ska 
kunna erbjuda en ännu högre livskvalitet. 

En särskild utmaning under 2016 har varit integra-
tionsarbetet där vi har utökat våra insatser. I Lysekils 
kommun har vi löst mottagandet av nyanlända på ett 
klokt sätt och många medarbetare har gjort stora an-
strängningar för att lösa situationen. I ett projekt med 
särskild	finansiering	från	staten	har	vi	kunnat	stärka	
arbetet och även kunnat ge bidrag till föreningslivet. 
Men	det	finns	också	stora	möjligheter,	inte	minst	har	

vi ett försteg jämfört med många andra orter genom 
de attraktiva miljöer vi har inom kommunen. Dessutom 

planerar kommunens största privata arbetsgivare för 
en stor expansion med många nya arbetstillfällen. Men 
detta måste vi förvalta och utveckla – kommunens roll 
är att vara ”möjliggöraren” för boende, företagande 
och besök. Genom en bra grundverksamhet inom 
vård och omsorg, skola och samhällsbyggnad kan vi 
skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Men det 
handlar också om att vi alla hjälps åt att kommunicera 
den positiva bilden av Lysekils kommun – att vi lyfter 
platsen vi lever och verkar på!

Attraktiv arbetsgivare
Jag är helt övertygad om att vi tillsammans kommer 
att möta utmaningarna och ta möjligheterna framöver. 
För att lyckas med det måste vi vara en attraktiv 
arbetsgivare som tar tillvara chefers och medarbeta-
res kreativitet för att utveckla och effektivisera våra 
verksamheter. 

Kommunens verksamhet består till allra största de-
len av olika välfärdstjänster och service. Det är i mötet 
mellan våra medarbetare och kunden som verksamhe-
ten skapar värde – vi gör skillnad i människors vardag. 
Det är därför av helt avgörande betydelse att vi kan 
behålla och rekrytera chefer och medarbetare med rätt 
kompetens. 

Arbetsmiljö, anställningsvillkor och kompetensför-
sörjning kommer därför att vara prioriterade frågor 
även de kommande åren för att vi ska kunna leverera 
bra verksamhet till kommuninvånarna.

Lysekil i mars 2017

Leif  Schöndell
Kommunchef
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God ekonomisk hushållning  
– långsiktig stabil ekonomi

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk 
hushållning	i	sin	verksamhet.	Det	finns	ett	lagstadgat	
balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara 
större än intäkterna. En grundprincip är att en generation 
inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och 
kostnaderna får inte övervältras på kommande genera-
tion utan varje generation ska bära sina kostnader.

Finansiella mål behövs som restriktion för verksam-
heten. Mål och riktlinjer för verksamheten krävs för att 
få en koppling mellan ekonomi och verksamhet.
I	budget	för	2016	angavs	två	finansiella	mål,	dels	att	

resultatet skulle vara positivt och dels att investeringar 
skulle	finansieras	med	egna	medel.

Årets resultat uppgick till 18,6 mnkr vilket motsvarar 
2,2 procent av de totala skatteintäkterna och kommu-
nen	har	inte	tagit	upp	några	nya	lån	för	att	finansiera	
nya	investeringar.	De	finansiella	målen	för	2016	är	
därmed uppfyllda.

Arbetet med att utveckla och förnya Lysekils kom-
muns vision sker inom ramen för den nya översiktspla-
nen.	Arbetet	har	påbörjats	med	flera	aktiviteter	och	med	
ansatsen att få en bred förankring bland kommuninvå-
narna. Den nya visionen beräknas vara klar under 2017. 

Kommunen har i budgeten för 2017 tagit fram nya 

utvecklingsområden och dessa kommer att vara grund 
för redovisningen i årsredovisningen 2017. Nedan 
redovisas nuvarande mål.

Lärande 
Kommunens verksamheter ska utgå från individens, 
samhällets och näringslivets behov. Verksamheterna 
bedrivs kunskapsbaserat och med gott omdöme  
och nytänkande.

Livsmiljö
Ett varierat utbud av boendealternativ och rekreations-
möjligheter som ger livskvalitet till medborgare och 
besökare i alla åldrar.

Ekonomi
En ekonomi i balans med utrymme för utveckling.

Näringsliv
Ett hållbart och mångsidigt näringsliv med goda 
förutsättningar att utvecklas och växa. 

För mätning av hur målområdena utvecklas har 
kommunfullmäktige beslutat om uppföljningsmål inom 
varje målområde. Här redovisas uppföljningsmålen  
och utfallet av dem.

Vision – mål och kvalitetsarbete
”Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva  
människor som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro”.
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Lärande

Medborgarnas upplevelse av 
kommunens verksamheter ska förbättras 
Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Lysekils NMI  
(Nöjd-Medborgar-Index)

öka - - 37

Mätning: SCB, Nöjd-Medborgar-Index. 

Uppgift saknas.Föregående mätning gjordes 2014, då indexet för Lysekils 
kommun var 37.

 

Medborgarnas upplevda inflytande ska öka 
Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Lysekils NII  
(Nöjd-Inflytande-Index)

öka - - 25

 
Mätning: SCB, Nöjd-Inflytande-Index.
 
Uppgift saknas. Föregående mätning gjordes 2014, då indexet för Lysekils 
kommun var 25.

Information och kommunikation ska samordnas 
och stärkas internt och externt inom koncernen 

Indikator                                   Mål 2016 2016 2015 2014

Andel medarbetare som helt 
eller i stort sett instämmer i 
påståendena rörande information 
i medarbetarundersökningen

öka - - -

Medborgarna upplever  
kommunens information som  
god (NII medborgarundersökning  
– delmått rörande information)

öka - - 41

 
Mätning: Den interna informationen mäts med hjälp av Lysekils kommuns medar-
betarundersökning. 

Uppgift saknas. 

Andelen ungdomar i grundskola och  
gymnasieskola med fullständiga betyg ska öka 

Indikator                         Mål 2016 2016 2015 2014

Andel med fullständiga 
betyg i grundskola i %

öka 77,0 74,5 71,1

Andel med fullständiga 
betyg i gymnasieskola i %

öka 85,1 84,6 86,4

 
Mätning: Grundskolans betygsstatistik är hämtad ur ”SiRiS” (Skolverket) för 
vårterminen. 

Den nedåtgående trenden har brutits. Arbetet med höjda skolresultat är ett 
utvecklingsmål för nämnden. Arbetet fortsätter. 

Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils  
kommun ska vara lägre än 5 procent 
Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Sjukfrånvaro < 5 % 7,3 % 7,9 % 7,8 %

Mätning: Frånvarostatistik hämtat ur det personaladministrativa system Heroma. 

Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med 2015, men målet är inte nått. 
Antalet långtidssjuka (över 60 dagar) har minskat från 58,9 procent till 45,2 
procent vilket ger effekt på den totala sjukfrånvaron som är 7,3 procent.
En av orsakerna till minskningen av långtidssjukskrivna är bland annat kompe-
tensutbildning i rehabilitering för chefer.

 

Antalet vårddagar på institution  
för barn och unga ska minska 
Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Antal vårddagar per 
månad

minska 263 342 268

Mätning: Socialförvaltningens redovisning.

Målet för att antal vårddygn på institution för barn och unga ska minska har 
uppnåtts i förhållande till föregående års resultat. Under 2016 har 263 dygn 
per månad använts för placering av barn och unga i förhållande till 2015 då 
siffran var 342 dygn. Detta innebär en minskning med 79 dygn per månad. 
Minskningen beror till stor del på att placering i familjehem har ersatt institu-
tionsplaceringar.

Livsmiljö
 
Lysekil ska ha en positiv befolkningsutveckling 
Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Antal invånare  
den 31 december

öka 14 570 14 464 14 299

Mätning: SCB, befolkningsstatistik. 

Målet har uppnåtts. 

Invånare blir allt nöjdare  
med att bo i Lysekils kommun 
Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Placering på Fokus ran-
king ”Här är bäst att bo”

öka 161 136 111

Lysekils NRI (Nöjd- 
Region-Index)

öka - - 51

Mätning: Tidningen Fokus ranking respektive SCB:s Nöjd-Region-Index.
Lysekils kommun har tappat placeringar i tidningen Fokus ranking, målet har 
inte nåtts. Uppgift saknas för NRI. Föregående mätning gjordes 2014.

Energiförbrukningen ska minska  

Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Förändring kWh/m2 minska + 8 % +/- 0 -1,1 %

Mätning: Fastighetsenhetens sammanställning av kommunens totala energiförbrukning.

Målet har inte nåtts. Ökningen av kWh beror på väderavvikelser jämfört med 
2015. Man brukar säga att cirka en grads förändring i temperatur ger cirka 
fem procent förändrad användning av värme för uppvärmning. Det gäller både 
inomhus- och utomhustemperaturen. Det märktes tydligast i januari 2016 då 
det var cirka fem grader kallare än i januari 2015. Samma mönster märktes alla 
vintermånader under 2016, om än inte i lika stor utsträckning.
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Minst tre av aktiviteterna i ”Förslag till  
miljömål för Lysekils kommun – övergripande 
mål samt detaljmål 2013” ska genomföras 
Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Antal aktiviteter > 3 3 3 2

Miljönämnden i mellersta Bohuslän redovisar sina mål separat i årsredovisningen.

Kommentarer till måluppfyllelse
1. Motverka otillåten eldning genom aktiva insatser genom exempelvis  
kartläggning av material till avfallsstationer. Inga förbyggande insatser har 
gjorts – målet har inte nåtts.

2. Samtliga verksamheter som använder eller säljer kemikalier ska  
tillsynas senast 2020-01-01 – det är troligt att målet kommer kunna nås.

3. Upprätta en gemensam, gränsöverskridande Blå översiktsplan för de fyra 
kustkommunerna i norra Bohuslän (Sotenäs, Lysekil, Strömstad och Tanum) – 
målet har nåtts.

4. Senast 2020 ska samtliga enskilda avloppsanläggningar vara tillsynade, 
arbetet pågår enligt plan – målet har nåtts.

5. Tillsyn över marina verksamheter såsom marinor och hamnar ska prio-
riteras. Marinor har haft tillsyn med inriktning på rening av spolvatten och 
båtuppställning – målet har nåtts.

6. Alla strandskyddade områden längs kuststräckan samt större sjöar där kom-
munen är tillsynsmyndighet ska kontrolleras senast 2020-01-01.  
Ingen egeninitierad tillsyn har bedrivits – målet har inte nåtts.

7. Peka ut orörda områden värda att skydda från exploatering. Personal deltar 
i	översiktsplaneringen	men	har	inte	arbetat	särskilt	med	att	identifiera	orörda	
områden – målet har delvis nåtts.

8. Genomföra åtgärder för att styra, informera och motivera byggherrar och 
exploatörer att bygga energisnålt. Energirådgivning har inte erbjudits – målet 
har inte nåtts.

Folkhälsan ska förbättras
Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Andel uppfyllda  
mål i plan

100 % 20 % 13 % 6 %

Mätning: Drogvaneundersökning, folkhälsostatistik, avstämning mot målen i folkhäl-
soplanen.

Majoriteten av indikatorerna mäts på årsbasis, vart annat eller vart tredje år. 

Målet har inte nåtts.

Värt att lyfta 2016 är att resultatet av skolelevers drogvanor. Avseende drogva-
nor	finns	fortfarande	utmaningar.	Den	långsiktiga	trenden	är	nedåtgående	men	
jämfört med regionen ligger Lysekils kommun sämre till när det gäller främst 
ungas alkohol- och tobaksvanor. Ökningen (andel uppfyllda mål i folkhälsopla-
nen) beror till stor del på förbättring av betygsresultat i årskurs 9 samt på att 
arbetet med tidiga insatser kring barn och unga fortskrider med Familjens Hus 
som arena. Folkhälsan har under 2016 prioriterat tidigt förebyggande insatser 
för barn och unga. 

 

Ekonomi
Lysekils kommun ska  
redovisa ett positivt resultat 

Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Resultat i % av  
skatteintäkter

0 % 2,2 % 4,6 % 1,8 %

Mätning: Årsredovisningen.

Målet har uppnåtts.

Investeringar ska finansieras med egna medel 

Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Lånefinansierade	 
investeringar (mnkr)

inga inga inga inga

Mätning: Årsredovisningen.

Målet har uppnåtts. 

Näringsliv

Ett näringslivsklimat som  
stödjer tillväxt och utveckling 

Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Placering på Svenskt 
Näringslivs ranking

bättre 283 279 278

Placering på SKL:s  
servicemätning Insikt

bättre - 135 -

Mätning: Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat. SKL:s servicemätning Insikt.

Lysekils kommun har tappat placeringar i Svenskt näringslivs ranking, målet 
har inte uppnåtts. Lysekils kommun har inte medverkat i SKL:s servicemätning 
Insikt under 2016, inget resultat kan redovisas. Lysekils kommun kommer att 
medverka i Insikt under 2017.

Upprätta en markförsörjningsplan  
för att underlätta företagsetablering 

Indikator Mål 2016 2016 2015 2014

Plan upprättad och 
antagen

Ja Pågår Pågår Nej

Mätning: Markförsörjningsplan upprättad och antagen (Ja/Nej.)

Arbetet med att upprätta markförsörjningsplanen pågår men har  
blivit försenat. Beräknas färdigställas under 2017, målet har inte uppnåtts.

Hög förvärvsfrekvens 

Indikator  Mål 2016 2016 2015 2014

Förvärvsfrekvens Lysekil öka - 78,1 % 79,1 %

Mätning: SCB.

SCB har inte redovisat förvärvsfrekvensen för 2016 ännu och målet kan därför 
inte redovisas.
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Omvärlden
Enligt SKL har den svenska exportens förhållandevis 
klena utveckling mellan 2008 och 2016 i huvudsak 
berott på en relativt svag ekonomisk utveckling i vår 
omvärld. I de länder med störst betydelse som mot-
tagare av svensk export växte BNP i genomsnitt med 
endast 1,1 procent årligen mellan 2008 och 2016, vilket 
kan jämföras med genomsnittlig årlig tillväxt på 2,4 
procent mellan 2000 och 2008. 

Utvecklingen under den senaste åttaårsperioden 
tyngs	av	att	flera	euroländer	ännu	inte	återhämtat	sig	
efter	finanskrisen	och	således	inte	nått	balans,	men	
den svaga utvecklingen sammanhänger också med 
mer nytillkomna problem som att lägre oljepriser och 
handelssanktionerna mot Ryssland negativt påverkat 
utvecklingen på viktiga svenska exportmarknader som 
till exempel Norge och Finland. 

BNP på de främsta svenska exportmarknaderna ökade 
sammantaget med endast 1,8 procent respektive med 
1,7 procent 2014 och 2015. Även 2016 beräknas tillväx-
ten stanna vid 1,7 procent. Det är en utveckling som är 
väsentligt svagare än historiskt och anmärkningsvärd 
mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och arbets-
lösheten	i	flera	länder	går	ned.	Utvecklingen	i	omvärlden	
beräknas inte bli mycket bättre nästa år. I vissa betydel-
sefulla länder för svensk export som till exempel i EU 
beräknas ökningen i BNP bli svagare nästa år. 

Både i Storbritannien och i delar av Kontinentaleu-
ropa, som till exempel Tyskland, beräknas tillväxten i 
BNP bli svagare.

Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt inne-
bär att det inte blir någon större fart på svensk export. 
I år beräknas exporten (i kalenderkorrigerade termer) 
öka med 3,2 procent och nästa år med 3,5 procent. 
Det är ökningar som ligger en bra bit under historiska 
genomsnitt, trots att den svenska kronan under de 
senaste åren försvagats med omkring 10 procent, vilket 
borde verkat stimulerande för svensk export.

Flera centralbanker har signalerat en lättare pen-
ningpolitik efter den brittiska folkomröstningen om 
att lämna EU, vilket har bidragit till sjunkande obliga-
tionsräntor.	I	flera	länder,	däribland	Sverige,	har	rän-
tan på femåriga statsobligationer i år antagit negativa 
värden. Under sommaren nådde femårsräntan under 
–0,5 procent. Även räntan på tioåriga statsobligatio-
ner har nått historiska bottennivåer. Under stora  
delar av augusti låg den svenska tioårsräntan under  

0,1 procent. Bedömningen är att räntorna nått sin läg-
sta punkt. Framöver beräknas räntorna stiga. En fort-
satt relativt svag tillväxt internationellt tillsammans 
med fortsatt osäkerhet kring följderna kring Brexit gör 
dock att utvecklingen mot mer normala räntenivåer 
går	långsamt	och	kommer	att	ta	flera	år	i	anspråk.

En fortsatt betydande försiktighet från Riksbankens 
sida gör att kronan hålls fortsatt svag. Två höjningar av 
reporäntan under slutet av 2017 gör att kronan stärks, 
framförallt mot euron.

Sverige

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren 
utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och 
sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. 
Den svenska ekonomin har därmed återhämtat det 
fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med 
finanskrisens	utbrott	hösten	2008.	Konjunkturläget	
idag kan beskrivas vara i konjunkturell balans. 

Den sammantagna utvecklingen under denna åtta 
år	långa	lågkonjunktur	skiljer	sig	på	flera	sätt	från	
tidigare perioder av lågt resursutnyttjande. Tillväxten 
i omvärlden har varit osedvanligt svag, vilket innebu-
rit att också utvecklingen av svensk export har varit 
dämpad. Inhemsk efterfrågan har därmed kommit  
att spela en större roll för återhämtningen än vad  
som vanligtvis brukar vara fallet. En annan skillnad 
mot tidigare lågkonjunkturer är produktivitetens 
svaga utveckling.

Tillväxten i svensk ekonomi har under de senaste 
åren i högre grad än tidigare baserats på en ökad sys-
selsättning. Trots långsam produktivitetstillväxt har 
inflationen	varit	låg.	Sjunkande	räntor	och	en	svagare	
utveckling av råvaru- och energipriser är två orsaker till 
detta, men också lönerna har ökat mindre än normalt. 
Svag löneutveckling men samtidigt svag prisutveckling 
har inneburit att reallönerna utvecklats ungefär som ti-
digare. Och detta alltså trots en betydligt långsammare 
produktivitetsutveckling. 

Den svaga utvecklingen av produktiviteten är  
Sverige inte ensamt om. Även i andra länder har pro- 
duktivitetens utveckling försvagats, vilket inneburit  
att BNP överlag har utvecklats väsentligt långsam- 
mare än tidigare.

Omvärldsanalys
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I ett mer långsiktigt perspektiv är det inte i första 
hand efterfrågan utan istället tillgången på arbets- 
kraft och hur produktiviteten utvecklas som avgör  
BNP:s utveckling.

Kommunerna
Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga 
och ekonomiska utmaningar. Utvecklingen går nu in i ett 
skede	som	innebär	att	kostnaderna	för	demografin	ökar	
snabbare än intäkterna. Detta kräver ett nytt synsätt på 
kommunal välfärd och en rad åtgärder från stat, kom-
muner och landsting. I ett ekonomiskt perspektiv ökar 
den andel av befolkningen som kräver mycket resurser i 
kommunal service; både de unga och de äldre.

Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
förväntas samhällsekonomin återgå till ett normalläge 
utifrån att vi har haft en förhållandevis hög tillväxt. 
Antalet arbetade timmar ökade snabbt vilket inneburit 
att skatteunderlaget växt. 

Sysselsättningsökningen förväntas nu bli mindre när 
konjunkturen dämpas och med det följer att skatte-
underlagets tillväxt blir lägre. Samtidigt förväntas de 
demografiskt	betingade	kostnaderna	för	kommunernas	
och landstingens verksamhet växa snabbare än skat-
teunderlaget från och med 2017. Både de unga och de 
äldres andel av befolkningen ökar.
Den	framtida	kraftiga	ökningen	av	det	demografiska	

trycket har tidigare förväntats komma efter 2020,  
och	framförallt	till	följd	av	många	fler	äldre,	vilket	främst	
skulle påverka äldreomsorgen och hälso- och sjukvår-
den.	Den	demografiska	dramatiken	har	dock	tidigare-
lagts, genom den starkt ökande befolkningen. Det har 
främst	med	den	historiskt	stora	flyktinginvandringen	att	
göra, men är också en följd av ett ökat barnafödande. 

Antalet födda har ökat stadigt sedan bottenåret 1999 
och väntas om några år överstiga rekordåret 1990. 
Antal barn och elever i förskola, grundskola och gym-
nasieskola väntas öka med cirka 230 000 fram till 2020, 
till 2,2 miljoner. Därtill kommer ökningen av 0–1-åring-
ar, vilket främst påverkar hälso- och sjukvården.

Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020, 
totalt cirka 650 000, påverkar förutom skolan en rad 
andra verksamheter; hälso- och sjukvård, kollektivtra-
fik,	socialtjänst,	bostadsförsörjning,	räddningstjänst,	
kulturverksamhet och tekniska verksamheter. En bit in 
på 2020-talet förvärras läget ytterligare då ökningen av 
antal äldre skjuter fart. 

Ett annat växande problem av högkonjunkturen är 
bristen	på	arbetskraft	inom	allt	fler	områden	och	kom-
petenser. Detta påverkar kommunerna både vad gäller 
verksamheten och kostnaderna. Bristen på arbetskraft 
kan leda till höjda löner och en ökning av hyrpersonal.

De generella statsbidragen antas öka med 2 procent 
realt per år 2018–2020. De förväntade kostnadsök-
ningarna är dock betydligt högre och SKL pekar på att 
det behövs resultatförbättrande åtgärder som motsva-
rar 2,1 skattekronor. Skattehöjningar i den storleken 
bedöms dock inte som troliga utan det handlar snarare 
om en kombination av olika åtgärder där effektivise-
ringar är en viktig komponent. FO
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En	stor	del	av	förklaringen	är	att	det	demografiska	
trycket kommer tidigare beror på att under 2015–2016 
ökade befolkningen kraftigt som en konsekvens av den 
stora	flyktingströmmen	till	landet.	Kostnadsökningar	
har då skett men under asyltiden kompenseras kom-
munerna av staten som också har kostnadsansvaret. 
Efter	hand	som	allt	fler	får	uppehållstillstånd	övergår	

successivt ansvaret till kommunerna. Det kan därmed 
förväntas bli ett större tryck på kommunerna. Det är 
emellertid svårt att helt överblicka konsekvenserna 
av	dessa	kostnadsökningar:	fler	invånare	kräver	per	
automatik att den kommunala servicen måste öka och 
möjligheten	till	finansiering	av	detta	hänger	intimt	ihop	
med möjligheten till sysselsättning.

Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, 
framförallt i landstingen. Bidragande orsaker är  
högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas  
pensionskostnaderna i hela kommunsektorn öka  
från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder  
kronor utgörs av tidigare intjänade pensioner, till  
65 miljarder kronor år 2020. 

Det står klart att kommunsektorn står inför stora 
verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. 
Kostnadsökningarna kommer att tillta, samtidigt som 
intäkterna ökar långsammare. I bästa fall kan detta 
scenario skjutas fram något eller några år på grund av 
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fortsatt hög i vissa grupper. Klyftan växer och arbets-
lösheten utgörs i allt större utsträckning än tidigare 
av personer som är och förblir långvarigt arbetslösa. 
Det är framför allt personer med förgymnasial utbild-
ning, personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldern 55-64 år och 
vissa grupper av utomeuropeiskt födda. 

Den totala arbetslösheten i Lysekils kommun per 
december 2016 var 6,8 procent och ungdomsarbetslös-
heten uppgick till 10,1 procent. Jämfört med motsva-
rande period 2015 har den totala arbetslösheten ökat 
med cirka 1,2 procent och ungdomsarbetslösheten 
ökat med 1,8 procent. Det kan jämföras med riket i 
december 2016 där den totala arbetslösheten var  
7,8 procent och ungdomsarbetslösheten 11,5 procent. 
Jämfört med motsvarande period 2015 för riket har 
den totala arbetslösheten minskat med 0,2 procent  
och även ungdomsarbetslösheten har minskat med  
1,5 procent. Arbetsmarknaden bedöms inte förändras  
i stor utsträckning under 2017. 

Befolkning
Invånarantalet i Lysekils kommun minskade sex år  
i följd mellan 2009 och 2014 men trenden bröts 2015 
då kurvan åter vände uppåt. År 2016 ökade befolk-
ningen i Lysekils kommun med 106 personer. Vid  
årets slut uppgick invånarantalet till 14 570 vilket är 
det högsta sedan 2008. 

Jämfört med regionen och riket har Lysekils kom-
mun en större andel äldre invånare. Andelen personer 
över 65 år i kommunen har ökat från 22,0 procent år 
2005 till 28,2 procent år 2016. I regionen är andelen 
19,3 procent och i riket är andelen 19,8 procent. Med-
elåldern i Lysekils kommun, liksom i grannkommuner-
na utmed kusten, ökar långsamt och är nu knappt 47 
år. Medelåldern i Sverige som helhet är 41,2 år. 

Födelsetalen ligger kvar på en låg nivå vilket hänger 
samman med den höga medelåldern. Under 2016 föd-
des 128 barn, vilket ändå är en något högre siffra än 
året innan (108). 

Under 2016 avled 228 personer. Lysekils kom-
mun hade därmed ett negativt födelsenetto (-100) 
under året, vilket har varit fallet ända sedan mitten på 
1990-talet. 

Flyttningen har ökat under en lång följd av år, även 
om	det	finns	variationer	mellan	åren.	2016	var	utflytt-
ningen	något	högre	än	åren	innan,	men	flyttnettot	var	
ändå	tydligt	positivt.	Det	var	alltså	fler	som	flyttade	in,	
941	personer,	än	som	flyttade	ut,	739	personer.	

Ungefär hälften, 473 personer, av de 941 personer 
som	flyttade	till	Lysekils	kommun	under	2016	kom	 
från andra kommuner i Västra Götalands län. Många 
har också en koppling till kommunen sedan tidigare. 
213 personer kom från övriga Sverige och 255 perso-
ner kom från utlandet. Bland invandrarna var Syrien 
det största födelselandet med 125 invandrare och  
38 var svenskar som återinvandrade.den har varit  
positiv	och	fler	har	fått	arbete	i	långsam	takt	 
under senare år. 

tillfälliga faktorer, men alla kalkyler pekar mot en ut-
veckling	i	en	riktning	som	innebär	svåra	finansierings-
problem för kommuner och landsting. Det är därför 
nödvändigt att redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder 
som kan bromsa kostnadsutvecklingen. 
Det	finns	ingen	enskild	lösning	utan	det	kommer	

krävas en rad åtgärder under lång tid. En ökad skat-
tekraft	genom	att	fler	kommer	i	arbete	är	utan	tvekan	
den viktigaste grundförutsättningen för att bättre 
kunna	finansiera	välfärdstjänsterna.	Då	är	det	viktigt	
att integrationen förbättras avsevärt, att utbildningen 
förbättras och även att välfärden i övrigt fungerar bra.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden	har	varit	positiv	och	fler	har	fått	
arbete i långsam takt under senare år. Trots att syssel-
sättningen ökade har ändå arbetslösheten ökat något 
till	följd	av	att	fler	personer	skrivs	in	i	etablering.	När	
arbetslösheten ökar kan det ge negativa konsekvenser 
för den enskilde och ett ökat behov av insatser och 
stöd från kommunen. Lysekils kommun står dock inför 
ett	ökat	behov	av	arbetskraft	inom	flera	områden	och	i	
ett längre perspektiv kan en ökning av befolkningsun-
derlaget bidra till att lösa det kommande behovet. 

Ett långvarigt problem är att arbetslösheten är 
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Finansiella risker
Kommunen	har	fastställt	en	finanspolicy	som	gäller	
för såväl kommunen som koncernföretagen i Lysekils 
Stadshus AB. I koncernen Lysekils Stadshus AB ingår 
dotterbolagen LysekilsBostäder AB, Leva i Lysekil AB, 
Lysekils Hamn AB samt Havets Hus i Lysekil AB. 

Finanspolicyn anger de risknivåer som gäller för 
finansiering	avseende	räntebindning,	kapitalbindning,	
ansvarsfördelning, underlag för bedömning inför beslut 
om tecknade av borgen, rapporteringsskyldighet med 
mera. Den övergripande målsättningen är att säkerstäl-
la den löpande betalningskapaciteten samt att uppnå 
en effektiv kapitalanskaffning inom fastställda ramar 
och fattade beslut.

Den totala externa låneskulden i kommunens  
sammanställda redovisning uppgår till 898,8 mnkr  
(959,9 mnkr) varav kommunens externa låneskuld 
utgör	85,0	mnkr	(110,0	mnkr).	I	kommunens	finans-
policy anges att minst tre långivare bör eftersträvas. 
Kommunen hade vid årsskiftet enbart Kommuninvest 
som långivare. När det gäller koncernen hade ett av 
koncernbolagen dessutom SEB som långivare. På kon-
cernnivå var Kommuninvests andel 99 procent, vilket 
är samma som vid 2015 års utgång. Enskild långivare, 
med	undantag	för	Kommuninvest,	bör	enligt	finanspo-

licyn inte representera mer än 50 procent av den totala 
skuldportföljen.
För	att	uppnå	en	effektiv	och	flexibel	hantering	av	

ränterisken i kommunens och koncernens skuldportföl-
jer,	används	finansiella	derivatinstrument.	Hanteringen	
sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är 
fastställda	i	kommunens	finanspolicy.	

De instrument som är tillåtna är ränteswapar, FRA, 
Caps och Floors. Ränteswapar har hittills använts både 
i koncernen och i kommunen. Utestående ränteswap-
avtal uppgår till 85,0 mnkr (105,0 mnkr) hos kom-
munen och 775,0 mnkr (795,0 mnkr) hos koncernen. 
På	bokslutsdagen	finns	ett	värde	på	cirka	-10,5	mnkr	
(-10,9 mnkr) i kommunens ingångna avtal och -83,4 
mnkr (-73,4 mnkr) i koncernens ingångna avtal.

Negativt värde representerar den kostnad som skulle 
uppstå om avtalen avslutas i förtid. Motsvarande un-
dervärde eller övervärde, så kallad ränteskillnadsersätt-
ning, uppstår om man i stället valt att använda långa 
räntebindningar på bolagets lån. Om respektive räntes-
wapavtal kvarstår till sitt slutförfallodatum så kommer 
undervärdet eller övervärdet att löpande elimineras. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldport-
följen ska enligt policyn inte understiga ett år och inte 
överstiga sju år. I kommunen var räntebindningstiden 
5,8 år (6,0 år) och i koncernen 4,3 år (4,9 år). Den ge-
nomsnittliga effektiva räntan för kommunen uppgår till  
3,08 procent (3,16 procent). För koncernen var den 
genomsnittliga effektiva räntan 2,70 procent (2,56 
procent).

Enligt policyn bör den genomsnittliga kapitalbind-
ningstiden inte understiga ett år. Den genomsnittliga 
kapitalbindningstiden för kommunen är 0,95 år (1,52 
år) och 1,60 år (1,68 år) för koncernen. Slutligen ska, 
inom den närmaste tolvmånadersperioden, högst 60 
procent av låneportföljen förfalla. Vid bokslutstillfället 
uppgår denna andel för kommunens del till 48 procent 
(60 procent). För koncernen är motsvarande andel 45 
procent (42 procent). Både kommunen och koncernen 
uppfyller således policyn i denna del. 

Kommuninvest
Lysekils kommun är sedan juni månad 2006 medlem 
i Kommuninvest ekonomisk förening. I samband med 
inträdet som medlem ingick kommunen en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga kommuner som den 31 december 2016 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likadana borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 

Riskbedömning
Lysekils kommun och kommunkoncern är i sin verksamhet utsatt för olika typer av risker. 
Exempel	på	risker	är	finansiella	risker,	borgensåtaganden,	skador	på	kommunal	egendom,	
störningar i IT-system med mera. 

Långfristiga externa lån, koncernen
Belopp i mnkr Belopp Andel 

Kommunen 85,0 10%

Lysekils Stadshus AB 110,7 12%

Leva i Lysekil AB 258,1 29%

LysekilsBostäder AB 411,0 46%

Lysekils Hamn AB 19,6 2%

Rambo 4,3 0%

Mitt Bohuslän 1,1 0%

Summa 889,8 100%
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ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskom-
munerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. 

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhål-
lande till storleken på de medel som respektive med-
lemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB. 
Ansvaret ska också fördelas i förhållande till storleken 
på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	

Lysekils kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse kan noteras att den 31 december 2016 upp-
gick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 346 091 mnkr och totala tillgångar till 338 153 mnkr. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 1 043 mnkr (0,3 procent) och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 1 018 mnkr (0,3 procent).

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande vid utgången av 2016 
uppgick till 933,8 mnkr (972,4 mnkr), minskningen 
beror huvudsakligen på att LysekilsBostäder AB 
amorterat på sina långfristiga lån. Av åtagandet avser 
800,4 mnkr kommunägda bolagen, 114,9 mnkr avser 
kooperativa hyresrättsförening Lysekils äldrebostäder, 
11,3 mnkr avser Rambo AB. Resterande 7,1 mnkr avser 
förlustansvar till egna hem och bostadsrättsföreningar 
samt till Folkets Hus- och idrottsföreningar. Det 
föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland 
kommunens åtaganden.

fullvärdesförsäkring av fastigheter. Avtalen innehåller 
också ansvarsförsäkringar och olycksfallsförsäkringar 
för barn och ungdomar samt personer i arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder.

Säkerhetsarbete
Det kommunala säkerhetsarbetet samordnas av en 
särskild säkerhetssamordnare. Tjänsten delas med 
Munkedals kommun.  

IT-säkerhet
Kommunstyrelsen har antagit en policy för IT-säkerhet. 
För att säkra en hög driftsäkerhet och tillgänglighet 
med få driftsstörningar görs kontinuerligt uppdate-
ringar och förbättringar av backupprutiner, virusskydd 
och tillgång på reservkraft. Genom upprättat samver-
kansavtal med kommunerna Munkedal och Sotenäs 
kommer sårbarheten att minska.

Risk och känslighetsanalys 
En kommun påverkas av händelser både genom egna 
beslut och av faktorer utom kommunens kontroll. 
Ett sätt att tydliggöra effekten av olika händelser är 
att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika 
förändringar påverkar kommunens ekonomi. Nedan 
redovisas effekten av ett antal faktorer som påverkar 
kommunens ekonomiska resultat:

Intern kontroll
Enligt antaget reglemente för intern kontroll ska 
kommunens nämnder besluta om genomförande 
av kontrollgranskning av system och rutiner inom 
sitt ansvarsområde. För koncernens bolag gäller de 
gemensamma ägardirektiven. Reglemente för intern 
kontroll och tillämpningsanvisningar antogs av Lysekils 
kommunfullmäktige 2014.

Försäkringsskydd
Kommunen och kommunens bolag har tecknat ett 
antal försäkringsavtal. Avtalen omfattar bland annat 
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Utöver ovanstående har förändringar i befolkningsun-
derlaget avseende elevantal respektive antalet äldre en 
mycket stor betydelse för kostnadsutvecklingen. Det är 
framförallt svårt att snabbt anpassa verksamheten och 
därmed kostnaderna till minskande behov. För att kunna 
ha en beredskap och därmed ett bra planeringsunderlag 
för att kunna anpassa verksamheterna till förändring-
arna, görs årligen befolkningsprognoser. Uppföljningar 
av	födelsenetto	och	flyttningsnetto	sker	kvartalsvis.
En	sammanfattande	finansiell	riskbedömning	visar	

att ett kvalitetssäkrat prognosarbete, god kontroll och 
målstyrning måste ha fortsatt hög prioritet. På längre 
sikt bör kommunen ha ett resultat på minst två procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal 
fastighetsavgift.

Händelse/förändring Kostnad/Intäkt mnkr 

Löneökning med 1 procent - 6,5

Förändring av försörjningsstödet  
med 10 procent +/- 1,5

Inflation,	prisökning	1	procent	 
på varor och tjänster - 0,9

Bruttokostnadsförändring med 1 procent +/- 3,7

Förändrad utdebitering med 1 kr +/- 31,0

Befolkningsförändring +/- 100  
personer genomsnittsberäknad  
effekt på skatteintäkterna 

+/- 5,0

933,8
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Ekonomisk översikt

Kommunal lagstiftning
Kommunernas ekonomi och redovisning regleras av 
kommunallagen och den kommunala redovisningsla-
gen.	Lagarnas	syfte	är	att	den	finansiella	redovisningen	
ska kunna förmedla en rättvisande bild av ställning 
och resultat. Enligt kommunallagen ska kommunerna 
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Detta innebär att det ska råda balans mellan inkomster 
och utgifter sett över tiden samt att förmögenheten ska 
värdesäkras mellan generationerna. 

Den kommunala redovisningslagen reglerar balans-
kravet vilket betyder att intäkterna ska vara större än 
kostnaderna. Lagarna har kommit till för att kommu-
nernas ekonomi inte ska urholkas. Vid avstämning  
mot balanskravet ska bland annat realisationsvinster 
och realisationsförluster avräknas. Ett negativt balans-
kravsresultat ska vara återställt senast tre år efter  
att det uppkommit.

Lysekils Stadshus AB

Kommunkoncernen

Ägarandel 21,7% Ägarandel 38,2%

Delägda bolag och kommunalförbund

Balanskravsutredning 2016
Belopp i mnkr 2016 2015

Resultat 18,6 35,7

avgår realisationsvinst från anläggningstillgångar 0,0 -8,8

Årets resultat enligt balanskravet 18,6 26,9

Sammanställd redovisning – kommunkoncernen
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen 
årligen sammanställa en resultat- och balansräkning 
som ska omfatta såväl kommunens verksamhet som 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer.

Det övergripande syftet med den sammanställda 
redovisningen är att ge en bild av kommunens totala 
verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. Sam-
manställningen visar också hur respektive enhet påver-
kar totalbilden.

Den sammanställda redovisningen för Lysekils kom-
mun avgränsas enligt 20-procentsregeln. Endast bolag 
där	kommunen	har	ett	betydande	inflytande	ska	tas	
med.	Med	betydande	inflytande	räknas	här	mer	än	 
20 procents röstinnehav.
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Resultaträkning 2016

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr Not 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 278,2 243,6 614,7 547,7
Verksamhetens kostnader 2 -1071,4 -970,3 -1281,5 -1181,5
Av-/nedskrivningar 3 -29,5 -25,6 -104,8 -78,4
Verksamhetens nettokostnader -822,8 -752,3 -771,6 -712,2

Skatteintäkter 4 666,3 642,2 666,3 642,2
Generella statsbidrag 4 172,2 142,7 172,2 142,7
Finansiella intäkter 5 8,8 6,7 3,3 1,5
Finansiella kostnader 6 -5,9 -3,6 -27,7 -25,8
Resultat efter finansnetto 18,6 35,7 42,5 48,5
Årets skatt 0,0 0,0 -0,7 -0,9
Uppskjuten skatt 0,0 0,0 -3,1 -0,2
Årets resultat 18,6 35,7 38,7 47,4

 

Årets resultat 
Resultatet för Lysekils kommun 2016 uppgick till 
18,6 mnkr vilket är 17,1 mnkr sämre än föregående 
år. Vid en jämförelse med 2015 ska man komma ihåg 
att realisationsvinster på 8,8 mnkr samt återbetalning 
av AFA-premier på 7,5 mnkr ingick i resultatet i det 
bokslutet.   

Noterbart 2016:
• Förändring av avsättning för framtida återställning av 
deponi på Sivik belastar resultatet med 8,0 mnkr.
• I samband med övergång till komponentredovisning 
av kommunens anläggningstillgångar har nedskriv-
ningar under året gjorts med 1,0 mnkr.
• Efter översyn av äldre vilande investeringsprojekt har 
nedskrivning gjorts med 2,6 mnkr.
•	I	finansnettot	ingår	en	kostnad	för	förtidsinlöst	
räntesäkring med 2,5 mnkr samt en intäkt på 2,0 mnkr 
i form av återbäring på insatt kapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.
• Exploateringsintäkter vid försäljning av mark ingår 
med netto 5,6 mnkr.
• Schablonersättning för nyanlända som utbetalts 
föregående år men intäktsbokförts 2016 med cirka 2,1 
mnkr.
• Överskott på 1,5 mnkr av det tillfälliga stöd som 
Lysekils kommun erhållit enligt regeringsbeslut i 
december 2015 för innevarande år med anledning av 
flyktingsituationen.	

Årets balanskravsutredning visar att balanskravet har 
uppnåtts. Kommunen har inga negativa resultat sedan 
tidigare år att återställa.

Kommunkoncernen hade 2016 ett resultat efter 
finansnetto	på	42,5	mnkr	att	jämföra	med	48,5	mnkr	
året före. Tittar man på de olika delarna så var alltså 
kommunens resultat 17,1 mnkr sämre än fjolåret. För 
Lysekils Stadshus AB rådde det omvända med ett re-
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sultat 9,4 mnkr bättre 2016 jämfört med 2015. Lysekils 
kommuns delar i Rambo AB respektive Räddnings-
tjänstförbundet Mitt Bohusläns resultat var båda något 
sämre än året före. Sammantaget var resultatet 6,0 
mnkr svagare jämfört med 2015. 

Verksamhetens intäkter  
och kostnader samt avskrivningar
Verksamhetens intäkter uppgick till 278,2 mnkr. 
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Finansnetto
Kommunens	finansnetto	är	positivt	och	uppgår	till	2,9	
mnkr och har minskat med 0,2 mnkr. 
Kommunens	finansiella	intäkter	uppgår	totalt	till	8,8	

mnkr och består till största delen av borgensavgifter. 
Dessa har minskat med 0,1 mnkr och uppgick 2016 till 
5,7	mnkr.	I	övrigt	består	de	finansiella	intäkterna	av	
ränta på koncerninterna lån, ränta på tillgodohavanden 
samt	utdelning	och	återbäring	på	finansiella	anlägg-
ningstillgångar. 
De	finansiella	kostnaderna	består	av	ränta	på	lån	 

och pensionsskuld. Av årets totalbelopp på 5,9 mnkr 
utgör 2,5 mnkr en engångskostnad för förtidsinlöst 
räntesäkring.
På	kommunkoncernnivå	är	finansnettot	negativt	

och uppgår till 24,4 mnkr. Det är i princip oförändrat 
jämfört med 2015. 

Jämfört med 2015 är det en ökning med 34,6 mnkr 
eller 14,2 procent. Till stor del kan ökningen förklaras 
av bidrag som stigit med 39,0 mnkr mellan åren. 
Bidraget uppgår totalt till 154,6 mnkr och de största 
bidragsgivarna är Migrationsverket med 87,4 mnkr, 
Skolverket med 17,3 mnkr samt Arbetsförmedlingen 
med 11,2 mnkr.

Verksamhetens kostnader uppgick till 1 071,4 mnkr 
(970,3 mnkr). Ökningen uppgår till 101,1 mnkr eller 
10,4 procent. 

Personalkostnaderna har ökat med 60,7 mnkr vilket 
innebär 10,3 procent.  Antalet månadsavlönade an-
ställda har ökat med 64 personer sedan föregående år. 
Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbe-
tare i samband med löneöversyn 2016 var 2,7 procent. 
Pensionskostnaderna har ökat med 4,3 mnkr och 
uppgår till 57,5 mnkr. 

Bland övriga kostnader har inköp av förbruknings-
material, arbetskläder samt korttidsinventarier som 
datorer och tekniska hjälpmedel ökat totalt med 7,4 
mnkr. Inköp av administrativa tjänster, konsulttjänster 
samt inhyrd personal har ökat med 4,5 mnkr.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstill-
gångar uppgår till 29,5 mnkr vilket är en ökning med 3,9 
mnkr jämfört med 2015. En förklaring till ökningen är 
att 3,7 mnkr avser nedskrivningar samt reverseringar av 
felaktigt gjorda avskrivningar. Andelen avskrivningar/
nedskrivningar i förhållande till skatteintäkterna är 3,5 
procent vilket är något högre än föregående år.

På kommunkoncernnivå har avskrivningar/nedskriv-
ningar ökat med 24,6 mnkr mellan de båda jämförelse-
åren. Då har LysekilsBostäder AB och LEVA-koncer-
nen gjort nedskrivningar av anläggningstillgångar med 
16,0 mnkr respektive 5,0 mnkr. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunalskatten i Lysekils kommun har liksom 
närmast föregående år varit 22,46 kr. Snittet för riket 
var 20,75 kr och snittet för länet var 21,27 kronor. 
Skatteintäkter och statsbidrag inklusive kommunal 
fastighetsavgift uppgick till 838,5 mnkr vilket är  
53,6 mnkr högre än 2015. Ökningen uppgår till  
6,8 procent. I totalbeloppet är 13,4 mnkr (1,1 mnkr) 
inkluderat i form av engångsmedel med anledning  
av	flyktingsituationen.	Kommunens	skattekraft	 
som andel av medelskattekraften i riket uppgick  
till 96,9 procent. 

Skatteintäkters och generella statsbidrags 
utveckling 2009 – 2016, mnkr
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Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten

Årets	resultat	före	finansiella	poster 15,7 32,6 66,8 73,1

Justering för ej likviditetspåverkande poster 40,5 20,9 88,5 74,0

Erhållen ränta 8,8 6,7 3,4 1,7

Erlagd ränta -5,9 -3,6 -27,0 -25,8

Betald inkomsskatt 0,0 0,0 -2,5 -0,5

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital 59,1 56,6 129,3 122,5

Ökning/minskning förråd och lager -2,9 -3,7 -2,9 -3,8

Ökning/minskning kundfordringar -3,7 1,7 -28,8 -0,3

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -22,5 -25,6 -32,2 -26,9

Ökning/minskning leverantörsskulder -4,6 1,8 -2,6 1,8

Ökning/minskning kortfristiga skulder -45,0 10,1 1,0 13,1

Medel från verksamheten -19,6 41,0 63,8 106,5

Investeringsverksamheteten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -30,0 -38,3 -112,5 -97,4

Förvärv	av	finansiella	anläggningstillgångar -1,5 -2,7 -1,5 -2,7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7,5 9,3 53,2 30,9
Justering av övriga ej likviditetspåverkande 
poster -3,0 0,0

Medel från investeringsverksamheten -27,0 -31,7 -60,9 -69,2

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld -25,0 -75,1 -68,3 -22,8

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0,0 78,8 0,0 0,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 0,0 2,1 -0,9 2,1

Medel från finansieringsverksamheten -25,0 5,8 -69,1 -20,7

Årets kassaflöde -71,6 15,0 -66,1 16,6

Likvida medel från årets början 93,7 78,7 109,2 92,6

Likvida medel vid årets slut 22,1 93,7 43,0 109,2
 

Kassaflödesanalys 2016
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Kassaflöde – kommunen 
Kassaflödet	består	av	tre	delar	–	löpande	verksamhet	
inklusive förändring av rörelsekapital, investeringsverk-
samhet	samt	finansieringsverksamhet.	

Kommunens löpande verksamhet med justering för 
poster som inte är likviditetspåverkande ger ett positivt 
kassaflöde	på	59,1	mnkr.	Kapitalbindningen	har	ökat	
med 78,7 mnkr beroende på ökning av kortfristiga 
fordringar och minskning av kortfristiga skulder. 
Tillsammans	ger	detta	ett	negativt	kassaflöde	från	den	
löpande verksamheten inklusive förändring av rörelse-
kapital med 19,6 mnkr.  

När det gäller investeringsverksamheten under året har 
denna påverkat likviditeten negativt med netto 27,0 mnkr.  
Till	sist	finansieringsverksamheten	som	under	året	haft	

en negativ påverkan med 25,0 mnkr genom amorteringar 
på kommunens långfristiga lån med samma belopp.

Tillsammans ger dessa delar ett totalt negativt kas-
saflöde	under	året	med	71,6	mnkr.	Detta	är	också	vad	
kommunens likvida medel har minskat med sedan 
föregående årsskifte. Om man tittar på de olika delarna 
ovan kan man konstatera att det som sticker ut är 
kapitalbindningen. Det är i princip denna ökning (78,7 
mnkr)	som	står	för	hela	det	negativa	kassaflödet.	En	
stor del i detta är att dotterbolagens tillgångssaldon 
på koncernvalutakontot har minskat (38,9 mnkr). För 
övrigt har kortfristiga fordringar ökat och kortfristiga 
skulder minskat vilket alltså ökar kapitalbindningen.
Självfinansieringsgraden	av	investeringar	uppgår	till	

219 procent. När detta nyckeltal överstiger 100 procent 
har	årets	anskaffningar	finansierats	med	årets	resultat	
och alltså utan att behöva ta upp nya lån.

Kassaflöde – kommunkoncernen
Kommunkoncernen hade under året ett negativt kassa-
flöde	på	66,1	mnkr.	Medel	från	verksamheten	har	tillförts	
med 63,8 mnkr inklusive förändring av kapitalbindningen. 
Investeringsverksamheten har under året medfört ett 
uttag	på	60,9	mnkr	och	finansieringsverksamheten	har	
genom amorteringar medfört ett uttag på 69,1 mnkr. 
Likvida medel vid årets slut uppgår till 43,0 mnkr. 



23ÅRSREDOVISNING – 2016
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Balansräkning 2016

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr Not 2016 2015 2016 2015

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 7 0,0 0,0 0,2 0,2

Mark, byggnader och tekniska  
anläggningar 8 388,6 379,0 1 322,3 1 319,2
Pågående investeringar 9 8,3 23,7 28,3 36,2
Inventarier och verktyg 10 20,3 18,7 45,7 42,8
Finansiella anläggningstillgångar 11 46,5 45,0 40,4 38,9
Summa anläggningstillgångar 463,8 466,4 1 436,9 1 437,3

Förråd och exploateringsfastigheter 12 11,2 8,2 11,5 8,6
Kortfristiga fordringar 13 131,7 105,5 182,2 140,1
Kassa och bank 14 22,1 93,7 43,6 109,2
Summa omsättningstillgångar 165,0 207,5 237,3 257,9

Summa tillgångar 628,8 673,9 1 674,2 1 695,2

Eget kapital och skulder
Ingående eget kapital 312,7 274,9 430,9 381,5
Förändring insatskapital Kommuninvest 0,0 2,1 0,0 2,1
Årets förändring 18,6 35,7 38,7 47,4
Summa eget kapital 15 331,3 312,7 469,6 430,9
Avsättningar 16 37,1 26,0 67,3 53,0
Långfristiga skulder 17 87,0 112,1 891,8 962,0
Kortfristiga skulder 18 173,5 223,1 245,5 249,2
Summa avsättningar och skulder 297,5 361,2 1 204,6 1 264,2

Summa eget kapital och skulder 628,8 673,9 1 674,2 1 695,2

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 19 933,8 972,4
Förvaltade stiftelsers tillgångar 8,1 7,9
Pensionsförpliktelser 20 431,3 448,6
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Balansräkningen
Kommunens balansomslutning uppgår till 628,8 mnkr 
och har minskat med 45,1 mnkr. Kommunkoncernens 
balansomslutning uppgår till 1 674,2 mnkr, vilket är en 
minskning jämfört med föregående år med 21,0 mnkr.

Anläggningstillgångar
Värdet av kommunens anläggningstillgångar har 
minskat med 2,6 mnkr och uppgår till 463,8 mnkr. 

På kommunkoncernnivå uppgår anläggningstillgång-
arnas bokförda värden till 1 436,9 mnkr, vilket innebär 
en minskning med 0,4 mnkr.

Omsättningstillgångar 
Kommunens kortfristiga fordringar uppgår till 131,7 
mnkr vilket är en ökning med 26,2 mnkr sedan 2015. 
Värdet av förråd, lager och exploateringsfastigheter har 
ökat med 2,9 mnkr. 

Kommunen och bolagen som ingår i Lysekils Stads-
hus AB-koncernen kan utnyttja varandras likviditet i ett 
gemensamt koncernkonto med en kredit på 80,0 mnkr. 
Kommunens likviditet vid årsskiftet 2016/2017 uppgår 
till 22,1 mnkr vilket är 71,6 mnkr lägre än vid föregå-
ende bokslut. 

Eget kapital och soliditet
Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till 331,3 
mnkr, det är årets resultat på 18,6 mnkr som är 
ökningen. 

Soliditeten, som visar den långsiktiga betalnings-
förmågan, har ökat med 6,3 procentenheter från 46,4 
procent till 52,7 procent. Soliditeten inklusive samtliga 
pensionsåtaganden, som är negativ, har förbättrats med 
4,5 procentenheter från -20,1 procent till -15,6 procent. 

Det egna kapitalet i kommunkoncernen uppgår till 
469,5 mnkr. Soliditeten exklusive pensionsåtaganden 
är 28,0 procent och inklusive pensionsåtaganden upp-
går den till 2,3 procent.

Avsättningar
Kommunens avsättningar omfattar avsättning till 
pensioner, avsättning för återställande av avfallsdeponi 
samt avsättning för framtida underhållskostnader i 
externt hyrda lokaler.

Avsättningen till pensioner inklusive löneskatt har 
ökat med 3,0 mnkr till att vid bokslutstillfället uppgå till 
13,8 mnkr. Utav det utgör 1,3 mnkr Lysekils kommuns 
del av pensionsavsättningar i räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän. Avsättningarna består av pensioner 
intjänade enligt kollektivavtal samt lokalt slutna avtal. 
Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsätt-
ning i balansräkningen har kommunen förpliktelser för 
pensioner intjänade före 1998. Dessa redovisas som 
ansvarsförbindelser, se nedan. Hela pensionsskulden är 
återlånad av kommunen. 

Kommunen har ansvaret för det framtida återstäl-
landet av Siviks avfallsanläggning. Ny utredning och 
analys över kostnader för sluttäckning har gjorts, därav 
årets ökning av avsättningen på 8,0 mnkr.

Gällande avsättningen för framtida underhållskost-
nader i externt hyrda lokaler har den endast indexupp-
räknats.

Skulder
Kommunens långfristiga skulder består i huvudsak av 
lån i Kommuninvest. Under 2016 minskade dessa lån 
med 25,0 mnkr och uppgår vid årets slut till 85,0 mnkr. 

Kommunkoncernen har långfristiga skulder på 
891,8 mnkr. Det är 70,2 mnkr lägre än vid föregående 
bokslut.

De kortfristiga skulderna uppgår för kommunen till 
173,5 mnkr, vilket är en minskning med 

49,6 mnkr jämfört med 2015. Som nämnts i avsnit-
tet	om	kassaflöde	påverkar	dotterbolagens	minskade	
likvida medel (38,9 mnkr). En annan förändring är de 
förutbetalda intäkter (13,4 mnkr) i form av statsbidrag 
på	grund	av	flyktingsituationen	som	erhölls	i	slutet	av	
2015 och som lösts upp under 2016.

Ansvarsförbindelser
Kommunens skuld till de anställda för pensioner 
inarbetade före 1998 redovisas som ansvarsförbin-
delse och uppgår till 429,5 mnkr inklusive löneskatt. 
Härutöver tillkommer 1,8 mnkr för pensionsutfästelser 
till förtroendevalda. Totalt redovisas 431,3 mnkr vilket 
är en minskning med 17,3 mnkr.
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Noter 2016

Not 1 | Verksamhetens intäkter

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Försäljningsintäkter 2,9 2,6 81,9 83,0

Taxor och avgifter 45,7 46,3 190,1 182,3

Hyror och arrenden 25,1 25,1 102,0 104,3

Bidrag 154,6 115,6 154,6 115,6

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 41,8 44,6 41,8 44,6

Exploateringsintäkter 7,5 0,0 7,5 0,0

Realisationsvinster 0,0 8,8 25,6 14,3

Övriga intäkter 0,6 0,6 11,2 3,7

Summa 278,2 243,6 614,7 547,7

Not 2 | Verksamhetens kostnader

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Personalkostnader 648,9 588,2 740,0 676,7

Pensionskostnader 57,5 53,2 63,8 59,3

Bränsle, energi och vatten 14,9 14,5 14,9 14,5

Köp av huvudverksamhet 110,4 104,9 110,6 105,7

Lokal- och markhyror 56,4 54,9 59,0 57,3

Lämnade bidrag 32,5 30,7 32,5 30,7

Reaförluster och utrangeringar 8,0 0,5 8,0 0,5

Övriga varor och tjänster 142,7 123,5 252,7 236,8

Summa 1 071,4 970,3 1 281,5 1 181,5

Not 3 | Avskrivningar

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Maskiner och inventarier 4,7 5,4 10,1 35,7

Byggnader och anläggningar 21,1 20,2 70,1 42,7

Nedskrivningar anläggningstillgångar 3,7 0,0 24,7 0,0

Summa 29,5 25,6 104,8 78,4

Not 4 | Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunen

Belopp i mnkr 2016 2015

Preliminära skatteintäkter 668,7 642,7

Slutavräkning 0,6 0,6

Preliminär slutavräkning -3,0 -1,1

Summa kommunalskatteintäkter 666,3 642,2

Generella statsbidrag 

Kommunalekonomisk utjämning 106,7 90,8

Kommunal fastighetsavgift 36,1 34,7

LSS-utjämning 16,1 15,0

Särskild kompensation sociala avgifter 0,0 1,1

Engångsmedel	med	anledning	av	flyktingsituationen 13,4 1,1

Summa generella statsbidrag 172,2 142,7



26 ÅRSREDOVISNING – 2016
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Not 5 | Finansiella intäkter

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Utdelning aktier 0,1 0,1 0,0 0,0

Återbäring Kommuninvest 2,0 0,0 2,0 0,0

Ränteintäkter 0,3 0,1 0,6 1,5

Ränteintäkter kommunala bolag 0,6 0,7 0,0 0,0

Borgensavgifter 5,7 5,8 0,7 0,0

Summa finansiella intäkter 8,8 6,7 3,3 1,5

Not 6 | Finansiella kostnader

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Räntekostnader 5,8 3,6 27,6 25,8

Finansiella kostnader pensionsskuld 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa finansiella kostnader 5,9 3,6 27,7 25,8

Not 7 | Immateriella tillgångar

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Anskaffningsvärde 0,4 0,4 0,6 0,6

Ackumulerade avskrivningar -0,4 -0,3 -0,5 -0,3

Bokfört värde 0,0 0,0 0,2 0,2

Avskrivningstider 5 år 5 år 5 år 5 år

Redovisat värde vid årets början 0,1 0,1

Investeringar 0,0 0,0

Avskrivningar -0,1 -0,1

Redovisat värde vid årets slut 0,0 0,0

Not 8 | Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Anskaffningsvärde 763,9 733,5 2 294,4 2 222,4

Ackumulerade avskrivningar -375,2 -354,4 -972,1 -903,1

Bokfört värde 388,6 379,0 1 322,3 1 319,2

Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år

Redovisat värde vid årets början 379,0 363,3

Investeringar 35,4 36,5

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar -1,1 -0,6

Avskrivningar -24,8 -20,1

Redovisat värde vid årets slut 388,6 379,0
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Not 9 | Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående investeringar

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Anskaffningsvärde 8,3 23,7 28,3 36,2

Bokfört värde 8,3 23,7 28,3 36,2

Redovisat värde vid årets början 23,7 26,6

Investeringar 31,6 38,2

Överföring från eller till annat slag av tillgång -47,0 -41,1

Redovisat värde vid årets slut 8,3 23,7

Not 10 | Inventarier och verktyg

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Anskaffningsvärde 64,9 66,7 127,1 125,3

Ackumulerade avskrivningar -44,5 -47,9 -81,4 -82,5

Bokfört värde 20,3 18,7 45,7 42,8

Avskrivningstider 3-12 år 3-12 år 3-12 år 3-12 år

Redovisat värde vid årets början 18,7 22,3

Investeringar 6,4 2,2

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar -0,1 -0,4

Avskrivningar -4,7 -5,4

Redovisat värde vid årets slut 20,3 18,7

Leasing 

Betalda leasingavgifter 7,3 6,5

Framtida minimileasingavgifter:

   inom ett år 5,1 3,7

   senare än ett år men inom fem år 6,7 3,3

   senare än fem år 0,0 0,0

Not 11 | Finansiella anläggningstillgångar

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Aktier:

Rambo AB 1,0 1,0 0,0 0,0

Lysekils Stadshus AB 9,5 9,5 0,0 0,0

Andelar:

HSB kvarteret Mollén 0,3 0,3 0,3 0,3

Kommuninvest ekonomisk förening 12,9 12,9 12,9 12,9

Övriga andelar 0,4 0,4 0,4 0,4

Långfristiga fordringar:

Lysekils Hamn AB 18,0 18,0 0,0 0,0

Kommuninvest förlagslån 2,6 2,6 2,6 2,6

Bidrag till statlig infrastruktur 1,5 0,0 1,5 0,0

Göteborgs Energi, tillstånd vindkraft 0,0 0,0 20,2 21,3

Övriga långfristiga fordringar 0,3 0,3 2,5 1,5

Summa 46,5 45,0 40,4 38,9
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Not 14| Kassa och bank

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Koncernvalutakonto Nordea -8,0 93,1 -8,0 93,1

varav:

Lysekils kommun -6,0 56,2

Lysekils Stadshus AB -4,1 -4,8

Leva i Lysekil AB 1,5 4,0

LysekilsBostäder AB -7,4 31,1

Havets Hus i Lysekil AB 8,0 5,6

Kolholmarna AB -0,5 0,5

Lysekils Hamn AB 0,0 0,1

Havsstaden Lysekil Utbildnings AB 0,6 0,6

Stiftelser 0,0 0,6 21,5 16,1

Övriga banker 30,1 0,0 30,1 0,0

Summa 22,1 93,7 43,6 109,2

Not 15| Eget kapital 

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Ingående eget kapital 312,7 274,9 430,9 381,5

Återbäring Kommuninvest Ekonomisk förening 0,0 2,1 0,0 2,1

Årets resultat 18,6 35,7 38,7 47,4

Utgående eget kapital 331,3 312,7 469,5 430,9

Not 13| Kortfristiga fordringar 

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 10,3 6,6 52,0 32,5

Skattefordringar 70,4 39,5 70,5 39,6

Momsfordran 10,0 5,4 10,0 5,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40,8 54,0 49,6 62,6

Övrigt 0,1 0,0 0,1 0,0

Summa 131,7 105,5 182,2 140,1

Not 12 | Förråd och exploateringsfastigheter

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Tomtmark för försäljning 9,6 7,1 9,9 7,1

Övrigt 1,6 1,1 1,6 1,5

Summa 11,2 8,2 11,5 8,6
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Not 16 | Avsättningar 

Kommunen

Belopp i mnkr 2016 2015

Avsättningar 

Pensionsskuld 13,8 10,8

Återställande av soptippar 18,9 10,9

Underhåll externa lokaler 4,4 4,4

Summa 37,1 26,0

Avsatt till pensioner

Avgiftsbestämd ålderspension, individuell del 1,4 1,5

Förmånsbestämd ålderspension eller livränta, pension för högavlönade enligt 
KAP-KL 2,2 2,3

Efterlevandepension, till vuxen eller barn 0,8 0,4

Kompletterande ålderspension, förmånsbestämd ålderspension för högavlö-
nade enligt PFA 1,1 1,2

Ålderspension enligt PA-KL eller äldre avtal 4,4 1,4

Ålderspension enligt överenskommelse 1,3 1,9

Summa pensioner 11,3 8,7

Löneskatt 2,4 2,1

Summa avsatt pensioner 13,8 10,8

Ingående avsättning till pensioner 10,8 11,4

Nya förpliktelser under året, varav: 2,0 0,4

  Nyintjänad pension 3,6 0,2

  Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,0 0,1

  Övrig post 3,6 0,2

Årets utbetalningar 0,0 0,1

Förändring av löneskatt 0,3 -0,1

Lysekils Kommuns andel Räddningstjänsten 1,3 0,0

Summa avsatt pensioner 13,8 10,8

Antal visstidsförordnanden

Politiker 2 1

Tjänstemän 0 0

Avsatt för återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 10,9 10,4

Nya avsättningar 8,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,1 0,5

Utgående avsättning 18,9 10,9

Avsatt för underhåll externt hyrda lokaler

Redovisat värde vid årets början 4,4 0,0

Nya avsättningar 0,0 4,4

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0

Utgående avsättning 4,4 4,4



30 ÅRSREDOVISNING – 2016
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Not 17| Långfristiga skulder 

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Lån i banker och kreditinstitut 85,0 110,0 889,8 959,9

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 2,0 2,1 2,0 2,1

  återstående antal år (vägt snitt) 24 år 26 år 24 år 26 år

Summa förutbetalda intäkter 2,0 2,1 2,0 2,1

Summa långfristiga skulder 87,0 112,1 891,8 962,0

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta inklusive derivat 3,08% 3,16% 2,70% 2,56%

Genomsnittlig ränta exklusive derivat -0,23% 0,01% -0,17% -0,01%

Räntebindning inklusive derivat 5,78 år 5,96 år 4,30 år 4,87 år

Räntebindning exklusive derivat 0,18 år 0,21 år 0,16 år 0,16 år

Förfall till räntejustering:

0-1 år 0% 5% 12% 17%

1-2 år 0% 0% 5% 0%

2-3 år 0% 0% 10% 5%

3-4 år 0% 18% 10% 11%

4-5 år 47% 0% 28% 9%

5-10 år 53% 77% 35% 58%

Derivat (tkr)

Nominellt värde swapkontrakt 85 000 105 000 775 000 795 000

Marknadsvärde -10 556 -10 894 -83 654 -73 441

Not 18| Kortfristiga skulder 

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2016 2015 2016 2015

Kortfristiga skulder till koncernbolag -2,0 36,9 0,0 0,0

Leverantörsskulder 36,8 41,4 51,9 65,5

Moms och punktskatter 0,7 0,6 0,7 0,6

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 24,1 21,1 24,1 21,1

Övriga kortfristiga skulder 8,7 10,2 29,1 32,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 105,1 112,9 139,7 129,2

Summa 173,5 223,1 245,5 249,2

Not 19 | Borgensförbindelser

Kommunen

Belopp i mnkr 2016 2015

Helägda dotterbolag 800,4 848,6

Rambo AB 11,3 0,0

Förlustansvar egna hem 0,5 0,5

Khf  Lysekils omsorgsbostäder 114,9 116,7

Bostadsrättsföreningar 2,4 2,4

Övriga 4,3 4,3

Summa 933,8 972,4

Not 20 | Pensionsförpliktelser

Kommunen

Belopp i mnkr 2016 2015

Anställda 429,5 446,6

Förtroendevalda 1,8 2,0

Summa 431,3 448,6

Ingående ansvarsförbindelse 359,4 372,0

Förmånsbelopp 0,1 -1,2

Aktualisering 0,3 0,1

Pensionsutbetalningar -15,0 -15,7

Ränteuppräkning 1,9 -2,2

Personalförändringar 5,0 4,0

Övrigt -6,0 2,4

Summa 345,7 359,4

Löneskatt 83,9 87,2

Summa pensionsförpliktelser anställda 429,5 446,6

Förtroendevalda inklusive löneskatt 1,8 2,0

Summa pensionsförpliktelser förtroendevalda 1,8 2,0
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Kommunstyrelsen redovisar positiv budgetavvikelse 
med 0,8 mnkr. Vid delårsbokslutet i augusti prognosti-
serades en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. 

IT-nämnden redovisar resultat som är i balans med 
budget. Lönenämnden och miljönämnden redovisar 
överskott. Byggnadsnämnden redovisar ett överskott 
på 0,4 mnkr, vilket är 0,5 mnkr bättre än prognosen i 
augusti. Det är främst bygglovsintäkter som ökat mer 
än prognostiserat.

Utbildningsnämnden redovisar ett budgetöverskott 
på 13,4 mnkr. Överskottet beror till stor del på att 
statsbidrag för asylsökande och nyanlända har ökat 
utan att motsvarande kostnadsökning har uppstått i 
verksamheten. Av de tillfälliga statliga bidragen för 
flyktingsituationen,	som	fördelades	till	kommunerna	i	
slutet av 2015, har utbildningsnämnden tilldelats 6,6 
mnkr. Dessa intäkter har täckt motsvarande kostnader 
för olika integrationsprojekt 2016. 

Nämndens resultat består både av positiva och 
negativ budgetavvikelser. Grundskolan har en positiv 
budgetavvikelse medan verksamheter inom förskolan 
samt kultur- och fritidsområdet har ett underskott. 
Gullmarsborg	har	under	flera	år	överskridit	budget	
och förutsättningarna för verksamhet och ekonomi är 
under utredning. Både gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen har en positiv budgetavvikelse.

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse 
på 2,1 mnkr. Efter årets första tertialuppföljning visade 
prognosen ett årsresultat på - 5,6 mnkr. I samband 
med detta upprättades en handlingsplan med åtgärder 
för att komma i balans, handlingsplanen beslutades i 
socialnämnden. Regelbundna uppföljningar av hand-
lingsplanen har också ägt rum mellan socialnämnden 
och kommunstyrelsens presidium.

Det är främst bidrag från Migrationsverket i samband 
med mottagande av ensamkommande barn och ungdo-
mar som dämpar underskottet. Socialförvaltningen har 
kunnat	verkställa	de	flesta	placeringarna	i	egen	regi,	i	
kommunens egna boenden och familjehem, och på så 
sätt kunnat hålla nere verksamhetens kostnader. 

I samband med en förbättrad arbetsmarknad och ett 
fördjupat samarbetet med kommunstyrelsens arbets-
marknadsenhet, har både antalet ärenden och kostna-
der inom försörjningsstöd minskat i jämförelse med 
föregående år. 

Verksamheten inom barn och unga inom individ- 
och familjeomsorgen har ett kraftigt budgetunderskott 
i alla sina verksamheter, den totala budgetavvikelsen 
hamnar på -12,5 mnkr. En genomlysning av social-
förvaltningens ekonomi har under året genomförts 

med hjälp av konsulter och rapporten visar att förvalt-
ningen har höga kostnader vad gäller barn och unga 
i jämförelse med andra kommuner. Kostnaderna för 
placeringar dominerar och trots att antal vårddygn 
för barn och unga på institution har minskat jämfört 
med	föregående	år	ökar	kostnaderna.	De	flesta	av	de	
placerade barnen har långa pågående placeringar och 
dygnskostnaderna är högre än tidigare i samband med 
den ökade efterfrågan på marknaden. Detta gör att 
kostnaden för placering på institution har ökat, trots 
minskat antal vårddygn per månad.

LSS/socialpsykiatri har ett underskott som fördelar 
sig	över	flera	verksamheter.	Antalet	kontaktpersoner	
har ökat, vårdbehovet inom LSS verksamheter, boen-
den och personlig assistans, har ökat med högre kost-
nader	som	följd.	Åtgärder	finns	framtagna	i	handlings-
planen som löper vidare år 2017.

Pensionskostnaderna överskrider budget med  
4,8 mnkr. Detta är betydligt sämre än prognosen vid 
delårsbokslutet i augusti då bedömningen var en av-
vikelse på - 0,1 mnkr. Förändringen av pensionskostna-
den mot tidigare prognos kan till största del förklaras 
av högre pensionsavsättningar. Orsaken är främst att 
förtroendevalda enligt de gamla avtalen är med  
i denna beräkning. Utöver det så ökar även prognosen 
för försäkringspremier då det inkommit uppdaterad 
information	gällande	flera	individer	som	får	särskild	
förmånspension.

Förändring av semesterlöneskulden och skulden 
för ej kompenserad jour och beredskap redovisar en 
negativ budgetavvikelse på 3,0 mnkr. En del av förkla-
ringen till avvikelsen är ändrade redovisningsprinciper 
för uppbokning av kostnaderna.

Årets sammanlagda exploateringsinkomster var  
7,5 mnkr. Den största inkomsten kommer från Bans-
viksbrottets exploatering.

Under året har en avsättning på 8,0 mnkr gjorts för 
återställning av avfallsdeponi Sivik, avsättningen var 
inte redovisad vid uppföljningen i augusti.

I slutet av 2015 utbetalades ett statsbidrag på 14,5 
mnkr	som	engångsmedel	med	anledning	av	flykting-
situationen. Av denna summa överfördes 13,4 mnkr 
till 2016. Under 2016 har verksamhet motsvarande 
11,9 mnkr genomförts inom kommunen, vilket ger ett 
överskott på 1,5 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar ett 
budgetöverskott med 5,1 mnkr och den kommunala 
fastighetsavgiften redovisar budgetöverskott om 1,6 mnkr. 

Finansiella kostnader och intäkter inklusive borgensav-
gifter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. 

Driftsredovisning 2016
Resultat för 2016 redovisas till 18,6 mnkr vilket är en positiv budgetavvikelse på 18,5 mnkr. 
Nämnderna redovisar ett samlat budgetöverskott på 13,0 mnkr. Samtliga nämnder förutom 
socialnämnden redovisar budgetöverskott.
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Belopp i tkr Budget Redovisning Budget- 
avvikelse 

2016-12-31

Prognos bud-
getavvikelse 

2016-08-31

Ram Intäkter Kostnader Netto  

Kommunstyrelsen -103 637 157 361 -260 200 -102 839 797 100

IT-nämnden -2 300 26 153 -28 417 -2 264 36 0

Miljönämnden -2 300 - -2 125 -2 125 175 200

Lönenämnden -3 200 - -2 869 -2 869 331 200

Byggnadsnämden -4 707 5 859 -10 197 -4 339 368 -100

Utbildningsnämnden -327 173 98 732 -412 543 -313 811 13 362 10 200

Socialnämnden -361 318 122 554 -485 970 -363 416 -2 098 -4 900

Summa verksamhet -804 634 410 658 -1 202 322 -791 664 12 971 5 700

Budgetregleringspost, index -4 267 - - - 4 267 3 000

Pensionskostnader -51 773 - -56 603 -56 603 -4 830 -100

Förändring semester- 
löneskuld och jour och  
beredskap

-1 000 - -3 962 -3 962 -2 962 0

Personalomkostnader 32 200 36 979 0 36 979 4 779 200

Fastighetsskatt  
och försäkringar -1 500 - -1 745 -1 745 -245 -300

Realisationsvinst vid  
försäljning av anlägg- 
ningstillgångar

- 45 - 45 45 3 800

Exploatering - 7 488 -1 880 5 608 5 608 0

Kapitalkostnad* 14 007 12 771 0 12 771 -1 236 -1 200

Avskrivning, nedskrivning -3 453 301 -3 949 -3 648 -195 0

Kostnad integration  
finansierad	av	statsbidrag** - - -11 929 -11 929 -11 929 -9 021

Avsättning - - -8 049 -8 049 -8 049 0

Övrigt -500 1 032 -1 769 -737 -237 300

Summa verksamhet -820 920 469 274 -1 292 207 -822 933 -2 013 2 379

Skatteintäkter  
och generella statsbidrag 783 949 789 009 - 789 009 5 060 4 300

Särskilda statsbidrag  
mht	flyktingsituationen - 13 421 - 13 421 13 421 13 421

Kommunal fastighetsavgift 34 530 36 088 - 36 088 1 558 0

Finansiella intäkter 276 2 493 - 2 493 2 217 1 900

Borgensavgifter 5 804 5 685 - 5 685 -119 0

Finansiella intäkter  
koncernbolag 594 594 - 594 0 0

Finansiella kostnader -4 133 - -5 754 -5 754 -1 621 -1 600

Summa finansiering 821 020 847 290 -5 754 841 536 20 516 18 021

Total 100 1 316 564 -1 297 961 18 603 18 503 20 400

* Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)     ** Avser kostnader för verksamhet som finansierats med statsbidrag av engångskaraktär mht flyktingsituationen

      

Driftsredovisning 2016 – forts 
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Investeringsutgifterna för 2016 budgeterades till 50,0 
mnkr. De faktiska utgifterna uppgick till 31,6 mnkr 
alltså hela 18,4 mnkr lägre än budgeterat. Föregående 
år var investeringsutgifterna 41,0 mnkr.

Liksom föregående år har investeringsprojekt av 
olika anledningar blivit senarelagda inom områdena 
gator,	trafik,	fastigheter,	hamnar,	kajer	och	bryggor.	
Utgifterna har därför inte nått planerade nivåer.

Gator och trafik
Under året har 6,0 mnkr investerats i gator och vägar. 
I	denna	summa	ingår	1,5	mnkr	i	bidrag	till	Trafikverket	
för gång- och cykelvägar längs väg 785 på Skaftö samt 
längs väg 162 i Ulseröd.

Övriga 4,5 mnkr är diverse beläggningsarbeten och 
andra infrastrukturåtgärder utförda runt om i kommunen.

Fastigheter
I kommunens fastigheter har 8,0 mnkr reinvesterats en-
ligt underhållsplan. Av denna summa utgör de största 
utgiftsposterna Mariedalsskolan 2,3 mnkr, Dalskogens 
kontor och förråd 1,3 mnkr samt det nya IT-kontoret 
på Gymnasievägen 1,0 mnkr. 

De största enskilda investeringsprojekten utanför 
underhållsplanen är ombyggnationen av Gullmars-
skolans D-hus, för bland annat särskoleverksamhet 
som uppgått till 2,4 mnkr samt utgifterna i kommunens 
fastigheter på Bangårdsgatan och Slätteskärsgatan 
som idag används av arbetsmarknadsenheten och som 
uppgått till 1,7 mnkr.  
  

Friluftsanläggningar och parker
Denna kategori utgörs av reinvesteringar i bryggor och 
servicebyggnader på badplatserna vid Kolleröd samt 
Rågårdsvik.

Exploatering
Lagfartskostnader för anskaffningen av Coops gamla 
fastighet i Dalskogen som förvärvades året innan.

Hamnar, kajer och bryggor
Utgörs bland annat av 2,0 mnkr i förstudier i form 
av till exempel geologiska undersökningar av kajer 
vid Fiskhallen, Södra Hamnen, Havsbadet samt vid 
Havets Hus. För övrigt är det frågan om investeringar i 
småbåtshamnar samt brygga på Skeppsholmen.

Inventarier
Inventarieutgifterna ligger i princip på budgeterade 
nivåer. Utbildningsförvaltningen har köpt inventarier 
för totalt 3,2 mnkr, varav Gullmarsskolan står för 2,1 
mnkr. Socialförvaltningen har haft anskaffningar för 
totalt 1,2 mnkr i inventarier, huvudsakligen i kontors-
fastigheten i Norra Hamnen. Utgifter som IT har haft 
för nya accesspunkter i syfte att förbättra nätverk och 
anslutningar har uppgått till 1,0 mnkr.

Försäljningar
Exploateringsavtal har träffats mellan Lysekils kom-
mun och Norra Hamnen i Lysekil AB om försäljning av 
mark, Lysekil Kronberget 1:82, för 6,0 mnkr. Där avser 
exploatören att bygga bostäder i området som kallas 
Bansviksbrottet.

Övriga försäljningar är en bostadstomt på Torvemyr 
samt en industritomt på Dalskogen.

Investeringsredovisning
 

Investeringar per typ
2016 Budget

Gator	och	trafik 6,0 9,4

Fastigheter 13,9 19,6

Friluftsanläggningar och parker 1,1 0,3

Exploatering 0,1 1,0

Hamnar, kajer och bryggor 3,8 13,0

Inventarier 6,7 6,8

Totalt 31,6 50,0
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Lysekils kommun som arbetsgivare
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personal- 
och lönepolitik, medan ansvaret för löpande personal-
frågor, det vill säga anställnings- och ledighetsfrågor 
med mera, ligger på respektive verksamhetsansvarig.

Kommunen har en personalintensiv verksamhet, 
64,2 procent av verksamhetens totala kostnader är 
personalkostnader inklusive personalomkostnad  
och pension. 

För att utveckla och behålla medarbetare behöver 
kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Att ha tyd-
liga och uttalade mål så att medarbetarna känner sig 
delaktiga och vill vara med och utvecklas är viktigt  
för att skapa goda verksamheter. Lysekils kommun 
kommer under 2017 att fortsätta arbeta med kvalitets- 
och utvecklingsfrågor. Basen är en välfungerande  
styrning där planering, uppföljning och utveckling 
hänger ihop. Fokusområden är resultatstyrning och 
ständiga förbättringar.

Året som gått
Kommunens webbaserade rekryteringssystem har 
under 2016 än mer stöttat och underlättat de adminis-
trativa delarna kring rekryteringsarbetet. 

Samtliga medarbetare har erbjudits friskvårdsrabatt 

på	800	kr,	allt	för	att	öka	möjligheten	för	fler	medarbe-
tare att aktivera sig och därmed bibehålla god hälsa. 
Under året har erbjudandet nyttjats av 519 personer.

Under 2016 har arbetsmiljöpolicy med rutiner fast-
ställts. I samband med policyn har ett enkelt  
webbaserat arbetsmiljösystem införskaffats.  
Kommunen kommer därför under 2017 få en  
samlad kunskap om arbetsmiljön på kommunnivå  
och per förvaltning.

För att få en bredare kunskap i samverkan har ut-
bildning för kommunchefens ledningsgrupp och lokala 
fackliga ordföranden genomförts. Målet är att nytt 
samverkansavtal kan antas under 2017 och att utbild-
ning för samtliga chefer och medarbetare kan genom-
föras när avtalet är antaget.

Medarbetar- och lönesamtalsrutiner har fastställts 
under året. Efter fastställandet utbildades chefer och 
medarbetare i verksamhetsanpassad lönesättning. De 
kommunövergripande lönekriterierna har sedan tagits 
upp på arbetsplatsträffar. 

Personalstruktur
Den 31 december 2016 hade Lysekils kommun  
1491 månadsavlönade medarbetare. Under året  
varierar antalet anställda men sammantaget är  
personalvolymen högre än 2015. En av orsakerna  
till den högre volymen beror på att kommunen  
öppnade HVB-hem för ensamkommande. Av de 
månadsavlönade medarbetarna i kommunen är 89 
procent tillsvidareanställda. Detta är en minskning  
från 2015 med 3 procentenheter.

Andelen heltidsanställda medarbetare den  
31 december 2016 var 60,8 procent, vilket är en  
ökning med 1,7 procentenheter jämfört med året innan.  

Personalredovisning

Antal anställda per förvaltning

Anställda per förvaltning Tillsvidare Visstid Totalt

Heltid Deltid Heltid Deltid

Kommunstyrelseförvaltning 85 7 4 4 100

Samhällsbyggnadsförvaltning 86 40 4 7 137

Socialförvaltning 238 397 16 39 690

Utbildningsförvaltning 421 55 53 35 564

Totalt 830 499 77 85 1491

Antal anställda
2016 2015 2014

Tillsvidareanställda 1 329 1 314 1 304

Visstidsanställda 162 113 130

Totalt 1 491 1 427 1 434

Personal koncernen

Antal anställda 2016 2015 2014

Lysekils kommun 1 491 1 427 1 434

LysekilsBostäder AB 15 15 13

LEVA i Lysekil AB 70 66 66

Havets Hus i Lysekil AB 10 10 10

Lysekils Hamn AB 15 19 15

Rambo AB 71 66 70

Mitt Bohuslän 56 46 15

Summa anställda 1 728 1 649 1 623

Antalet anställda totalantalet, dock är deltidsbrandmän inte inkluderade. 
I Mitt Bohuslän ingår från och med 2015 Uddevalla kommun.
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Andelen heltidsanställda män är 23,1 procent högre  
än andelen heltidsanställda kvinnor.

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 1 329 perso-
ner. Kommunen har också ett stort antal visstidsan-
ställda medarbetare med månadslön som vid årsskiftet 
var 162 personer. Detta är en ökning från 2015. 

Orsaken till ökningen beror delvis på att outbildad 
personal anställts på befattningar som kräver legitima-
tion. En annan anledning till visstidsanställning kan 
vara ledigheter av olika slag, sjukdom eller svårigheter 
att fylla vissa schematurer.

Antalet årsarbetare uppgår totalt till 1 454. Av dessa 
1 454 årsarbetare var 157,6 timanställda, fyllnadstiden 
motsvarar 16,9 årsarbetare och övertiden motsvarar  
7,7 årsarbetare.

Kommunens verksamhet är mycket kvinnodomine-
rad, 83,1 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Av alla chefer på olika nivåer utgörs 71,4 procent av 
kvinnor och 28,6 procent av män.

Lönekostnader
Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbe-
tare i samband med löneöversyn 2016 var 2,7 procent.

Vid årets slut är medianlönen för kvinnor 25 700 kr 
och för män 29 800 kr. Kvinnorna tjänar därmed 86,2 
procent av männens lön. Differensen mellan könen 
har ökat från 2015. Denna siffra kan vara påverkad av 
strukturella förändringar av kommunens personal, som 
till exempel utbildningsnivå, ålder och fördelning mel-
lan olika yrkesgrupper. Dessutom påverkar marknaden 
lönebilden.

Under 2016 påbörjades implementering av lönekart-
läggning vilken kommer att användas i samband med 
2017 års lönerevision.

Sjukfrånvaro

Andel i procent 2016 2015 2014

Total sjukfrånvaro 7,3 7,9 7,8

Kvinnor 7,8 8,5 8,3

Män 5,2 5,1 5,3

 - 29 år 8,6 7,9 7,1

30 - 49 år 6,6 6,9 7,6

50 - äldre 7,6 8,8 8,2

Sjukfrånvaro över 60 dagar  
av den totala sjukfrånvaron

45,2 58,9 58,5

Personalomsättning och rekrytering
Under året har 124 personer slutat sin anställning varav 
39 har gått i pension. Under 2016 har 8 chefer slutat av 
olika orsaker vilket är en liten minskning från 2015.

Under 2016 har 174 tjänster lediganmälts vilket 
är en ökning med 21 från 2015 till 2016, för tillsvida-
retjänster eller längre visstidstjänster. 

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har minskat marginellt i jäm-
förelse med 2015. Antalet långtidssjuka (över 60 dagar) 
har minskat från 58,9 procent till 45,2 procent vilket ger 
effekt på den totala sjukfrånvaron som är 7,3 procent. 
En av orsakerna till minskningen av långtidssjukskrivna 
är kompetensutbildning i rehabilitering för chefer.

Den åldersgrupp som har högst sjukfrånvaro är 
åldersgruppen upp till 29 år. Den har ökat med 0,7 pro-
cent från 2015. Under 2016 hade 28,7 procent av alla 
medarbetare inte någon sjukfrånvaro alls under året.

Företagshälsovård
Under 2016 upphandlades ny företagshälsovård 
tillsammans med Sotenäs kommun och Munkedals 
kommun.

Åren som kommer
Stora utmaningar väntar Lysekils kommun under de 
närmaste åren. Det är av yttersta vikt att lägga stra-
tegier och ta fram processer för hur kommunen ska 
behålla	och	utveckla	befintliga	medarbetare.	Lärare,	
vårdpersonal och socialsekreterare är exempel på 
yrkesgrupper	där	det	finns	ett	stort	rekryteringsbehov.	

Möjligheten att gå i pension vid 65 års ålder skulle 
kunna innebära att under tre år framöver går 30 under-
sköterskor och habiliteringspersonal, 16 lärare och 12 
förskollärare i pension. 

Att säkra kompetensförsörjningen för framtiden och 
stärka positionen som en attraktiv arbetsgivare är ett av 
flera	prioriterade	områden.	Rätt	kompetens	är	av	vikt	för	
att säkra servicen till invånare, brukare och kunder.

Efter kartläggning av rekryterings- och kompetens-
behov ska analys och åtgärder genomföras. För att che-
fer och medarbetare ska bli än mer trygga i sina roller 
ska chefsplattform och medarbetarplattform tas fram. 

Plan för hur kommunen ska uppnå heltidssysselsätt-
ning för sina medarbetare ska genomföras.                                      
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Soliditet inklusive pensionsåtagande
Den	långsiktiga	finansiella	styrkan	mäts	i	soliditet.	
Skillnaden i soliditet är stor mellan kommunerna 
i norra Bohuslän. Lysekils kommun har som enda 
kommun en negativ soliditet. Trenden är dock tydlig, 
med positiva resultat de senaste åren har soliditeten 
stärkts, 2013 var soliditeten -32,3 procent och 2016 
-15,6 procent. Övriga kommuners soliditet är positiv. 
Strömstads kommun och Sotenäs kommun tillhör de 
kommuner i Västra Götaland som har högst soliditet.

Befolkning
Invånarantalet i kommunerna varierar mellan 9 065 
invånare i den minsta kommunen Sotenäs och 14 570 
invånare i den största kommunen Lysekil. För Lysekils 
kommuns del rör det sig om en ökning med 106 invå-
nare det sista året. Alla kommuner ökade sin befolk-
ning från 2015. Munkedal ökade med 156 personer  
och hade vid årsskiftet en befolkning på 10 361  
invånare. Strömstads kommun ökade med 225  
personer och hade vid årsskiftet 13 079 invånare  
och Tanums kommun ökade med 151 personer till  
12 606 invånare.

Under 10-årsperioden 2007-2016 har Lysekils kom-
muns befolkning minskat med 63 personer, Sotenäs 
kommun har minskat med 215. Tanums kommun, 
Strömstads kommun och Munkedals kommun har 
ökningar under samma period med 360 personer för 
Tanum, 1 521 personer för Strömstad samt 105 perso-
ner för Munkedal.

Finansiella jämförelser
Skattesats – Kommunerna i norra Bohuslän har 
samtliga hög skattesats i jämförelse både med genom-
snittet i regionen och i riket som helhet. 2012 gjordes 
en skatteväxling i regionen som sänkte skattesatsen 
med 43 öre. Skatteväxlingen berodde på att ansvaret 
och	finansieringen	av	kollektivtrafiken	övergick	i	sin	
helhet till regionen. 2014 höjdes skattesatsen i Lysekils 
kommun med 40 öre och uppgår till 22,46. 

Resultat – Samtliga kommuner redovisar positiva 
resultat 2016. Lysekils kommun uppvisar ett resultat 
på 18,6 mnkr att jämföra med 2015 års resultat på 35,7 
mnkr. Det höga resultatet för 2015 berodde till stor del 
på engångsintäkter för främst försäljning av fastigheter 
och mark samt återbetalning av premier från AFA. 

Nettokostnadsutvecklingen – För att kontinuerligt 
hålla en ekonomi i balans krävs kontroll över kostnads-
utvecklingen. Kostnaderna ska inte öka snabbare än 
intäkterna. Nettokostnadsutvecklingen i kommunerna 
har ökat under 2016 jämfört med 2015, förutom 
Munkedals kommun där utvecklingen är något lägre än 
förra året. Skillnaden mellan kommunerna ligger mel-
lan 3,2 procent och 9,4 procent. Munkedals kommun 
har den lägsta och Lysekils kommun har den högsta 
nettokostnadsutvecklingen. För Lysekils kommuns del 
förklaras en del av kostnadsutvecklingen med att den 
var låg under 2015 med 0,6 procent. Orsaker till detta 
var bland annat stora engångsintäkter. 

Benchmarking norra Bohuslän
Kommunerna i norra Bohuslän från Munkedal i söder till Strömstad i norr bedriver  
sedan några år tillbaka ett aktivt arbete med systematiska jämförelser för att förklara  
likheter och olikheter mellan kommunerna. Syftet är att detta arbete ska leda fram till  
ett erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommunerna.

Resultat
År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2011 18,4 7,2 17,6 7,6 10,0

2012 3,5 11,2 15,3 12,9 37,5

2013 3,8 10,7 1,4 33,7 9,0

2014 13,5 -1,9 -14,4 12,4 9,1

2015 35,7 0,1 13,3 14,4 6,0

2016 18,6 39,6 29,6 37,6 12,7

Nettokostnad – utveckling

År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2015 -752,3 -548,8 -461,1 -626,4 -605,7

2016 -822,8 -566,4 -477,1 -671,5 -640,2

Förändring 9,4% 3,2% 3,5% 7,2% 5,7%

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse
År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2011 -32,1 -15,3 26,6 21,0 6,9

2012 -29,2 -10,8 26,3 20,4 9,8

2013 -32,3 -12,3 23,6 21,6 9,8

2014 -27,3 -10,2 23,0 21,8 10,1

2015 -20,1 -7,7 23,7 25,3 10,8

2016 -15,6 0,9 28,1 28,1 11,9

Befolkningsutveckling, antal invånare
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Grundskola
Godkänt i alla ämnen år 9 i grundskolan – Två 
av kommunerna, Lysekil och Tanum, visar på bättre 
värden mellan 2015 och 2016. De andra kommunerna 
har försämrade värden. Lysekils kommun har förbättrat 
sitt värde för 2016 från 75,0 till 78,3. Högst värde har 
Tanums kommun med 82,1 procent och lägst har 
Munkedals kommun med 63,9 procent.

Gymnasieskola
Slutfört gymnasiet inom fyra år – Resultaten i 
gymnasieskolan följs upp genom att mäta hur stor 
andel av eleverna som fullföljer gymnasiestudierna 
inom fyra år. Lysekils kommun redovisar 2016 värdet 
75 procent, vilket är  samma som 2015. Munkedals 
kommun redovisar det högsta värdet med 83 procent 
som slutfört gymnasiet inom fyra år.

Förskola

Väntetid på förskoleplats – Väntetiden skiljer sig 
åt mellan kommunerna. Samtliga kommuner erbjuder 
förskoleplats inom tre månader.

Omsorgsverksamheten

Äldreomsorg – Samtliga fem kommuner i 
norra Bohuslän har höga kostnader för äldreomsorg. 
Nettokostnaden per invånare för äldreomsorg lig-
ger mellan 199 kr och 224 kr. Den högsta kostnaden 
har Munkedals kommun och den lägsta kostnaden 
har Sotenäs kommun. Samtliga kommuner har ökat 
kostnaden, lägst ökning har Lysekils kommun med 6 
kr per invånare och störst ökning har Sotenäs kommun 
med 15 kr per invånare. 

I de nationella jämförelser som görs av hur brukarna 
upplever kvalitén inom äldreomsorgen får kommunerna 
i norra Bohuslän bra betyg när det gäller hemtjänst och 
särskilt boende. Mest nöjda är brukarna i Munkedals 
kommun med 96 procent inom hemtjänsten. I Lysekils 
kommun har nu brukarnöjdheten ökat med två enheter, 
detta efter att minskat under ett par års tid. Även inom 
särskilt boende har brukarnöjdheten ökat från 2015 i 
Lysekils kommun från 82 procent till 83 procent.

Väntetider för att få en plats i äldreboende har också 
jämförts för 2016. Variationen mellan kommunerna är 
från 19 dagar i Sotenäs kommun till 69 dagar i Strömstads 
kommun. I Lysekils kommun var väntetiden 38 dagar.

Individ- och familjeomsorg
Kostnaden för försörjningsstöd skiljer sig mycket åt 
mellan kommunerna i norra Bohuslän. Munkedals 
kommun och Lysekils kommun har högst kostnad för 
försörjningsstöd medan kostnaderna i Sotenäs kom-
mun och Strömstads kommun ligger lägst. De kom-
muner som har högst värden har minskat mellan 2015 
och 2016. För Lysekils kommuns del har kostnaderna 
minskat från 950 kr per invånare till 818 kr. 

Även kostnader per invånare för individ – och familjeom-
sorg i sin helhet skiljer sig mycket åt mellan kommunerna. 
Från 2 186 kr i Sotenäs kommun till 5 537 kr i Munkedals 
kommun. Samtliga kommuner, förutom Sotenäs kommun, 
har ökat sina kostnader per invånare mellan åren.

VA-verksamhet – VA-taxa

Taxor för vatten och avlopp är höga i samtliga fem 
kommuner i norra Bohuslän i förhållande till genom-
snittet i riket, som är 7 264 kr. Taxan för en normalvilla 
i Lysekils kommun ligger på 8 268 kr och är därmed 
lägst bland kommunerna i norra Bohuslän 2016. 
Tanums kommun har den högsta taxan med 11 610 kr. 
Samtliga kommuner i kommungruppen har som mål 
att taxan ska täcka alla kostnader för verksamheten.

Personal
Utvecklingen av sjukfrånvaron har varierat mellan 
kommunerna. I Tanums kommun och Lysekils kom-
mun har sjukfrånvaron minskat medan den i de andra 
kommunerna har ökat. För Lysekils kommun är minsk-
ningen från 7,9 procent till 7,3 procent. Variationen 

Godkänt betyg i alla ämnen i år 9
2014 2015 2016

Lysekil 71,1 75,0 78,3

Munkedal 72,0 74,8 63,9

Sotenäs 90,4 80,8 81,1

Strömstad 85,7 67,0 60,3

Tanum 84,7 78,7 82,1

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år
2014 2015 2016

Lysekil 82 75 75

Munkedal 88 81 83

Sotenäs 87 75 74

Strömstad 81 78 73

Tanum 72 82 76

KKIK – Väntetid antal dagar
2016 Förskola Äldreomsorg  

( plats på särskilt boende)

Lysekil 57 38

Munkedal 31 44

Sotenäs 49 19

Strömstad 37 69

Tanum 24 46

VA-taxa normalvilla
2014 2015 2016

Lysekil 7 500 7 874 8 268

Munkedal 8 065 8 305 8 870

Sotenäs 7 569 8 173 8 385

Strömstad 8 162 8 655 9 433

Tanum 10 315 10 945 11 610

Riket* 6 824 7 027 7 264

* Rikets siffror avser genomsnitt för kommuner med 10 000 – 25 000 inv
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mellan kommunerna har ökat något. 2015 varierade 
sjukfrånvaron mellan 6,2 procent till 7,9 procent och 
2016 är variationen från 6,0 procent till 8,1 procent. 
Lägsta sjukfrånvaron har nu Tanums kommun och 
högst sjukfrånvaro är det i Munkedals kommun.

Av den totala sjukfrånvaron kan konstateras att  
kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens. Kvinnor-
nas sjukfrånvaro ligger på cirka 7–8 procent medan 
männens ligger runt 4 procent med viss variation.  
Undantaget är Munkedal där sjukfrånvaron för män  
är 8,1 procent. Även inom långtidsfrånvaron ligger 
kvinnorna högre än männen, förutom i Munkedals 
kommun där den är högre för männen.
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Nettokostnad äldreomsorg/invånare 80+
2014 2015 2016

Lysekil 195 193 199

Munkedal 197 210 224

Sotenäs 182 189 204

Strömstad 200 191 200

Tanum 196 200 208

NKI Hemtjänst
2014 2015 2016

Lysekil 91 90 92

Munkedal 97 97 96

Sotenäs 91 93 90

Strömstad 93 93 93

Tanum 95 96 91

NKI Särskilt boende
2014 2015 2016

Lysekil 87 82 83

Munkedal 78 * *

Sotenäs 83 82 84

Strömstad 86 91 91

Tanum 86 88 89

*) P.g.a otillräckligt antal svar finns inga uppgifter att tillgå.

Nettokostnad LSS/LASS/Psykiatri/invånare 0–64 år
2014 2015 2016

Lysekil 6 791 6 418 7 541

Munkedal 6 201 6 256 5 919

Sotenäs 6 245 6 200 6 947

Strömstad 4 569 4 653 4 067

Tanum 5 490 6 453 7 035

Nettokostnad IFO/ invånare 0–64 år
2014 2015 2016

Lysekil 2 945 3 212 3 359

Munkedal 4 223 5 141 5 537

Sotenäs 2 297 2 340 2 186

Strömstad 2 171 2 853 2 883

Tanum 2 575 2 683 2 725

Försörjningsstöd kostnad /invånare
2014 2015 2016

Lysekil 868 950 818

Munkedal 813 796 723

Sotenäs 277 301 396

Strömstad 245 262 369

Tanum 591 611 643
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ÅRSREDOVISNING – 2016
VÄLFÄRDSREDOVISNING

Lysekils kommuns folkhälsoarbete 2016 har utgått  
från folkhälsopolitiska rådets mål och priorite-
ringar. Det övergripande målet är att minska 
skillnaderna i hälsa och förbättra folkhälsan för alla. 
Folkhälsopolitiska rådet har uttalat följande tre prio-
riterade områden för 2016; stärka socialt deltagande 
och minska utanförskap, målgruppen barn och unga 
är särskilt prioriterad, liksom grupper som upplever 
ensamhet och utanförskap, samarbete med ideella 
sektorn är särskilt viktig i detta arbete.

Måluppfyllelse 
Folkhälsan följer övergripande upp folkhälsoläget  
i kommunen medan nämnder och förvaltningar  
följer upp de indikatorer som kopplas till folkhälsa. 
Många folkhälsoinsatser som genomförs eller påbörjas 
är långsiktiga medan vissa kan visa resultat på lite 
kortare sikt. Målet om att minska skillnaderna i hälsa 
och förbättra folkhälsan för alla är övergripande. 
Uppföljning av målet görs genom att sammanfatta 
hälsoläget, peka på förändringar över tid samt att 
uppmärksamma de hälsoskillnader som är särskilt 
viktiga att fokusera på.

Spindeldiagrammet visar att skillnaderna mellan  
Lysekils kommun och riket inte är särskilt stora men 
det	finns	självklart	tendenser	och	trender	som	är	vik-
tiga	att	beakta.	Det	finns	också	bakomliggande	fakto-
rer, som till exempel skillnader mellan kön och olika 
socioekonomiska grupper, som inte framträder fullt  
ut i detta övergripande diagram. Här följer några  
punkter som rör måluppfyllelsen om en mer  
jämlik hälsa: 

• Den förväntade medellivslängden bland kvinnor  
är högre jämfört med riket sedan några år. Vid den  
senaste mätningen har kvinnors medellivslängd 
stagnerat och till och med minskat något. Männens 
förväntade medellivslängd är något lägre än riket  
men fortsätter öka marginellt. 

• Andelen elever som klarat grundskolan med  
godkänt i kärnämnena, och därmed var behöriga  
till gymnasiet, ökade mellan 2015 och 2016.  
Fullföljda studier är en mycket viktig förutsättning  
för framtida hälsa.  

• Sjukpenningtalet tycks ha förbättrats – färre  
kvinnor och män var sjukskrivna under 2016  
jämfört med 2015. Fortfarande är kvinnor  
mer sjukskrivna än män. 

• Även om förvärvsfrekvensen är god i Lysekils  
kommun	visar	kartläggningar	att	det	finns	människor 
som står utanför arbetsmarknad och sysselsättning  
på grund av till exempel psykisk ohälsa eller ofull-
ständig utbildning.

• Niondeklassarna i Lysekils kommun rökte i större 
omfattning jämfört med regionen. Även om ungas 
drogvanor över tid har förbättrats i Lysekils kommun 
minskar vare sig tobaksvanor, alkoholvanor eller nar-
kotikaanvändande bland unga i kommunen i samma 
takt som övriga regionen. 

• Vi kan fortsatt se skillnader i hälsa bland våra barn 
och	unga.	De	allra	flesta	växer	upp	med	goda	förut-
sättningar	men	det	finns	barn	och	unga	i	vår	kommun	
som växer upp med sämre socioekonomiska förut-
sättningar. Detta i sin tur ökar risken för sämre hälsa. 

• Andelen äldre ökar och även inom denna målgrupp 
finns	skillnader	i	hälsa	som	bör	synliggöras.	Till	
exempel upplever äldre utan sociala nätverk ensam- 
het i högre grad vilket i sin tur genererar sämre hälsa. 

Välfärdsredovisning 2016
I Lysekils kommuns årsredovisning presenteras ett urval av nyckeltal som utgår från  
Västra Götalandsregionens folkhälsopolicy. Statistiken som presenteras är i första hand  
från offentliga källor och den senast tillgängliga. 
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Åren som kommer
De folkhälsoutmaningar som Lysekils kommun står 
inför de närmsta åren bör, precis som konstaterades 
föregående år, inriktas mot hållbar utveckling och 
ett aktivt arbete för en mer jämlik hälsa och social 
hållbarhet. Dels har hälsofrämjande och förebyggande 
insatser positiv påverkan på samhällsekonomi, miljö, 
klimat, trygghet och den sociala sammanhållningen, 
dels har insatser inom ovanstående områden en positiv 
påverkan på hälsan. 

Ett fortsatt fokus på tidiga insatser för familjer, barn 
och unga är viktigt. Aktiviteter som gynnar integration 
av nyanlända såväl barn och ungdomar som vuxna är 
av hög prioritet. Till exempel genom att ge alla förut-
sättningar till egen försörjning. 

Skillnaderna mellan kvinnor och män bör beaktas 
och jämställdhetsarbete på bred front är en viktig 
framtidsfråga. 

Arbete som främjar ökad trygghet i samhället och 
stärker delaktighet samt bryter ensamhet kommer vara 
en fortsatt utmaning. 

Verksamhet 
Folkhälsoarbetet bedrivs inom alla kommunens verk-
samheter som till exempel förskola, skola, äldreboende 
och i arbetet med att planera för våra fysiska miljöer. 
Under	2016	har	flera	folkhälsosatsningar	genomförts	
i Lysekils kommun utifrån de prioriteringar som 
Folkhälsopolitiska rådet gjort för 2016. Några av dessa 
har folkhälsan bidragit till. Bland annat genom stöd 
till utbildningsinsatser och aktiviteter i förskola, skola, 
förebyggandeenheten och anhörigstödet. Exempel 
på insatser är utbildning i ICDP (International Child 
Development Programme) för personal inom förskola 
och skola samt utbildning av personal på förebyggan-
deenheten för att hålla i stödgrupper för barn och unga. 
Samarbete med ideella aktörer har under 2016 framför 
allt genomförts inom ramen för främjande och förebyg-
gande arbete för seniorer; bland annat genom Skaftö 
folkets hus projekt Hälsovågen och vid Seniormässan. 
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 
arbete samt utövar uppsikt över övriga nämnders och 
bolags verksamheter. Vidare bereder man ärenden 
till kommunfullmäktige samt är ansvarig nämnd för 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter inom 
planering, gata, park, mark och exploatering, fastighet, 
kost och städ. Kommunstyrelsen ansvarar även för 
verksamheten inom arbetsmarknadsenheten.

Ordförande:
Jan-Olof  Johansson (S) 
 
1:e vice ordförande:
Lars Björneld

Kommunchef:
Leif  Schöndell 

Verksamhet
2016 har kännetecknats av arbetet med att imple-
mentera den nya styrmodell som fastställdes av 
kommunfullmäktige i mars. Utbildningsinsatser har 
genomförts för politiker och samtliga chefer i kom-
munen. Processen med att ta fram budgeten för 2017 
genomfördes utifrån den nya styrmodellen under våren 
2016 och resulterade bland annat i att kommunfull-
mäktige beslutade om fem utvecklingsområden för 
kommunens verksamhet. Med dessa områden som 
grund har kommunstyrelsen sedan fastställt ett antal 
strategier i nämndbudgeten. Arbetet med styrmodellen 
kommer att fortsätta under 2017 med målet att den 
ska vara införd fullt ut under 2018.

En översyn har skett av organisationen för kom-
munstyrelsens verksamheter och i augusti beslutades 
en ny övergripande organisationsstruktur för kom-
munstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna 
som gäller från och med 2017. Tanken är att kom-
munstyrelseförvaltningen ska vara ett stöd i att utföra 
grunduppdraget att leda, samordna och utöva uppsikt, 
medan service- och myndighetsfunktioner organiseras 
i samhällsbyggnadsförvaltningen.
På	personalområdet	har	flera	nya	rutiner	tagits	fram	

som är väsentliga för ledning och styrning av verksam-
heten. Utbildningar i medarbetar- och lönesamtal har 
genomförts och planering för arbetsmiljöutbildning för 
alla chefer och skyddsombud har skett för genomför-
ande 2017. Tillsammans med de fackliga organisatio-
nerna påbörjades också arbetet med ett nytt samver-
kansavtal. På ekonomisidan har ett nytt systemstöd för 
e-handel implementerats.

I projektet Integration 2016 har en rad satsningar 
gjorts i syfte att stödja integrationsarbetet i kommu-
nens olika verksamheter, men bidrag har även lämnats 
till föreningslivet. Finansiering har skett genom det 
extra	statsbidrag	för	flyktingmottagande	som	kommu-
nen	fick	i	december	2015.

Inom arbetsmarknadsenheten har verksamheten 
med arbetsmarknadstorg utvecklats vidare. Det är en 
insats som vänder sig till ungdomar som är i behov av 
samordnat stöd från olika aktörer som gymnasie- och 
vuxenutbildning, socialtjänst och arbetsförmedling. En 

motsvarande insats med nyanlända och tidigare nyan-
lända har startats under 2016. Under året har arbets-
marknadsenheten	vidare	samlat	flera	verksamheter	
inom daglig sysselsättning i nya lokaler som går under 
samlingsnamnet Hamnreturen. 

I juni lanserades en ny webbplats i syfte att för-
bättra kommunikationen med invånarna samt att möta 
dagens krav på tillgänglighet. Insatser har även skett 
för att öka närvaron på sociala medier. Under året 
startades projekten Urban Platsinnovation (centrumut-
veckling i Lysekil) samt Maritim Utveckling i Bohuslän 
(besöksnäring). Omfattande insatser har skett för att 
skapa goda förutsättningar för maritima verksamhe-
ter och utveckla samverkan inom arenan Maritima 
Lysekil. Under Lysekil Women´s Match genomfördes 
ett antal aktiviteter från kommunens sida, bland annat 
seminariet Blue Growth.

Arbetet med en ny vision – Lysekil 2030 – och en  
ny översiktsplan startade under året med att genom 
enkäter och dialoger få in tankar från kommuninvånar-
na om hur man vill se den framtida utvecklingen  
av kommunen. Visionen ska fungera som en led-
stjärna för alla kommunens verksamheter med syftet 
att Lysekil ska vara en attraktiv plats för såväl boende 
som företagande och besök. Arbetet med att ta fram 
ytterligare ett antal strategiska styrdokument inom 
samhällsplaneringen har fortsatt; blå översiktsplan 
tillsammans med övriga kommuner i Norra Bohuslän, 
markförsörjningsplan och grönstrukturplan. En ny VA-
plan antogs under året och aktivt arbete bedrevs med 
10 detaljplaner. 

Enligt plan påbörjades arbetet med att reparera och 
underhålla kommunens kajanläggningar och första 
etappen var Fiskhamnskajen. Vid besiktningen inför åt-
gärderna visade det sig att kajen var i så dåligt skick att 
en omedelbar avstängning var nödvändig. En förnyad 
kartläggning av samtliga kajer i Lysekil som underlag 
för en långsiktig plan för åtgärder har initierats.

Ekonomisk analys
Nettokostnaden för kommunstyrelsens verksam-
heter inom kommunstyrelseförvaltningen och 
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samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår till 102,8 mnkr 
2016, vilket är 7,2 mnkr högre än föregående år.

Intäkterna har ökat med 9,2 mnkr och kostnaderna 
har ökat med 16,6 mnkr jämfört med föregående år. Av 
ökningen på såväl intäkts- som kostnadssidan beror 5,1 
mnkr	på	ett	extra	statsbidrag	för	flyktingmottagande.	
Kostenheten och överförmyndarverksamheten har 
fått ökade intäkter jämfört med förra året med 2 mnkr 
vardera.

På kostnadssidan har den största ökningen jämfört 
med förra året skett på utvecklingsenheten och fastig-
hetsenheten. Utvecklingsenhetens kostnader för kon-
sulter och personal har varit mycket höga under 2016. 
Fastighetsenhetens personalkostnader samt kostnader 
för akut evakuering av hyresgäster är förklaringen till 
kostnadsökningen mellan åren.

Kommunstyrelsen hade en positiv avvikelse  
från budgeten med 0,8 mnkr, varav kommunstyrelse-
förvaltningen var positiv med 2,5 mnkr medan  
samhällsbyggnadsförvaltningen var negativ om  
1,7 mnkr. Verksamheter som visar de största positiva 
avvikelserna från budget är kommunledningskontor, 
personalenheten och kostenheten. Största negativa  
avvikelser från budget uppvisar utvecklingsenheten 
och räddningstjänsten. Överskridandet inom verksam-
heten räddningstjänst har sin grund i en överenskom-
melse beträffande särskild avtalspension för brandmän 
(R-SAP) som gjordes i samband med Uddevallas 
inträde i räddningstjänstförbundet 2015. Då tillkom en 
kategori anställda som tidigare inte funnits i förbundet. 
Utvecklingsenhetens avvikelse beror på kostnader  
för konsulter som anlitats på grund av hög personal-
omsättning i verksamheten.

 

Åren som kommer
Ur styrnings- och ledningssynpunkt blir den viktigaste 
uppgiften de närmsta åren att fortsätta införandet av 
den nya styrmodellen - att vara uthållig och få den att 
fungera fullt ut på alla nivåer i organisationen. Målet 
är att styrmodellens alla delar ska vara på plats fullt ut 
under 2018. Vidare kommer arbetet med att få den nya 
organisationen för kommunstyrelsens verksamheter 
att ”sätta sig” att vara i fokus. En fråga som återstår att 
lösa under 2017 är uppdraget och den organisatoriska 
tillhörigheten för arbetsmarknadsenheten. 

En annan viktig fråga för kommunstyrelsens verk-
samheter framöver är att genomföra det stora investe-
ringsbehov	som	finns,	inte	minst	i	kajanläggningarna,	
men också i eftersatt underhåll i fastigheter.

Arbetet med den långsiktiga inriktningen för Lysekils 
kommun fortsätter och kommer att läggas fast i en ny 
vision - Lysekil 2030 - och en ny översiktsplan. Visio-
nen beräknas kunna vara färdig för beslut i maj 2017, 
medan översiktsplanen, den fysiska gestaltningen av 
visionen, har ett längre tidsperspektiv. 

För kommunstyrelsens del kommer särskilt arbetet 
med	att	få	fram	fler	attraktiva	bostäder	att	vara	i	fokus.	
Det handlar om att driva en aktiv markpolitik, att få 
fram	fler	detaljplaner	och	att	attrahera	exploatörer	som	

vill	satsa	i	Lysekil.	Att	få	fram	fler	bostäder	kommer	att	
kräva investeringar från kommunens sida, men är en 
förutsättning för att påverka utvecklingen i positiv rikt-
ning	och	ta	vara	på	de	möjligheter	som	finns.	Ett	viktigt	
inslag i detta blir att kommunicera en positiv bild av 
Lysekil – mer rättvisande med Lysekil som  
plats och Lysekils kommun som organisation.

En förutsättning för att lyckas med de utmaningar 
kommunen står inför är vi är en attraktiv arbetsgivare 
som både kan behålla och rekrytera medarbetare med 
rätt kompetens. Satsningar på kompetensförsörjning, 
bra anställningsvillkor, bra arbetsmiljö och medarbetar-
nas möjligheter att påverka sin arbetssituation kommer 
därför att vara prioriterade frågor.

Ekonomiskt resultat

Tkr 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 157 361 148 191 164 101

Verksamhetens kostnader -226 543 -209 915 -219 976

Kapitalkostnad -33 657 -33 871 -33 999

Verksamhetens nettokostnad -102 839 -95 595 -89 874

Budgetanslag netto 103 637 97 047 88 154

Budgetavvikelse 798 1 452 -1 720

Andel av kommunens nettokostn. (%) 12,5 12,7 12,0

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

Belopp i tkr 2016 2015 2014

Nettoinvesteringar  27 124 36 439 21 800

Anläggningstillgångar bokfört värde 389 616 375 267 357 502

Personal

2016 2015 2014

Antal anställda 220 204 210

varav kvinnor 161 159 174

varav män 59 45 36

Personalkostnad, tkr 102 324 96 497 98 557

Personalkostnad av verksamhetens 
bruttokostnad (%) 39,3 39,6 38,8

Nettokostnad per verksamhet

2016 2015 2014

Politisk verksamhet -3 674 -3 286 -3 415

Kommunchef -3 049 -1 619 -3 049

Administrativa enheten -6 810 -3 842 -5 138

Räddningstjänst -15 474 -14 749 -14 300

Kommunrevision -603 -793 -428

Överförmynderiverksamhet -1 501 -1 107 -1 337

Arbetsmarknadsenheten -11 677 -10 744 -10 763

Näringslivenheten -5 567 -6 949 -6 002

Folkhälsa -238 -285 -199

Ungdomspolitiska programmet -2 150 -1 465 -420

Personalenheten -7 069 -8 909 -4 245

Ekonomienheten -10 602 -11 644 -9 419

Serviceenheten -3 315 -3 888 -4 243

Samhällsbyggnadschef -2 095 -1 387 -1 234

Planenheten -2 206 -1 866 -1 324

Utvecklingsenheten -28 450 -23 728 -21 296

Fastighetsenheten -2 032 554 -865

Städenheten 6 152 184

Kostenheten 2 242 -69 -1 706

Småbåtsenheten 637 30 -676
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IT-nämnden
Ordförande: Christina Gustafson (S) Lysekil.

Nämndens uppdrag är att inom ramen för IT-nämn-
dens reglemente samt samverkansavtalet leda de 
samverkande kommunernas gemensamma IT-enhet.

Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsätt-
ningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig 
IT- försörjning.

Den gemsamma IT-avdelningens uppgift är att  
tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt  
utveckling av IT-miljöerna i Sotenäs, Munkedals och 
Lysekils kommuner.

Verksamhet
Under 2016 har den nya infrastrukturen för domänen 
färdigställts i Lysekils kommun. Supportbehovet i form 
av samtal och ärenden har minskat. 

En omorganisation genomfördes under våren. Den 
nya organisationen fokuserar på verksamhetsnära IT-
stöd	genom	att	fler	tekniker	är	ute	i	verksamheterna.	
De tekniktäta verksamheterna har även börjat rotera 
schemabundet. 

Två haverier inträffade under sommaren i Lysekils 
kommuns gamla infrastruktur, vilket resulterade i att 
flera	verksamhetssystem	fick	återskapas	från	backup.

Verksamheten blev auktoriserade Siths-kortutgivare 
åt Västra Götalandsregionen under hösten, vilket 
kommer att medföra stora kostnadsminskningar för 
socialförvaltningarna i kommunerna.

Ekonomisk analys
Antalet digitala verktyg har ökat under de senaste åren. 
Utvecklingen av digitala verktyg kommer att fortsätta 
öka	med	tanke	på	de	krav	som	finns	inom	utbildnings-
området samt inom vård och omsorgsområdet.

Antalet digitala arbetsplatser har ökat med cirka 8 
procent under 2016 i kommunerna. IT-enheten har 
inte ökat personaltätheten avseende verksamhetsnära 
IT-stöd motsvarande volymökningen av digitala ar-
betsplatser. Med hjälp av effektivare arbetssätt och rätt 
tekniska förutsättningar klaras denna utmaning. 

2016 års resultat för hela nämnden blev 87 tkr.  
Lysekils kommuns andel av denna är 36 tkr. 

Måluppfyllelse
Nöjd kundindex – Enkät om nöjdkund genomfördes  
i slutet av 2016, som visar att 85 procent av kunderna 
är nöjda. Resultatet av enkäten kommer att redovisas  
i sin helhet under 2017.

Servicemål – IT-enhetens service visar på en positiv 

Gemensamma nämnder

trend i enlighet med vad som kan förväntas, utifrån 
genomförd IT-kvalitetsenkät.

Systemsäkerhet – Test av systemsäkerhet genomför-
des skarpt i augusti. Alla system återskapades.

Systemägare av IT-stöd – Alla behörighetskonton som 
skapas från PA- eller Elevsystem kontrolleras mot Na-
vet (RSV). För alla tjänstelegitimationer och Siths-kort 
som skapas, har ID-kontroll genomförts innan utläm-
nande sker till användarna.

Sjukstatistik – Korttidssjukskrivningarna har varit på  
7,1 procent (2,8 procent under 2015) medan långtids-
sjukskrivningarna har varit på 0 procent (8 procent 
under 2015). Det systematiska arbetet tillsammans med 
personalavdelningen och företagshälsovården har varit 
mycket lyckosamt i att få alla långtidssjukskrivna i tjänst.

Åren som kommer
Verksamhetsstöd är en av IT-nämndens viktigaste upp-
gifter, som i framtiden kommer att kräva ett allt större 
fokus. Verksamhetsutvecklingen ägs av verksamheterna 
och IT-avdelningen är ett aktivt stöd i arbetet med att 
tillsammans skapa en gemensam samsyn kring både 
nuläge och önskat läge. De närmsta åren kommer fokus 
i verksamhetsutvecklingen att ligga på digitalisering. 

Kommunerna Lysekil, Sotenäs och Munkedal samverkar inom verksamheterna IT,  
lönehantering och miljöhandläggning. Samverkan sker via nämnd inom respektive område. 
Lysekils kommun är värdkommun för IT-nämnden, Sotenäs kommun för miljönämnden i  
mellersta Bohuslän och Munkedals kommun för lönenämnden.

Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 26 153 24 686 25 596

Verksamhetens kostnader -28 417 -27 383 -28 428

Verksamhetens nettokostnad -2 264 -2 697 -2 832

Budgetanslag netto 2 300 2 731 2 845

Budgetavvikelse 36 34 13

andel av kommunens nettokostn. (%) 0,3 0,4 0,4

Nyckeltal

 2016 2015 2014

Registrerade incidenter 6 377 7 062 5 850

Beställning av digitala hjälpmedel 1 929 1 314 1 550

Inkomna samtal till IT-supporten 18 077 20 041 15 423

Personal

2016 2015 2014

Antal anställda 23 21 19

   varav kvinnor 3 2 1

   varav män 20 19 18

Personalkostnad, tkr 10 939 9 189 8 270

Personalkostnad av verksamhetens 
bruttokostnad (%) 0,5 0,4 0,4
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gående år men ligger ändå under budgeterad nivå på 
grund av personalomsättning. Övriga kostnader har ökat i 
jämförelse med föregående år. Bland årets kostnader åter-
finns	inköp	av	datorer	och	utbetalda	bidrag	till	föreningar.	
Lokalkostnaderna har minskat i jämförelse med 2015.

Måluppfyllelse
Nämnden	har	flera	olika	målområden;	verksamhets-
mål, produktionsmål, mål inom livsmedelskontroll samt 
mål inom tobak- och receptfrialäkemedelskontroll.

Nämnden rapporterar att målen för livsmedelskon-
troll	är	uppfyllt	och	att	det	flesta	målen	inom	tobaks	
– och receptfrialäkemedelskontroll är uppfyllda. Inom 
verksamhetsmålen och produktionsmålen har ett antal 
mål uppfyllts men inom några målområden har man 
inte lyckats fullt ut. En revidering av de detaljerade 
målen pågår.

Åren som kommer
En tydlig målstyrning och noggrann tillsynsplanering 
med kontinuerlig verksamhetsuppföljning är grund för 
att uppfylla nämndens uppdrag med god kvalitet. För 
nämnden	finns	en	planering	med	verksamhetsplan,	
prioriteringsordning, miljö- och verksamhetsmål och 
nyckeltal. Dessa styr både det interna utvecklingsarbe-
tet och tillsynsbehovet. 

Prioriteringen för miljönämnden utgår generellt ifrån 
att uppfylla nämndens uppdrag från de tre kommu-
nerna	samt	att	utföra	den	tillsyn	som	finns	enligt	den	
årliga tillsynsplanen. De åtgärder som prioriteras inför 

Miljönämnden 
Ordförande: Eva Abrahamsson (M) Sotenäs

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är gemensam 
miljönämnd för Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommuner. Sotenäs kommun är värdkommun 
och miljöenheten ligger organisatoriskt under 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Verksamhet 
Planerad tillsyn och löpande inkommande ärenden  
har utförts enligt tillsynsplan. En stor del av förebyg-
gande tillsyn och övrigt arbete har utförts i mindre 
omfattning. Verksamhetsmålen styr det interna 
utvecklingsarbetet. Året har präglats av hög personal-
omsättning. På årsbasis har personalstyrkan varit cirka 
två handläggare färre än budgeterat.

Miljömålsarbetet har genomförts i planerad omfatt-
ning. En revidering av de detaljerade miljömålen pågår.

Ekonomisk analys
Årets intäkter från tjänster och avgifter uppgår till 
budgeterad nivå. Bland de övriga externa intäkterna 
ingår ett LOVA-bidrag på 590 tkr vilket förklarar både 
avvikelsen i förhållande till budget och förändringen 
i jämförelse med föregående år. LOVA-bidraget avser 
kartläggning av enskilda avlopp.

Personalkostnaderna har ökat i jämförelse med före-

Ekonomiskt resultat, Lysekils kommuns andel

Belopp i tkr 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter - - 286

Verksamhetens kostnader -2 125 -1 778 -2 634

Verksamhetens nettokostnader -2 125 -1 778 -2 348

Budgetanslag netto 2 300 2 300 2 202

Budgetavvikelse 175 522 -146

andel av kommunens nettokostnad (%) 0,3 0,2 0,3

Nyckeltal

2016

Antal genomförda inspektioner 
(andel av planerat) inom:

- Livsmedel 559 (100%)

- Tobak 71 (100%)

- Läkemedel 29 (97%)

- Miljöskydd 64 (71%)

- Hälsoskydd 87 (100%) 

Antal diarieförda ärenden:

- Antal värmepumpsanmälningar

- Antal livsmedelsregistreringar 123 

- Antal enskilda avloppsärenden 64 

- Antal strandskyddsdispenserärenden 344 

Antal diarieförda ärenden totalt 40 

Andel avslutade ärenden  
i förhållande till inkomna: 2306

- Enskilda avlopp 57%

- Värmepumpsanmälningar 93%

- Miljöskyddsärende 69%

- Strandskyddsdispenser 75%
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Rehabiliteringsmodulen HälsoSAM, som är ett doku-
mentations- och hjälpverktyg i samband med rehabi-
litering av personal, fungerar väl. Verktyget har börjat 
användas i stor omfattning av chefer och personalredo-
görare i SML-kommunerna. 

Ekonomisk analys
Lönenämndens totala utfall mot budget var positivt  
om 874 tkr. Lysekils kommun har ett överskott  
på 331 tkr för året. 

Det positiva ekonomiska utfallet beror främst på en 
lägre bemanning på grund av ej återbesatta tjänster.  
I slutet av året har bemanningen varit fulltalig och per-
sonalkostnaderna uppgår till den budgeterade summan

Måluppfyllelse
Målet med verksamheten är att optimera resursut-
nyttjande i syfte att bygga upp och säkerställa en väl 
fungerande lönefunktion samt skapa en stark och 
attraktiv gemensam organisation som befäster en 
konkurrenskraftig kompetensnivå och service.
Arbetet	pågår	med	att	få	fler	arbetsprocesser	och	

flöden	likartade	inom	SML-kommunerna.	Bland	annat	
har ett nytt gemensamt anställningsavtal tagits fram 
och ska läggas in i ett digitalt verktyg; WinLas.

SML-styrgrupp har också tagit beslut om ett antal 
gemensamma tolkningar av allmänna bestämmelser i 
centrala avtal.

Utbildning, support och informationsinsatser sker 
kontinuerligt	och	har	intensifierats	inom	SML-kommu-
nerna, både för nyanställda och för redan anställda.

Åren som kommer
Löneenheten arbetar med att förbättra nuvarande 
arbetsflöden	inom	den	egna	enheten	och	inom	hela	
SML-verksamheten.	Syftet	är	att	minska	pappersflödet	
och få en smidigare hantering av lönehanteringen från 
anställd till löneutbetalning. 

Arbetet kommer fortsätta fokusera på att få enhet-
liga rutiner och arbetsmetoder inom enheten och inom 
SML-kommunerna. Arbetet med implementering av an-
ställningsavtal som ska läggas in av chef  eller personal-
redogörare i det digitala verktyget fortsätter. Pensions-
administrationen sköts av löneenheten för Munkedals 
kommun från och med 2014, för Sotenäs kommun från 
och med 2016 samt kommer senast från och med den  
1 juni 2017 att tas över från Lysekils kommun.

2017	är	att	utföra	den	planerade	årliga	avgiftsfinan-
sierade tillsynen och inkommande ärenden. Priorite-
ring ska ske av det fortsatta arbetet med arbetssätt och 
gemensamma rutiner för att uppnå uppställda mål och 
lagkrav. Likaså att utveckla samarbetsformer mel-
lan den gemensamma miljönämnden och respektive 
kommuners verksamheter. Det strategiska miljömåls-
arbetet, där miljönämnden har ett samordnade ansvar, 
börjar ta form i de tre kommunerna. Under det kom-
mande året är arbetet med att hitta kanaler för att nå ut 
med miljömålsarbetet prioriterat. Syftet är att arbetet 
ska bli känt både bland medarbetare och allmänhet. 

Lönenämnden
Ordförande: Said Lundin (S) Munkedal.

Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för 
de samverkande kommunernas uppgifter vad avser; 
löneadministration, support och utbildning i lönesys-
temets olika delar, support i tillämpning av lagar, avtal 
och regler, utdata och statistik (basutbud), systemför-
valtning samt pensions- och försäkringsadministration.

Ekonomiskt resultat, Lysekils kommuns andel

Belopp i tkr 2016 2015 2014

Verksamhetens kostnader -2 869 -2 987 -2 942

Verksamhetens nettokostnader -2 869 -2 987 -2 942

Budgetanslag netto 3 200 3 217 3 340

Budgetavvikelse 331 230 398

Andel av kommunens nettokostnad (%) 0,4 0,4 0,4

Verksamhet 
Löneenheten har från och med mars 2016 infört e-löne-
specifikationer	för	alla	anställda	inom	SML-kommunerna.	
Detta innebär att den anställde får sitt lönebesked 
elektroniskt istället för på papper i brevlådan. 

I varje kommun pågår försök med pilotgrupper där 
timanställda själva registrerar sin tid i tidsrapporte-
ringsverktyget Heroma. Målet är att alla timanställda 
själva ska registrera sin tid i Heroma.

Stor personalomsättning inom SML-kommunerna 
och särskilt inom chefsleden har inneburit att  
mer resurser har behövts läggas på introduktion av 
nyanställda	och	att	fler	ofullständiga	löneunderlag	 
inkommit till enheten. 
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Inom tillsynsverksamheten enligt plan – och bygg-
lagen har ytterligare resurser avsatts för att kunna 
genomföra den plan för tillsynsverksamheten som 
arbetades fram under 2015.

Ekonomisk analys
Byggnadsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2016 
en positiv budgetavvikelse. Den största orsaken till detta 
finns	inom	bygglovsverksamheten.	Där	har	intäkterna	
ökat	genom	mer	avgifter	då	det	inkommit	fler	bygglovs-
ansökningar än tidigare år. 

Ett verksamhetsområde som har en negativ avvikel-
se är bostadsanpassning som under året beviljat mer 
bidrag än den avsatta budgeten. Under hösten kom 
dock bidragen att minska något. 

Måluppfyllelse
Livsmiljö – centrumutveckling
Verksamheten medverkar i ett samarbete kring att 
utveckla centrummiljöer genom deltagande i projektet 
Urban Platsinnovation. Det är ett samarbetsprojekt 
mellan sju parter i Sverige och Norge. Samverkan 
mellan deltagande kommuner, lokala näringslivsorga-
nisationer och forskare är en viktig del av projektet. 
En handläggare har deltagit vid ett antal möten och 
aktiviteter kopplade till projektet under året.

Näringsliv – förbättra servicen till företagare
Verksamheten ska bidra till en snabb och god  
service till näringslivet. Enheten har medverkat  
vid en företagskväll och strävar efter att ha  
kontinuerlig god service gentemot företagare och 
mäklare. Mätningar görs också av hur verksam- 
hetens service och ärendehantering upplevs  
genom en enkät som går ut till alla företagare som  
sökt bygglov. Svarsfrekvensen är väldigt begränsad  
(21 svar av cirka 80 skickade enkäter till företagare). 
De enkätsvar som kommit in är dock övervägande 
positiva både vad gäller tillgänglighet och bemötande.

Enheten har också deltagit vid en lotsgruppsträff. 

Verksamhet
Bygglovenheten arbetar sedan 2012 med att förbättra, 
förenkla och effektivisera olika processer inom verk-
samheten som handläggning av bygglov, anmälningsä-
renden, förhandsbesked och tillsyn.
Samarbetet	GIS	(Geografiskt	Informations	System)	

mellan Lysekils, Tanums, Strömstads och Munkedals 
kommuner har fortsatt och under året tillkom även 
Sotenäs kommun som samarbetspartner.
Energirådgivning	finns	också	i	verksamheten,	denna	

tjänst köps via statliga bidrag från Uddevalla kommun.
Antalet inkommande ärenden har ökat med 101 

ärenden jämfört med 2015. Den största ökningen står 
ansökningar om bygglov för.

Under 2016 kom byggnadsnämnden att ta över 
ansvaret för kommunens bostadsanpassning. Denna 
verksamhet handlägger även bostadsanpassningsbi-
drag för kommunerna Sotenäs och Munkedal genom 
ett samarbetsavtal. 

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens  
verksamhet och utveckling inom bygglov, GIS 
(Geografiskt	Informations	System),	karthantering,	 
mätningstjänster samt bostadsanpassning. Ansvars-
området innefattar myndighetsutövning enligt gällande 
lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde.

Ordförande:
Bo Göthesson (S)

Vice ordförande:
Mikael Wennergren (LP)

Förvaltningschef:
Marie-Louise Bergqvist

Resultaträkning

Belopp i tkr 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 5 859 4 244 4 273

Verksamhetens kostnader -9 995 -7 229 -6 924

Kapitalkostnad -202 -244 -288

Verksamhetens nettokostnad -4 338 -3 265 -2 939

Budgetanslag netto 4 707 3 407 3 412

Budgetavvikelse 369 142 473

Andel av kommunens nettokostnad (%) 0,6 0,4 0,4

Nettokostnad per verksamhet

Belopp i tkr 2016 2015 2014

Byggnadsnämnden -420 -463 -297

Bygglovenheten -223 -568 -402

Mätenheten -1 579 -1 666 -1 537

Administration* -64 -593 -700

Bostadsanpassningsbidrag -2 086

Energirådgivning 30 23 0

En administrtiv tjänst flyttades över från byggnadsnämnden till samhälls- 
byggnadsförvaltningen då denna tjänst arbetade övergripande inom hela  
Lysekils kommun (flyttades över årskiftet till 2016)
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arbete med att effektivisera tjänsten och ta fram rutiner 
har gjorts under året.Nästa steg är att aktivt arbeta med 
återvinning av exempelvis ramper, hissar med mera.

Planverksamheten
Hela	planverksamheten	kommer	under	2017	att	flyttas	
över till byggnadsnämnden.

Verksamheten fortsätter under kommande år att 
lägga mycket tid på den strategiska planeringen. Tiden 
som verksamheten lägger på detaljplanering måste öka 
till	kommande	år	med	syfte	att	få	fram	fler	bostäder.	

Lotsgruppen kallas samman av näringslivsenheten  
vid behov och syftar till att på ett samordnat sätt hjälpa 
företagare vid till exempel nyetablering. En handläg-
gare har tillsammans med näringslivsenheten deltagit  
i interregprojektet ”Ett enat Bohuslän” som handlar  
om turism och näringsliv.

Lärande – utveckla  
och sprida användandet av GIS 
Verksamheten har utbildat användare inom kommunen 
i att använda GIS. GIS-gruppen, som är ett samarbete 
mellan norra Bohusläns fem kommuner, har under 
året bland annat lanserat en gemensam GIS-hemsida.  
Webbseminarier hålls kontinuerligt med nyanställda i 
alla fem kommunerna. 

GIS-gruppen har under året anordnat informations-
insatser gentemot chefer och nämndspolitiker inom 
kommunens olika verksamheter. Syftet med informa-
tionen är att sprida goda exempel på GIS-användning 
för att inspirera förvaltningarna i att på sikt effektivi-
sera sina verksamheter med hjälp av GIS.

Åren som kommer
Mätningstjänster, karthantering och GIS 
Verksamheten ska fortsätta arbetet med att sprida och 
utveckla	användandet	av	GIS.	Syftet	är	att	fler	verksam-
heter ska kunna använda GIS som ett verktyg i effek-
tiviserings- och utvecklingsarbetet. Mätverksamheten 
kommer även under 2017 att genomföra förstudie för 
övergång till nytt höjdsystem. Verksamheten kommer 
också fortsätta att aktivt medverka i strategisk planering.

Bygglov och tillsyn
Verksamheten kommer fortsatt att medverka i sam-
arbetsprojektet Urban Platsinnovation med syftet att 
skapa långsiktigt hållbara och levande centrummiljöer.

Målet för en genomsnittlig handläggningstid på sex 
veckor för bygglov bör ligga kvar trots ökningen under 
2016. Rutiner kring handläggningstider kommer att 
arbetas fram och delegationsordningen ska ses över.
Gällande taxa ska ses över med anledning av förslaget 
från SKL (Sveriges kommuner och landsting) om ny 
taxa baserad på timtid.

Handläggaren för tillsyn har under året bedrivit aktiv 
tillsyn och kommer göra detta även framöver. Under 
kommande år kommer byggnadsinspektörerna även att 
arbeta med att se över kommunala lekplatser, obligato-
risk ventilationskontroll samt enkelt avhjälpta hinder.

Under 2017 har byggnadsnämnden fått bidrag  
från Fyrbodal för att arbeta vidare med en förstudie  
för projektet Se Huset. Via projektet hoppas man  
etablera samarbete med två andra kommuner för  
att sprida kunskap och föra dialog kring kulturmiljö-
frågor och hållbarhet.

Bostadsanpassning
Under 2016 tog byggnadsnämnden över den tjänst som 
ansvarar för kommunens bostadsanpassning. Ett stort 

Personal

2016 2015 2014

Antal anställda 11 10 9

varav kvinnor 5 5 4

varav män 6 5 5

Personalkostnad, tkr 6 286 5 364 5 306

Personalkostnad av verksamhetens brut-
tokostnad (%) 61,6 71,4 73,6

Nyckeltal

2016 2015 2014

Bygglovenheten

Inkommande ärenden (ansökningar, 
anmälan, tillsyn,förhandsbesked) 567 466 390

Utgående beslut (bygglov, beslut  
tillsyn, startbesked, positivt förhands-
besked, slutbesked mm)

868 732 660

Handläggningstid i snitt/arbetsdagar 40 24 33

Mätenheten

Nybyggnadskartor 20 13 16

Utsättning nybyggnation/större 
tillbyggnader, lägeskontroll 22 20 25

Förrättningar Lantmäteriet 6 7 4

Bostadsanpassning

Inkommande ansökningar  
Lysekil, Sotenäs, Munkedal 218 185 296

Utgående beslut Lysekil, Sotenäs, 
Munkedal 169 i.u. i.u.

Nettoinvesteringar/Angläggningstillgångar

Belopp i tkr 2016 2015 2014

Nettoinvesteringar 0 318 30

Anläggningstillgångar bokfört värde 532 711 590
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Huvudbiblioteket har ökat besöksantalet och biblio-
teket fyller en stor funktion i integrationsarbetet. Även 
Gullmarsborg har ökat besöksantalet. En översyn görs för 
att belysa verksamheten på Gullmarsborg utifrån både 
ekonomiskt perspektiv samt verksamhetsperspektiv.

Nämnden arbetar med en handlingsplan för att 
minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron var under 2016 
6,5 procent (2015 var sjukfrånvaron 6,4 procent och 
2014 var sjukfrånvaron 7,6 procent).

Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden visar en positiv budgetavvikelse 
på 13,4 mnkr. Orsaken till avvikelsen är framför allt att 
statsbidragen för asylsökande och nyanlända har ökat 
utan att motsvarande kostnad uppstått. Nettokostnaderna 
har ökat med 2,1 mnkr jämfört med 2015. 

Bidragen från Migrationsverket har ökat med 13,1 
mnkr och bidragen från Skolverket har ökat med 7,8 
mnkr jämfört med 2015. Av de tillfälliga statliga medel 
för asylsökande, som fördelades till kommunerna i 
slutet av 2015, har utbildningsnämnden tilldelats 6,6 
mnkr. Dessa intäkter har täckt motsvarande kostnader 
för olika integrationsprojekt 2016. De totala personal-
kostnaderna har ökat med 17,5 mnkr, vilket motsva-
rar 7,8 procent. Ökningen beror både på ökat antal 
anställda och höjda löner. Statens satsning på höjda 
löner, lärarlönelyftet, är en orsak.

Personalkostnaderna exklusive integrationsprojekten 
enligt ovan underskrider budget inom förskola, grund-
skola och kultur- och fritidsverksamhet med 2,5 mnkr. 
Inom gymnasiet och vuxenutbildningen överskrids 
personalbudgeten med 3,8 mnkr exklusive integra-
tionsprojekten.

Grundskolan har en positiv budgetavvikelse. Över-
skottet beror på ökningen av intäkter från statsbidrag 
och på svårigheter att rekrytera personal. Den kom-
munala förskoleverksamheten visar en negativ bud-
getavvikelse. Utökningar i verksamheten har gjorts 
under året för att möta ett ökat behov av platser och av 
resurser för särskilt stöd. Särskolan visar ett underskott 
som framför allt avser köp av skolplats inom gymna-
siesärskolan. Elevhälsan har en positiv budgetavvikelse 
till följd av att tjänster inte kunnat tillsättas. Kultur- och 
fritidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse. 

Verksamhet
Under 2016 har samtliga verksamheter anpassats för 
att hantera den förändring som tillströmningen av 
nyanlända gett upphov till.  Integrationsmedel, asyl- 
och schablonersättningar har täckt kostnader för detta. 
Inom	flera	områden	råder	dock	stor	brist	på	personal.	
Först	vid	höststarten	har	flertalet	av	de	utlysta	tjäns-
terna kunnat besättas. Resultatet blir att kostnaderna 
blivit lägre än motsvarande intäkter. Detta är grundor-
saken till det positiva ekonomiska resultatet. 

Under året har ett omfattande arbete gjorts för att 
anpassa verksamheterna till kommunens nya styrmo-
dell. Skolinspektionen har genomfört en granskning av 
nämndens arbete under året.

Utbildningsnämnden fortsätter att arbeta med sitt ut-
vecklingsmål, ”Strategier för förbättringar av elevernas 
resultat”. En ekonomisk satsning om 3,6 mnkr gjordes 
2016. Målsättningen är att inom fem år åter etablera 
Lysekils kommun bland de 50 högst rankade kommu-
nerna enligt Sveriges kommuner och landstings öppna 
jämförelser. Resultatet för 2016 blev en placering som 
nummer 45 av landets 290 kommuner, 2015 var place-
ringen 215.

Antalet barn i förskolan ökar. Inför 2017 bedöms 
ökningen till ytterligare 20 barn. Under hösten har 
nämnden beslutat om ändrad fördelningsmodell av 
resurser till förskolan. Modellen ska bygga på att för-
dela resurs efter vistelsetid samt ta hänsyn till barnens 
ålder. Modellen ska vara kostnadsneutral.

Grundskolan har haft ett stort fokus på att hantera 
och utveckla pedagogiska och metodiska arbetssätt för 
att integrera nyanlända. För närvarande råder balans 
lokalmässigt för årskurserna F-6 medan 7-9 behöver 
tillskott	i	form	av	moduler.	Särskolan	har	flyttat	in	i	
nyrenoverade lokaler vid Gullmarsskolan.

Campus Väst som driver gymnasie- och vuxenut-
bildningar har haft ett stort fokus på ekonomi i balans. 
Vidtagna åtgärder visar att ekonomisk balans råder. 
En ny rektorsorganisation gäller från och med hösten 
där rektorsansvar per verksamhet gäller. 2016 bröts 
den negativa trenden av antagna elever till Gullmars-
gymnasiet. En medveten marknadsföring och kreativ 
organisation kring lärlingsutbildningar bidrog till detta. 
Vuxenutbildningen kommer att spela en viktig roll för 
integrationen av nyanlända. Flera samarbeten med 
företag har inletts och planeras.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens verksamheter innefattar  
förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasie-
skola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, bibliotek 
samt kultur- och fritidsverksamhet. Ordförande:

Kent Olsson (M)

Vice ordförande:
Jeanette Janson (LP)

Förvaltningschef:
Lennart Olsson
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Kommunens nya styrmodell ger ett tydligt verktyg för 
att hantera systematiken i både uppföljning och analys 
av utvecklingsområden. Nämnden kommer framöver 
att ha strategiska dokument för att utveckla såväl skola 
som kultur och fritid.

Arbetsmiljöverkets tidigare kritik från 2014, som var 
av organisationskaraktär, har under höstens återbesök 
bedömts som åtgärdade. Det blev goda betyg på både 
resultat och samverkansprocesser.

Säkra framtida kompetensförsörjning
En av framtidens största utmaningar gäller  
personalförsörjning och kompetensförsörjning.

Det saknas vissa yrkesgrupper i Sverige, främst 
pedagoger av olika slag. Det gäller att behålla de vi har, 
kompetensutveckla dessa och locka nya medarbetare. 
Nämnden arbetar med gemensam kompetensutveck-
lingsstrategi, enligt ”Strategier för förbättringar av elev-
ernas resultat”. Skolledare utbildas genom den statliga 
rektorsutbildningen. Distansutbildning av förskollärare 
sker på Campus Väst i regi av Karlstads Universitet. 
Gymnasial lärlingsutbildning inom barn- och fritids-
programmet startar 2017. Nämnden utnyttjar statliga 
lönesatsningar som förstelärare och lärarlönelyft.

Under 2014–2016 ska utveckling av IKT 
(Informations- och KommunikationsTeknologi) 
och matematik prioriteras i skolan
Matematiksatsningen enligt PISA avslutades 2016. 
Resultatet av denna satsning har varit medvetande-
görande av hela styrkedjans betydelse. IKT kommer 
fortsatt att ha en central del i pedagogisk utveckling. 
Under 2016 har samtliga skolformer fått tillgång till 
den grad av IT-utrustning som Skolverket kräver 2018. 
Det innebär att alla i grundskola och gymnasium har 
tillgång till egen utrustning.

Åren som kommer
I enlighet med Lysekils kommuns nya styrmodell ligger 
nämndens utvecklingsfokus på tre huvudområden. 
Nämnden kommer att fortsätta att arbeta med strate-
gier för att höja resultaten i alla skolformer. Att få ett 
analytiskt förhållningssätt är prioriterat. Det innebär 
att ständigt analysera och förbättra verksamheter från 
individ- till organisationsnivå. Kultur- och fritidsenhe-
terna ska arbeta fram strategier för sina verksamheter. 
Invånarna i Lysekils kommun ska uppleva ett bra utbud 
av tjänster med god kvalitet.  

Inför 2017 förutspås en ökning av förskoleplatser 
med cirka 20 barn. Elevantalet i grundskolan ökar 
men väntas stabiliseras på en högre volym inom fem 
år. Detta får till följd att det kommer att krävas ytter-
ligare lokaler, främst på högstadiet. Den nedåtgående 
trenden i antal antagna elever till Gullmarsgymnasiet 
har brutits jämfört med de senaste två åren. Nämnden 

Kultur och bibliotek har ett underskott som bland 
annat beror på ökade lokalkostnader. Gullmarsborg har 
under	flera	år	överskridit	budget	och	förutsättningarna	
för verksamhet och ekonomi är under utredning. Både 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv 
budgetavvikelse.

Måluppfyllelse
Budget i balans
Nämndens grundbudget är i balans. Överskottet 
2016 är beskrivet under den ekonomiska analysen 
och har prognostiserats vid tidigare uppföljningar. 
Grundorsaken är ökade statsbidrag för nyanlända 
samtidigt som rekrytering av personal inte kunnat  
ske i motsvarande utsträckning.

Hållbar arbets– och utvecklingsorganisation  
med tydliga beslutsprocesser
2016 har präglats av att utarbeta strukturer för att sva-
ra upp mot brister i utvecklings- och rutinarbeten som 
påtalats av Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket.

Skolinspektionen påtalade brister som rör det syste-
matiska kvalitetsarbetet. Ett antal rutiner har arbetats 
fram och kommer åter följas upp under 2017.  

Resultaträkning

Belopp i tkr 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 98 732 76 128 89 004

Verksamhetens kostnader -409 182 -384 194 -394 054

Kapitalkostnad -3 361 -3 694 -4 021

Verksamhetens nettokostnad -313 811 -311 760 -309 071

Budgetanslag netto 327 173 314 112 309 885

Budgetavvikelse 13 362 2 352 814

Andel av kommunens nettokostnad (%) 38,1 41,5 42,3

Uppgifterna 2014 är en sammanslagning av bildningsnämnden och gymnasie-  
och vuxenutbildningsnämnden.

Nettokostnad per verksamhet

Enhet 2016 2015 2014

Förskoleverksamhet/Pedagogisk 
omsorg -71 650 -67 206 -67 645

Grundskola/Förskoleklass/  
Fritidshem -135 978 -134 026 -135 674

Särskola -13 793 -10 520 -11 499

Kultur och bibliotek -7 600 -7 139 -7 356

Fritid -17 974 -17 412 -16 636

Musikskola -1 952 -1 769 -2 445

Stödanordningar, skolskjuts -5 771 -5 307 -5 192

Gemensamt nämnden -4 746 -5 571 -4 110

Avgifter och statsbidrag förskola, 
pedagogisk omsorg, fritidshem

11 631 11 316 12 152

Gymnasieskola -55 600 -61 323 -56 433

Vuxenutbildningen -10 378 -12 808 -11 731

Kultur och bibliotek redovisas fr.o.m. 2016 gemensamt som en följd av en  
omorganisation. Särskola inkluderar både grundsärskola och gymnasiesärskola.
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undersöker möjligheter att ytterligare bredda program-
utbudet på gymnasiet.

Under 2016 har ett stort arbete gjorts för att ut-
veckla verksamheter med syfte att integrera nyanlända 
i	Lysekils	kommun.	Detta	har	till	stor	del	finansierats	
av riktade statsbidrag. Inför de närmaste åren råder 
osäkerhet om vilka verksamhetsbehov som kvarstår 
och	hur	dessa	ska	finansieras.	Vuxenutbildningen	kom-
mer att bli en viktig aktör för att bidra till anpassning 
till arbetsmarknaden för såväl nyanlända som för att 
möta ändrade behov.

Inom de närmsta åren kommer nämnden ha svårig-
heter att rekrytera personal. Det gäller främst lärare, 
fritidspedagoger, förskollärare, kuratorer och studie-
vägledare. Inom en snar framtid kommer det att saknas 
60 000 behöriga lärare i svensk utbildningsverksamhet. 
Detta kommer att innebära stora utmaningar för varje 
skolhuvudman när det gäller att attrahera kompetenta 
medarbetare. Förutom nationell brist har Lysekils kom-
mun en högre andel medarbetare som inom tio år upp-
når pensionsålder. Inom pedagogiska yrken är andelen 
anställda i åldern 55+ cirka 35 procent i Lysekil vilket 
är 5-10 procentenheter högre än riket.

Personal

2016 2015 2014

Antal anställda 564 541 544

  varav kvinnor 442 424 428

  varav män 122 117 116

Personalkostnad, tkr 242 026 224 484 224 505

Personalkostnad av verksamhetens  
bruttokostnad (%) 58,7 57,8 56,4

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

2016 2015 2014

Nettoinvesteringar 3 442 1 302 2 336

Anläggningstillgångar bokfört värde 14 851 19 427 22 479

Nyckeltal

2016 2015 2014

Grundskola/Förskoleklass inklusive samlad skoldag

Antal elever 1 462 1 406 1 394

Nettokostnad/elev (kr) 82 665 85 495 84 200

Fritidshem 6–12 år

Antal placerade barn 515 494 477

Nettokostnad/barn (kr exkl avgift) 29 363 36 515 37 836

Grundsärskola

Antal elever 12 15 14

Bruttokostnad/elev (kr) 971 333 591 373 567 655

Förskola 1–5 år

Totalt  antal placerade barn i 
förskola 589 569 571

- varav barn i kommunal förskola 552 532 536

- varav barn i enskild förskola 37 37 35

Nettokostnad/barn, kr exkl avgift 121 647 113 071 116 790

Pedagogisk omsorg

Antalet placerade barn 17 16 23

Nettokostnad/barn, kr exkl avgift 99 868 107 529 89 751

Musikskola

Elever i egen undervisning 319 307 291

Elever i kö 146 147 76

Biblioteksverksamheten

Utlåning  (antal) 75 806 80 989 76 670

Utlåning e-bok (antal) 3 310 2 828 3 542

Lysekils stadsbibliotek, antal besök 77 218 70 980 67 467

Utlåning/invånare 5,4 5,8 5,6

Aktivitetsstöd  ungdomsföreningar/ sammankomster

Idrottsföreningar 6 859 6 695 7 308

Övriga 82 60 51

Totalt 6 941 6 755 7 359

Lägerverksamhet

Lägerdeltagare 1 787 1 897 2 047

Gästnätter 5 645 5 927 6 405

Gullmarsborg, antal  
besökare allmänheten 36 310 36 037 33 139

Kultur och bibliotek

Satsning nettokostnad i kr/invånare 522 494 515 

Gymnasieskola

Antal elever gymnasiet inkl. gy-sär 584 598 626

Andel Lysekilsungdomar  
som valt Campus Väst, % 68 68 69 

Antal Lysekilsungdomar  
till andra huvudmän 163 182 i.u.

Antal gymnasieprogram  
på Campus Väst 11 10 12
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Inom verksamheten barn och unga är det totala an-
talet placerade barn fortfarande högt. En stor andel är 
placeringar utanför den egna familjen som pågår under 
väldigt lång tid, kallas även ”uppväxtplaceringar”. Ett 
utvecklingsarbete i syfte att genomlysa målgrupp, be-
hov och framtida struktur kommer att påbörjas under 
början av 2017.

Personalomsättningen vad gäller enhetschefer och 
socialsekreterare har varit relativt stor under första 
halvåret 2016 men har sedan dess alltmer stabiliserats. 
Användning av konsulter har minskat och under sista 
kvartalet 2016 har det varit någon enstaka insats, då 
inom	flyktingverksamheten.	Minskningen	av	konsulter	
har under senare delen av året gynnat verksamheten 
både kvalitetsmässigt och ekonomiskt.

 

Ekonomisk analys
Efter årets första tertialuppföljning visade prognosen 
ett årsresultat på - 5,6 mkr. I samband med detta upp-
rättades en handlingsplan med åtgärder för att komma 
i balans. Åtgärdsplanen beslutades i socialnämnden 
och har fortlöpande följts upp och återrapporterats till 
nämnden under året. Regelbundna uppföljningar har 
också ägt rum mellan socialnämnden och kommunsty-
relsens presidium.

Resultatet har förbättrats under året och det beror 
till stor del på statsbidrag för mottagande av ensam-
kommande	flyktingbarn,	minskade	kostnader	för	
konsulter samt lägre kostnader för försörjningsstödet. 
Förvaltningen har genom att undvika externa place-
ringar i hem för vård och boende (HVB) istället kunnat 
verkställa	de	flesta	placeringarna	av	barnen	i	egen	regi.	
När detta har skett i kommunens egna boenden och 
egna familjehem har kostnaderna kunnat hållas nere.

I samband med den kraftiga minskningen av mot-
tagandet	av	ensamkommande	flyktingbarn	stängdes	
ett	av	de	egna	boendena	för	ensamkommande	flyk-
tingbarn	(EKB)	ner	under	november.	Personal	flyttades	

Verksamhet
Under 2016 har socialnämnden antagit långsiktiga 
planer för vård- och omsorg samt LSS/socialpsykiatri. 
En genomlysning, kostnad per brukare (KPB), har 
genomförts i alla verksamheter och handlingsplaner 
har upprättats. 

Arbetet med ny styr- och ledningsmodell har pågått 
i hela verksamheten under året och mål har upprät-
tats inför 2017 års verksamhet. Alla enheter har också 
utvecklat värdegrundsarbetet.

Inom vård och omsorg har stimulansmedel beviljats 
till ökad bemanning inom särskilda boenden och till 
kompetensutveckling i såväl vård och omsorg som i 
verksamheten för LSS/socialpsykiatri.

En utveckling och utökning av anhörigstödet har 
skett under året vilket innebär att LSS/socialpsykiatri 
och IFO-verksamheterna har involverats och nu kan 
erbjuda sådant stöd. ”En bra plats” är en webbplats för 
anhörigstöd och används som kompletterande stöd.

I november stod en nystartad gruppbostad inom verk-
samheten	för	särskild	service,	LSS,	inflyttningsklar.	Fem	
av	de	befintliga	sex	lägenheterna	är	i	dagsläget	belagda.

Under 2016 har stort fokus lagts på att strukturera 
upp arbetet med försörjningsstöd, att ge rätt insats till 
rätt biståndstagare och att samarbeta effektivt med 
arbetsmarknadsenheten (AME).

Många kommuninvånare med missbruksproblema-
tik har under året sökt hjälp hos vuxenenheten. De 
flesta	av	dem	har	kunnat	erbjudas	stöd	på	hemmaplan	
genom beroendegruppen och en gemensam träffpunkt 
som under året startats upp på Badhusberget.
Vuxenenhetens	verksamhet	för	flyktingmottagning	

har mottagit ett stort antal nyanlända under åren 2015-
2016. Mottagandet har inneburit att ta emot anvisade 
nyanlända, förmedla och iordningställa lägenheter, ge 
praktiskt stöd och handlägga försörjningsstöd.
Mottagande	av	ensamkommande	flyktingbarn	har	

under 2016 minskat kraftigt. Minskningen har medfört 
att ett av kommunens egna boende har avvecklats 
under sista kvartalet.

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för verksamheterna inom 
individ- och familjeomsorg (IFO), vård och omsorg, 
LSS/socialpsykiatri samt biståndsbedömning. 
Verksamhetsansvaret innebär att fatta beslut i enlighet 
med Socialtjänstlagen (SoL) och LSS (Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade), samt att verkställa 
de beslut som fattas inom nämndens ansvarsområde. 
Biståndsenhetens huvuduppgift är att utreda, fatta och 
följa upp beslut enligt ovan nämnda lagar. 

Ordförande:
Maria Forsberg (S)

Vice ordförande:
Ronny Hammargren (LP)

Förvaltningschef:
Eva Andersson
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här har dygnskostnaderna ökat då efterfrågan på  
konsulentstödda familjehem är hög. 

En genomlysning av socialförvaltningens ekonomi 
har under året genomförts med hjälp av Ensolution och 
KPB. Där har det blivit synligt att verksamheten har 
höga kostnader vad gäller barn och unga samt höga 
personalkostnader inom hemtjänst och särskilt boende. 
Samtliga verksamheter arbetar med en åtgärdsplan uti-
från det presenterade resultatet och ett särskilt utveck-
lingsarbete av hela barn- och ungdomsverksamheten 
startar i februari 2017. Fortsatt satsning på förebyggan-
de arbete är nödvändigt för att över tid kunna möta barn 
och familjers behov i ett tidigt skede. Alla insatser som 
ges i samarbete med skola och fritid, och som ges tidigt, 
kommer att minska framtida behov av dyra vårdinsatser.

Måluppfyllelse
Socialförvaltningen har haft ett antal mål som varit 
oförändrade under lång tid. Under 2016 har ett aktivt 
arbete ägt rum i hela kommunen vad gäller ny styr- 
och ledningsmodell, med framtagande av mål och 
utvecklingsområden i alla nämnder och verksamheter. 
Det arbetet har mynnat ut i att alla verksamhetsområ-
den har upprättat kritiska kvalitetsmål och indikatorer 
för sina respektive kärnverksamheter. Socialnämnden 
har beslutat om utvecklingsområden som ska priorite-
ras och de uppdrag som ska ges till verksamheterna.

Under 2017 kommer de nya målen och kvalitetsfak-
torerna att börja användas och nämnden kommer  
att få resultaten presenterade i samband med de  
budgetuppföljningar som sker under året och slut- 
ligen vid årsbokslut.

För 2016 kan följande resultat vad gäller målupp-
fyllelse redovisas:

• Ett av målen var att det förebyggande arbetet inom 
verksamheten för barn och unga skulle öka. Detta har 
skett genom att Familjens Hus haft igång sin verksam-
het under året med god besöksstatistik. Fältassistenter 
har lyckats med arbetet att öka sitt samarbete med 
skolan och de olika idrottsföreningarna i kommunen. 
Samarbetet mellan socialtjänst, skola, förskola och 
fritid	har	intensifierats	under	året	med	ett	positivt	
resultat. Skolan och socialtjänsten har även arbetat 
tillsammans med föräldrar i syfte att verka för en  
bättre skoldag samt att förebygga missbruk och  
ohälsa bland våra barn och unga.

• Målet för att antal vårddygn på institution för barn 
och unga ska minska har uppnåtts i förhållande till 
föregående års resultat. 2016 var antalet 263 vårddygn 
per månad i jämförelse med 342 vårddygn per månad 
under 2015. Trots minskningen av antal dygn har 
kostnaderna ökat då dygnspriserna i både HVB-hem 
och familjehem stigit på grund av större efterfrågan.

då till vakanta tjänster och lokalerna sades upp. De 
minskade kostnaderna för konsulter härrör från andra 
halvåret	då	verksamheten	lyckats	rekrytera	fler	egna	
handläggare. De minskade kostnaderna för försörj-
ningsstödet förklaras till stora delar av en förbättrad 
arbetsmarknad, men också av ett fördjupat samarbete 
med arbetsmarknadsenheten. 

Nämndens underskott beror till största delen på 
höga kostnader inom individ- och familjeomsorg för 
barn och unga, överbeläggning på korttidsavdelningen, 
höga	kostnader	för	hemtjänsten	i	Brastad	samt	fler	
personer och ökat behov inom funktionshinder.  
Några kostnader av engångskaraktär tynger också 
resultatet. Bland annat en sanktionsavgift, beslutad  
av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), på grund 
av att kommunen bedöms har brustit i verkställighet  
av ett boendeärende.

Verksamheten inom barn och unga, IFO, har ett  
kraftigt budgetunderskott i alla sina verksamheter  
där det totala resultatet hamnar på -12,5 mkr.  
Kostnaderna för placeringar i HVB-hem och familje-
hemsvård dominerar. Antal vårddygn per månad för 
barn och unga på institution har minskat jämfört  
med	föregående	år	från	342	till	263.	De	flesta	av	de	
placerade barnen har långa pågående placeringar  
och dygnskostnaderna är högre än tidigare i samband 
med den ökade efterfrågan på EKB-boenden. Detta  
gör att kostnaden för placering på institution ökat  
trots minskat antal vårddygn per månad. Under året 
har	flera	barn	flyttats	från	HVB-hem	till	familjehem,	
vilket är en något billigare form av insats, men även 

Resultaträkning
Belopp i tkr 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 122 554 102 447 148 976

Verksamhetens kostnader -484 536 -447 798 -490 058

Kapitalkostnad -1 434 -1 457 -1 392

Verksamhetens nettokostnad -363 416 -346 808 -342 474

Budgetanslag netto 361 318 334 981 334 056

Budgetavvikelse -2 098 -11 827 -8 418

Andel av kommunens nettokostnad (%) 44,2 46,2 45,8

Nettokostnad per verksamhet
Belopp i tkr 2016 2015 2014

Stab och administration * -26 443 -22 259 -2 083

Individ- och myndighetsavdelning * -73 343

Individ- och familjeomsorgsavdelningen -46 199 -42 675 -46 803

Avdelning LSS/socialpsykiatri -76 558 -61 760 -53 106

Avdelning Vård och omsorg -214 216 -220 114 -167 139

 
*) Under 2014 var det två nämnder inom socialförvaltningen. 2015 gjordes en  
sammanslagning till en gemensam nämnd – socialnämnden. I samband med 
denna organisatoriska förändring genomfördes också en verksamhetsförändring 
som innebar att den interna köp- och säljverksamheten inom hemvården  
avvecklades för att ge plats åt en annan metod. I samband med den ekono- 
miska uppföljningen under 2015 gjordes därför en fördelning av de intäkter  
och kostnader som tidigare låg under individ- och myndighetsavdelningen.  
Fördelningen gjordes utifrån verksamhet.
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personaltäthet inom vård och omsorg genom statligt 
stimulansbidrag kommer att upphöra 2019. En bered-
skap	för	detta	måste	finnas	då	kommunerna	förväntas	
klara	denna	finansiering	själva.

Rekrytering och personalförsörjning samt kompe-
tensutveckling av medarbetarna är ett område som 
socialnämnden har prioriterat som utvecklingsområde. 
Att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att vara en 
framgångsfaktor för kommunen i framtiden.

Arbetet med en utvecklad styr- och ledningsmodell, 
där gemensamma mål och uppdrag ligger till grund för 
verksamhetens utförande, kommer att fortsätta. 

Under året har handlingsplaner upprättats utifrån det 
resultat som framkommit av genomlysningen KPB. Ett 
fortsatt arbete med Ensolution och KPB kommer att 
göras under åren 2017 och 2018.

• Inom vård och omsorgsverksamheterna har ett 
viktigt mål varit att alla brukare ska ha individuella 
genomförandeplaner. Målet har uppnåtts.

• Målet med minskad sjukfrånvaro har också uppnåtts. 
Den totala sjukfrånvaron har minskat från 9,74 procent 
under 2015 till 9,13 procent under 2016. Detta beror 
på	ett	intensifierat	arbete	utifrån	kommunens	riktlinjer	
för sjukfrånvaro och rehabilitering, minskningen avser 
främst den långa sjukfrånvaron.

• Målet att ta fram ett resursfördelningssystem har inte 
genomförts under året, men ligger som mål för 2017.

• Nämndens ekonomiska mål med budget i balans har 
inte uppnåtts då resultatet visar -2,1 mnkr.

Åren som kommer
De kommande åren innebär utmaningar av olika slag 
för socialförvaltningen. De långsiktiga verksamhets-
planerna som är antagna av socialnämnden ska styra 
den långsiktiga planeringen. Lysekils kommun har en 
hög andel personer över 65 år och andelen kommer 
att fortsätta att öka. I Lysekils kommun är andelen 
invånare över 65 år 28 procent jämfört med riket 
där motsvarande siffra är 20 procent. Sett utifrån ett 
femårsperspektiv bedöms ökningen fortsätta till 31 
procent.  Ett nytt särskilt boende planeras i Fiskebäck. 
Dessutom	finns	behov	av	boende	för	personer	inom	
socialpsykiatrin och hemmaplanslösningar för barn 
inom LSS-området.

För att undvika kostsamma insatser behöver  
arbetet med förebyggande insatser prioriteras i alla 
verksamheter. Inför framtiden behöver fokus ligga  
på att skapa förutsättningar till trygghet, gemenskap 
och att den enskilde stöttas till största möjliga själv-
ständighet. En central del i socialförvaltningens arbete 
är också att anpassa de stödinsatser som kommunin-
vånarna har, utifrån en individuell planering där den 
enskilde är delaktig i utformningen. I arbetet med  
barn och unga behöver det förebyggande arbetet  
och samarbetet med skola, förskola och vårdgivare 
fortsätta utvecklas så att tidiga insatser ökar och  
placering utanför hemmen minskar.

1 juli 2017 kommer kommunerna att få halverad 
ersättning från Migrationsverket i samband med mot-
tagande	av	ensamkommande	flyktingbarn.	Det	ställer	
stora krav på snabba omställningar och framförhållning 
i våra boenden för att inte hamna i övertalighet och 
ekonomiska underskott.

Arbetet inom vuxenenheten fortsätter och sam- 
arbetet med arbetsmarknadsenheten är gynnsamt för 
att komma vidare i sysselsättning och egen försörjning.

Reglerna för det kommunala betalningsansvaret 
kommer att förändras. Detta kommer att ställa högre 
krav på hemtjänst och hemsjukvård. Beredskap och 
flexibilitet	måste	vara	hög	för	att	snabbt	ta	emot	vård-
tagaren i hemmet.

De särskilda satsningar som gjorts för att höja 

Personal
2016 2015 2014

Antal anställda 690 661 663

varav kvinnor 615 602 608

varav män 75 59 55

Personalkostnad, tkr 321 137 294 444 286 837

Personalkostnad av  
verksamhetens bruttokostnad (%) 66,1 65,7 58,6

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar
Belopp i tkr 2016 2015 2014

Nettoinvesteringar 1 184 167 672

Anläggningstillgångar bokfört värde 5 768 5 774 6 884

Nyckeltal
2016 2015 2014

Institutionsvård, barn och unga tkr * 16 694 16 467 9 143

Familjehem, barn och unga tkr * 11 633 9 328 7 588

Institutionsvård, vuxna missbrukare tkr 2 072 2 337 1 504

Ekonomiskt bistånd tkr ** 11 913 13 713 12 617

Personlig assistans LSS, antal timmar * 18 446 13 760 14 374

Gruppbostad LSS,  
antal platser egen regi *** 48 48 48

Nettokostnad, tkr/plats 669 677 670

Särskilda boenden, antal platser per 
31/12 (genomsnittligt nyttjande) **** 174 (169) 174 (169) 170 (166)

Nettokostnad/plats, tkr 601 634 616

Korttidsvård, genomsnittligt  
nyttjande under året ***** 11,1 10,9 10,6

*) Både egen regi och externa utförare. Verksamheten för ensamkommande barn 
är exkluderad.
**) I samband med införandet av nytt verksamhetssystem ingår, från och med 
2014, även ekonomiskt bistånd inom flyktingverksamheten.
***) Ökade antal platser för gruppbostad LSS i samband med nybyggnation av 
gruppboendet Kvarngatan, 6 platser. Inflyttning skedde dock under november 
månad vilket gör att dessa siffror inte tas med på helåret 2016.
****) Antalet platser ökade 2015 i samband med ombyggnation på Stångenäs-
hemmet i Brastad.
*****) Kompassen 9 platser, Lysekilshemmet 2 platser. Under mars-juni nyttjades 
1 plats på Gullvivan som korttidsplats. Genomsnittlig nyttjande  
0,9 – ej med i sammanställningen.
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Koncernen Lysekils Stadshus AB

Ordförande Mats Karlsson (M)
VD Leif  Schöndell

Lysekils kommun äger bolag och driver bolagsverk-
samhet för att förverkliga kommunala ändamål. 
Verksamheten som bedrivs i dessa bolag syftar till att 
skapa nytta för kommunen och kommuninvånarna. 

Lysekils kommun har valt att organisera de helägda 
bolagen under ett gemensamt moderbolag, Lysekils 
Stadshus AB. Syftet med detta moderbolag är att skapa 
en ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens 
bolag, men det ger också möjlighet till att nyttja skatte-
lagstiftningens regler om koncernbidrag. Moderbolaget 
har därigenom fått rollen som koncernstyrelse.

Förutom lagar och författningar regleras bolagens 
verksamhet och dess relation till kommunen genom:

• Bolagsordning
• Gemensamma ägardirektiv
• Bolagsspecifika	ägardirektiv
• Avtal mellan kommunen och respektive bolag

Bolagskoncernen är det begrepp kommunen använ-
der för att beskriva Lysekils Stadshus AB med dess 
dotterbolag.
Årets	resultat	efter	finansiella	poster	för	bolagskon-

cernen uppgick till 20,1 mnkr. Motsvarande resultat 
föregående år uppgick till 8,8 mnkr. Moderbolaget har 
redovisat erhållet koncernbidrag med 4,3 mnkr. Leva 
i Lysekil AB har redovisat motsvarande belopp som 
lämnat koncernbidrag.

Värdet av bolagskoncernens anläggningstillgångar 
vid årsskiftet uppgick till 968,0 mnkr och omsätt-
ningstillgångarnas värde uppgick till 71,0 mnkr. Totala 
långfristiga skulder uppgick till 812,8 mnkr. Bolagskon-
cernens egna kapital uppgick till 117,6 mnkr.

Resultaträkning
Mnkr 2016 2015

Intäkter 310,0 274,5

Kostnader -192,7 -190,6

Av- och nedskrivningar -70,0 -47,8

Rörelseresultat 47,3 36,1

Finansiella poster -27,2 -27,3

Resultat efter finansiella poster 20,1 8,8

Skatt på årets resultat 0,0 -0,1

Uppskjuten skatt -2,0 -0,1

Årets resultat 18,1 8,7

Nyckeltal
Mnkr 2016 2015

Resultat	efter	finansiella	poster 20,1 8,8
Eget kapital 117,6 99,6
Låneskuld 812,8 860,9
Soliditet (%) 11,3 9,6
Investeringar, mnkr 73,7 49,9
Antal anställda 110 110

Avkastning på eget kapital  18,1% 8,9%
Avkastning på totalt kapital  1,7% 0,8%
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Havets Hus i Lysekil AB

Ordförande Eva-Lott Swahnberg (L)
VD Maria Jämting

Verksamhetsbeskrivning
Havets Hus affärsidé är att erbjuda lärorika och roliga 
upplevelser utifrån västerhavets liv. Dessutom ska 
Havets Hus berika besökarnas upplevelse och stärka 
varumärket Havets Hus och Lysekil genom att vara en 
trovärdig expert på livet i havet.

Ekonomisk analys
Resultatet före bokslutsdispositioner 2016 blev 0,4 
mnkr jämfört med 0,2 mnkr året innan. 

Entréintäkterna ökade med 3 procent jämfört med 
föregående år trots något färre besökare. Detta tack 
vare en prisjustering. Intäkterna från skolverksamheten 
ökade efter ett nytecknat skolavtal. 

Besökarna står för 71 procent av verksamhetens 
totala omsättning. För tio år sedan var andelen 90 pro-
cent.  Räknar man bort turistinformationsverksamheten 
och EU-projekt så blir Havets Hus andel av den totala 
omsättningen 85 procent. Av dessa står besökarna för 
85 procent, varav 60 procent är entréintäkt och resten är 
uthyrning av lokaler, vattenförsäljning, bidrag med mera. 

Havets Hus har sedan 2012 ansvar för Lysekils 
Turistbyrå för vilken Lysekils kommun betalar en årlig 
ersättning om 0,6 mnkr. Intäkter som tillkommer från 
denna verksamhet är bland annat annonsförsäljning, 
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stugförmedling och serviceavgifter.
Under 2016 gjorde Lysekils Turistbyrå ett överskott 

på 0,2 mnkr varav lite drygt 0,1 mnkr beror på likvida-
tionen av tidigare turistinformationsbolaget Lysekils 
Turist AB. 

Verksamhet
Besöksantalet för 2016 var 74 573 vilket var cirka 
3 000 färre än 2015. Sommarens väder påverkade 
besökssiffrorna och lite regn under slutet av juli bidrog 
till att nästan 9 000 färre besökte akvariet under juli. 
Under augusti ökade dock besöksantalet med cirka 6 
000 besökare jämfört med året innan. 

Närmare 50 klasser deltog i lektioner på Havets Hus 
eller	fick	en	lektion	av	Havets	Hus	på	sin	egen	skola.	
Närmare 2 500 elever och lärare besökte akvariet 
under året. 

Inom ramen för Lysekils kommuns projekt Integra-
tion 2016 tecknades ett skolavtal. Utöver lektioner och 
fria skolbesök innebar också avtalet ett skolårskort till 
alla elever i grundskolan för obegränsat antal besök på 
Havets Hus. 

2016 års utställning hette ”Västerhavets hajar” och 
invigdes av Världsnaturfonden WWFs ordförande Axel 
Wenblad. Havets Hus har sedan 2002 återinplanterat 
märkta	hajar	av	den	fridlysta	arten	småfläckig	rödhaj.	
Märkningen	sker	genom	samarbete	med	Havsfiskela-
boratoriet (SLU) i Lysekil. 2016 sattes två hajar ut och 
totalt har 65 hajar återinplanterats sedan starten och 
fem återfynd har registrerats. Samarbetet med Världs-

Resultaträkning   
Mnkr 2016 2015

Intäkter 11,1 10,4

Kostnader -9,9 -9,3

Avskrivningar -0,7 -0,6

Rörelseresultat 0,5 0,5

Finansiella poster -0,1 -0,3

Resultat efter finansiella poster 0,4 0,2

Bokslutsdispositioner -0,4 0,0

Skatt på årets resultat 0,0 0,0

Årets resultat 0,0 0,2

Nyckeltal 
Mnkr 2016 2015

Resultat	efter	finansiella	poster 0,4 0,2

Investeringar, mnkr 0,6 0,3

Justerat eget kapital 13,7 4,3

Låneskuld 0,0 9,5

Soliditet (%) 78,1 29,2

Antal anställda 10 10

Försäljning turistbyråtjänster  
till kommunen 0,6 0,6
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LEVA i Lysekil AB

Ordförande Peter Hemlin (M)
VD Susanne Malm

Verksamhetsbeskrivning
Bolagets ändamål är att, med den kommunala verkstäl-
lighetsprincipen som grund, bedriva elnäts-, VA- och 
fjärrvärmeverksamhet inom huvudsak Lysekils kom-
mun	eller	i	dess	geografiska	närhet.	Bolaget	sköter	också	
gator, gång- och cykelvägar samt parker på uppdrag av 
Lysekils kommun.

I det helägda dotterbolaget, Lysekils Energi Vind AB, 
bedrivs vindkraftsverksamhet och uppdraget innefattar 
att i egen eller genom annans regi bedriva handel  
med energi.

Sedan augusti 2015 bedriver bolaget elhandel på 
kommission med fokus på den lokala marknaden. 

Ekonomisk analys
LEVA koncernen
Årets omsättning för bolaget och dess dot-
terbolag uppgick till 179,2 mnkr (158,0 mnkr). 
Omsättningsökningen beror främst på taxejustering, 

naturfonden WWF inom bevarandeprojekten för 
småfläckig	rödhaj	och	knaggrocka	fortsatte	även	
under 2016. 

Under året påbörjades också ett samarbete med 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Genom 
samarbetet har Havets Hus varit ute på skolor och 
lärt ut om livet i västerhavet. 

Under september påbörjades EU-projektet 
Marine Mammals som syftar till att öka barn och 
ungas intresse för naturkunskap. 

Projekteringen av om- och tillbyggnaden av 
Havets Hus påbörjades under året och byggstart är 
planerad till september 2017. 

Mål och måluppfyllelse
Mål: Minst 73 000 besökare. 
Resultat: Resultatet blev 74 573 besökare. 

Mål: Minst ett nytt skolavtal. 
Resultat: Ett nytt skolavtal tecknades under året, 
avtalet om skolårskort med Lysekils kommun. 

Mål: Minst en sponsor – samarbetsavtal. 
Resultat: Ett nytt samarbete inleddes under 
året med Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohuslän. Samarbetet innebar att Havets Hus 
besökte skolor och genomförde lektioner genom 
Länsförsäkringars försorg. 

Mål: Framtagen strategi för bevarandearbetet på 
Havets Hus.  
Resultat: En bevarandestrategi framtogs under 
året och antogs av styrelsen i december. 

Mål: Påbörja om – och tillbyggnaden av Havets 
Hus. 
Resultat: På grund av att överklagandeprocessen 
tagit	ovanligt	lång	tid	fick	projektet	flyttas	fram	ett	
år. Planerad byggstart är istället september 2017. 

Åren som kommer
Under de närmaste åren kommer bevarande-
verksamheten och skolverksamheten att stärkas. 
Havets Hus kommer fortsätta att vara en dri-
vande aktör inom ramen för det Maritima Lysekil. 
Reparationsarbeten kommer att genomföras i 
akvariet och samtidigt fortsätter arbetet med en 
om- och tillbyggnad av Havets Hus. Målet är en 
nyinvigning våren 2018. 

Resultaträkning (inkl. Vindbolaget)  
Mnkr 2016 2015

Intäkter 179,2 158,0

Kostnader -123,3 -114,2

Avskrivningar -28,9 -29,6

Nedskrivningar -5,0 0,0

Rörelseresultat 22,0 14,2

Finansiella poster -8,9 -8,9

Resultat efter finansiella poster 13,1 5,3

Skatt på årets resultat 0,0 0,0

Uppskjuten skatt -2,8 -0,1

Årets resultat 10,3 5,1

Nyckeltal (inkl Vindbolaget)
Mnkr 2016 2015

Resultat	efter	finansiella	poster 13,1 5,3

Investeringar, mnkr 43,3 28,9

Justerat eget kapital 125,8 122,3

Låneskuld 258,1 258,1

Soliditet (%) 27,2 27,9

Antal anställda 70 66

Avkastning totalt kapital LEVA (%) 6,9 4,8

Avkastning totalt kapital Vind (%) neg neg
Avkastning totalt kapital  
Levakoncernenen (%) 5,0 3,4
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VA verksamheten
Belopp i mnkr 2016 2015

Intäkter  63,7 55,7

Kostnader  -49,6 -47,6

Avskrivningar  -7,8 -8,6

Rörelseresultat  6,3 - 0,5

Räntenetto  -4,9 -3,0

Nettoresultat  1,4 -3,5

ökningen av elhandelskunder samt en anpassad 
faktureringsrutin.
Resultatet	efter	finansiella	poster	uppgick	till	13,0	

mnkr (5,3 mnkr) för koncernen. Enskilt för LEVA i 
Lysekil AB uppgick resultatet till 20,9 mnkr (10,2 mnkr) 
och för dotterbolaget Lysekil Energi Vind AB till  
– 7,9 mnkr (– 5,1 mnkr).

Jämfört med året innan var 2016 något kallare,  
vilket påverkat intäkter och kostnader för verksamhe-
terna elnät och fjärrvärme.

Preemraff  har under året haft tre längre stopp i spill-
värmeleveransen som medfört ökade oljekostnader för 
fjärrvärmen. 

I dotterbolaget har vindkraftsverken skrivits ner med 
5,0 mnkr, vilket påverkar rörelseresultatet med motsva-
rande belopp.

Inom VA-verksamheten har ändrade faktureringsru-
tiner en engångseffekt på intäkterna motsvarande  
3,7 mnkr, samt att personalförstärkning har gjorts för 
att möta kommande krav och behov.

En stor del av bolagets likvida medel återinvesteras 
varje år. Under året uppgick de totala investeringarna 
till 29,1 mnkr (27,5 mnkr). Av total investering har  
16,2 mnkr investerats i VA-verksamhetens ledningsnät. 

Verksamheten
Elnät
I egen regi har bolaget genomfört två större projekt 
med bygga bort luftledningsnätet och ersätta med jord-
kabel. Detta sker som ett led i att minska avbrottstiden. 
Projekten bidrar positivt till att minimera risken för 
avbrott för kunder på Härnäset, Rixö samt Gåseberg.

Nyckeltal VA-verksamhet
Belopp i mnkr 2016 2015

Ledningslängd (km)   427 417

Antal VA-kunder   4968 5110

Producerad mängd vatten (1000m3)  1597 1144

Renat avloppsvatten (1000m3)  2343 3005

Ackumulerad (+)skuld/(-) fordran till brukarna 641 -749

LEVA i Lysekil AB har anslutit 121 nya abonnenter 
till elnätet varav 101 anslutningar efter  
ombildning	av	en	flerbostadsfastighet.	Samtidigt	har	 
26 abonnemang avslutats.

Vid driftstörningar på 10 kV-nätet informeras bola-
gets elnätskunder via en nyinrättad smsfunktion om 
orsaken till elavbrottet. Den nya smsfunktionen bidrar 
på så sätt till ökad kundnöjdhet. 

Fjärrvärme
Under 2016 levererades 43,5 GWh till bolagets fjärr-
värmekunder, vilket är 3 GWh mer är föregående år. 

Under året har Preemraff  har haft tre längre stopp i 
spillvärmeleverans. För bibehållen fjärrvärmedistribu-
tion under stoppen körs oljeeldade reservcentraler  
på Badhusberget och vid sjukhuset. 

Oljeförbrukningen under året blev totalt 194 m3, vilket 
är betydligt mer än föregående års förbrukning på 7 m3. 
Tre nya fjärrvärmekunder har anslutits till fjärrvärme-
nätet under året.

Bolaget har investerat 2,5 mnkr i ny större invallad 
oljetank på Badhusberget. Tanken ökar leveranssäker-
heten samt att invallningen bidrar till minskad miljörisk 
vid ett eventuellt oljeläckage. 

VA
På	Bua	vattenverk	har	ett	pilotförsök	med	biofilter	
genomförts med syfte att förbättra vattenkvalitén 
i kommunen. Omfattande renoveringar har också 
genomförts på vattenverket.

Vid två av avloppsreningsverken har skrapspelen i 
försedimenteringen bytts ut och betongen i bassäng-
erna har renoverats. 
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VA-saneringsarbeten har också genomförts i Broda-
len. I samma entreprenad byggdes en dagvattenpump-
station om för att minimera problem med dagvatten 
från ledningar vid högt vattenstånd i Broälven.

I Brastad har ledningar vid Lysekilsvägen förnyats och 
i Lysekils tätort har delar av vattenledningen från Marie-
dals högreservoar ersatts med en polyetenledning. 

Gata och park
Under året har ett samarbetsavtal med Lysekils kom-
mun tecknats gällande drift, skötsel och underhåll av 
kommunens gatljusbestånd.

Under verksamhetsåret har stora insatser genom-
förts, inom främst ytterområden och Brastad, för att 
återställa standarden inom landskapsplanteringar.

Vindkraft
Under året har systemet för driftövervakning av 
vindkraften vidareutvecklats. Driftledarna har utökat 
sin kompetens och erfarenhet under året, vilket också 
har bidragit till ökad drifttid på verken.

Bolaget kan för 2016 redovisa en ökad produktion 
med dryga 2 GWh från föregående år till 12,8 GWh.

Båda verken har under året genomgått både helårs- 
och	halvårsservice	samt	flera	underhållsarbeten	för	att	
säkra framtida produktion.

Elhandel
Elhandeln startade i Lysekils Energi Vind AB i augusti 
2015. Elhandeln erbjuder idag enbart lokalproducerad 
miljömärkt el till sina kunder. Antal kunder vid verk-
samhetsårets slut uppgick till 1680.

Mål och måluppfyllelse
Ekonomiska mål
Bolaget ska ha en avkastning på 5 procent på totalt 
kapital med 25 procents soliditet. Samma avkastnings- 
och soliditetskrav gäller för dotterbolaget Lysekils 
Energi Vind AB.

För 2016 var avkastningen på 7 procent och solidite-
ten på 25 procent. Det ökade investeringsbehovet stäl-
ler krav på en stark soliditet, vilket kräver att framtida 
vinstmedel fortsatt återinvesteras.

Lysekils Energi Vind AB redovisar för verksamhets-
året ett negativt tal för avkastning på totalt kapital, 
kopplat	till	fortsatt	lågt	elpris	och	sänkt	pris	på	elcertifi-
kat för förnyelsebar produktion. Elmarknaden visar på 
låga	elpriser	och	sänkt	ersättning	för	elcertifikat	även	
framöver, vilket ligger till grund för en nedskrivning 
som gjorts på vindkraftverken med 5 mnkr. Bolaget  
har vid årets slut en soliditet på 33 procent. 

Verksamhetsmål
Avbrottstiden för bolagets elnätskunder minskar 
genom att ersätta luftledningar med jordkabel. 
Medelavbrottstid per kund var 35 minuter 2016 vilket 
var 1 minut bättre än målet.

Bolaget jobbar ständigt för ökad kundnöjdhet och ut-

fallet för 2016 blev 82 procent nöjda kunder mot målet 
83 procent.

God arbetsmiljö är en förutsättning för god lönsam-
het och därför satsar bolaget mycket på förebyggande 
arbete med både friskvård och säkerhetsarbete. Under 
året har 17 skyddsronder genomförts mot målet på 
minst 16. Frisknärvaro motsvarande 95,4 procent mot 
målet 97 procent. 

Åren som kommer 
Under de kommande åren har bolaget ett ökat reinves-
terings- och underhållsbehov på VA anläggningarna. 
Under 2017 kommer de förbättrande åtgärderna på 
dricksvattnet att fortsätta.

Under den närmaste tvåårsperioden fortsätter arbe-
tet med att löpande ersätta nuvarande mätinsamlings-
system samt elmätare. Syftet är att möta kommande 
funktionskrav.

LEVA i Lysekil AB fortsätter också att bidra till 
utvecklingen av förnyelsebar energi genom att under-
söka möjligheten till ökad produktion av förnyelsebar 
el från vindkraft och solceller.

Som ett led i vårt miljöarbete kommer LEVA  
i Lysekil AB att arbeta för en utbyggnad av ladd- 
infrastruktur i kommunen för att möta den allt  
växande	elfordonsflottan.

Vidareutveckling av samarbetet med vår service- 
leverantör Rabbalshede Kraft ska bidra till en stabil 
drift och ökad produktion från bolagets vindkraftverk.

Ambitionen för elhandeln är att fortsatt öka bolagets 
marknadsandelar inom Lysekils kommun. Målsätt-
ningen är att ha tecknat elhandelsavtal med över  
50 procent av bolagets elnätskunder år 2020 samt 
erbjuda paketlösningar för småskalig elproduktion. 
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Verksamhetsbeskrivning
Lysekils Bostäder AB är ett helägt kommunalt allmän-
nyttigt bostadsbolag. I bolagets åtaganden ligger, 
förutom att utveckla och underhålla ett fastighetsbe-
stånd i konkurrens med övriga aktörer på marknaden, 
också att ha ett socialt ansvar och omhändertagande 
av vissa utsatta målgrupper. 

LysekilsBostäder ska vara en betydelsefull aktör på 
bostadsmarknaden i Lysekil och ett naturligt första-
handsval för den som söker en bostad i kommunen. 
Bolaget ska erbjuda attraktiva bostäder till rimliga 
kostnader i välskötta områden. Detta är en viktig del 
i ambitionen att stärka Lysekils utveckling. Bolaget 
ska också stärka och utveckla hyresrätten genom att 
erbjuda	de	boende	mer	inflytande	och	ansvar	för	sin	
bostad och sin bostadsmiljö. 

Vid årets slut förvaltade LysekilsBostäder 1 184  
(1 241) lägenheter som upplåts med hyresrätt.  
Bolaget förvaltar 69 (69) lokaler och 1 163 (1 188) 
parkeringsplatser/garage/p-däck. 

LysekilsBostäder AB

Ordförande Richard Åkerman (M)
VD Christina Johansson
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LysekilsBostäder är delägare i Skolbergets samfällig-
hetsförening som äger och förvaltar 28 ägarlägenheter. 
LysekilsBostäder ägde vid årsskiftet 24 av de totalt 28 
lägenheterna. Målet är att LysekilsBostäder ska äga  
14 av lägenheterna och hyra ut dem som ordinarie 
hyresrätt samt avyttra 10 ägarlägenheter. Vid årsskiftet 
var fem lägenheter ute till försäljning.

Årets resultat 
Resultatet uppgår till 10,4 mnkr vilket är 3,8 mnkr 
bättre än föregående års resultat. Det strategiska 
beslutet att avyttra delar av fastighetsbeståndet på 
Fridhemsberget har för året inneburit en positiv resul-
tatförbättring i form av realisationsvinst motsvarande 
25,0 mnkr. 

Under året har två andelslägenheter i Skolbergets 
samfällighetsförening sålts vilket också inneburit en 
positiv resultatförbättring i form av realisationsvinst 
motsvarande 0,5 mnkr. Inkomsterna för dessa försälj-
ningar har gått till att amortera låneskulden vilket haft 
effekt på bolagets soliditet som 2016 ökat från 12,2 
procent till 14,9 procent. 

I samband med renovering och nyproduktion av 
fastigheterna Södra Hamnen 1:82 och 1:84 har extern 
värdering genomförts. Värderingen har lett till att årets 
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resultat belastas med en nedskrivning motsvarande 
16,0 mnkr. 

De taxebundna kostnaderna består huvudsakligen 
av värme, el, vatten och sophämtning. Kostnaderna 
uppgår till 42 procent av de totala driftskostnaderna. 
Förändring i taxor har därför en stor inverkan på 
resultatet. Trots avyttring av fastigheter under året har 
kostnaderna för dessa poster ökat med 1,7 mnkr under 
2016 jämfört med 2015. Företaget arbetar konsekvent 
för att minska användningen av fjärrvärme, vatten 
samt elförbrukning.

Årets investeringar uppgår till 34,8 mnkr och har 
finansierats	med	egna	medel.

Mål och måluppfyllelse 
Målsättningen är att LysekilsBostäder AB ska generera 
en avkastning på 4 procent på justerat eget kapital med 
15 procent soliditet.

LysekilsBostäder AB redovisar för verksamhetsåret 
13,6 procent avkastning på justerat eget kapital samt 
en soliditet på 14,9 procent, vilket visar att bolaget 

Nyckeltal

Belopp i mnkr 2016 2015

Låneskuld 411,6 459,1

Investeringar 34,8 18,2

Soliditet, procent 14,9 12,2

Resultaträkning
Belopp i mnkr 2016 2015

Intäkter 116,6 96,9

Kostnader -58,7 -61,1

Avskrivningar -33,1 -15,3

Rörelseresultat 24,5 20,5

Finansiella poster -14,1 -13,9

Resultat efter finansiella poster 10,4 6,6

lever upp till målen och därmed ger en bra avkastning 
på företagets resurser.

Bolaget har under 2016 haft en ekonomisk vakansgrad 
på 2,1 procent jämfört med målet 3,0 procent. Detta har 
haft en positiv effekt på årets resultat med 0,9 mnkr.

Åren som kommer 
LysekilsBostäder AB kommer under kommande år ar-
beta aktivt för att vara en del i utvecklingen av Lysekils 
kommun. Bolaget ska både skapa nya bostäder och 
utveckla bostadsområden för att kommunen ska bli 
ännu mer attraktiv för människor att bo och arbeta i. 
För det krävs ett brett utbud av boendeformer och att 
hyresrätten är en viktig del av kommunens utveckling. 
Det gäller att utveckla hyresrätten så att efterfrågan 
ökar och att hyresrätten lever upp till de krav och 
önskemål som framtidens kunder ställer.

Under kommande år kommer LysekilsBostäder AB 
ha ett fortsatt stort reinvesterings- och underhållsbe-
hov	i	flera	fastigheter	för	att	upprätthålla	kvalitet	och	
ett bekymmersfritt boende för hyresgästerna. I Bad-
husberget och Fridhem i Lysekil fortsätter arbetet med 
att renovera balkonger och rusta upp yttre miljöer som 
trädetaljer, uteplatser, gemensamhetsanläggningar, 
belysning med mera. 

Under 2017 kommer ett mindre byggprojekt i form 
av nybyggnation av nio lägenheter för målgruppen  
+65 år i centrala Grundsund att startas.  

I mitten av 2017 kommer projektet på Kungsgatan 
30–32	i	Lysekil	att	färdigställas.	Här	har	två	befintliga	
byggnader totalrenoverats och fasader återskapats till 
tidstypiskt snitt från byggnadernas ursprung. Det har 
också	uppförts	två	nya	flerfamiljshus	på	innegården.	
De nya byggnaderna kommer att bli av typen lågen-
ergihus med moderna planlösningar. Totalt innebär 
denna investering ett tillskott på 12 lägenheter till 
fastighetsbeståndet. 
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Lysekils Hamn AB

Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver stuveri- och hamnverksamhet med 
tillhörande logistiktjänster. Det innebär lastning och 
lossning av fartyg samt mottagning och lastning av 
gods till och från hamnen samt magasinshantering 
av gods. Verksamheten består också av omlastningar 
samt kran- och truckarbeten som även utförs för andra 
uppdragsgivare än rederikunderna.

Vidare underhåller, servar och reparerar bolaget 
samtliga småbåtshamnar och gästhamnar på uppdrag 
av Lysekils kommun.

Ekonomisk analys
Bolagets resultat har till följd av minskade volymer 
och aktiviteter utvecklats negativt i jämförelse med år 
2015. Omsättningen 2016 var 18,2 mnkr, vilket är 3,9 
mnkr	lägre	än	föregående	år.	Resultatet	efter	finansiella	
poster uppgår till 0,4 mnkr att jämföra med 1,4 mnkr 
året innan. Soliditeten har stärkts 0,8 procentenheter 
och uppgår till 18,8 procent. 

 Uthyrningsgraden av magasinen har varit mycket 
hög och bristen på ledig kapacitet i magasinen gör att 

Ordförande Klas-Göran Henriksson (S)
VD Dan Ericsson
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Resultaträkning*
Mnkr 2016 2015 2014

Intäkter 18,2 22,1 19,1

Kostnader -14,7 -17,6 -14,5

Avskrivningar -2,4 -2,3 -2,2

Rörelseresultat 1,1 2,2 2,3

Finansiella poster -0,7 -0,8 -1,0

Resultat efter finansiella poster 0,4 1,4 1,3

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 0,4 1,4 1,3

   
   

Nyckeltal*   
Mnkr 2016 2015 2014

Resultat	efter	finansiella	poster 0,4 1,4 1,3

Investeringar, mnkr 0,4 2,5 0,4

Justerat eget kapital 8,7 8,2 6,8

Låneskuld 33,0 33,0 33,0

Soliditet (%) 18,8 17,6 13,0

Antal anställda 15 19 15

   
* Bolaget fusionerades med Kolhomarna AB under 2015.   
  För en bättre jämförelse inkluderas därför Kolholmarna AB i kolumnen för 2014 
  

bolaget över tid haft svårt att attrahera nya kunder och 
nytt gods. 

 Volymen gods över kaj har minskat med 20 procent 
jämfört med 2015 och stannar på 109 000 ton. Ned-
gången av volymer gäller för i stort sett alla godsslag.

 På grund av bristande kapacitet på magasin i Lyse-
kil i förhållande till Byggmax behov har företaget eta-
blerat ett nytt distributionslager i Gävle. Från och med 
februari	2016	flyttades	volymer	från	Lysekil	till	Gävle.	
Byggmax har en stark tillväxt i Sverige så bortfallet av 
volym jämfört med 2015 uppgår till 22 500 ton. 

 

Mål och måluppfyllelse
Budgetmålet med ett resultat på 1,0 mnkr har inte 
uppnåtts, resultatet avviker negativt från detta med  
0,6 mnkr. Bolaget har trots en stor osäkerhet kring 
hamnens framtid, lyckats hålla den psykosociala 
arbetsmiljön på en god nivå, vilket bland annat en 
fortsatt låg sjukfrånvaro (cirka 2 procent) vittnar om.  

Åren som kommer
Optionsavtalet för Seabased Industry AB avseende 
Grötö Rev har förlängts och gäller till och med den 31 
mars 2017. 
Trafikverket	har	informerat	om	att	man	vill	upphöra	

med underhållet av järnvägen till Lysekil, ny informa-
tion väntas komma våren 2017. 
Efter	flera	år	av	besparingar	har	bolaget	investe-

ringsbehov i anläggningstillgångar.
Hamnområdet är mycket attraktivt för olika verk-

samheter, särskilt för sådana med marin anknytning. 
Det blir en utmaning att möta dessa behov på ett 
kreativt sätt.
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Rambo AB

Ordförande Ralf  Olofsson (opol)
VD Lars Johansson

Verksamhetsbeskrivning
Rambo AB bildades 1981 och ägs gemensamt av 
kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. 
Lysekils ägarandel uppgår till 38,5 procent och 
Munkedals, Sotenäs och Tanums ägarandel uppgår till 
20,6 procent. Rambos uppdrag är att skapa en lång-
siktigt hållbar och miljöriktig avfallshantering åt sina 
ägarkommuner genom att samla in och omhänderta 
avfall samt att driva annan därmed sammanhängande 
verksamhet. Rambo AB är kommunernas verktyg för att 
nå de miljömål som regering och EU antagit för avfall.

Nya avfallsföreskrifter i Lysekils kommun
I oktober 2015 antogs nya avfallsföreskrifter av  
kommunfullmäktige i Lysekils kommun. De nya  
avfallsföreskrifterna innebar införande av ett nytt 
insamlingssystem i kommunen. I januari påbörjades 
införandet som är uppdelat i fem etapper. Under  
året genomfördes två etapper och sista etappen 
förväntas vara klart i juni 2018. 

Utökade öppettider för ökad service
Under året har öppettiderna på återvinningscen-
tralerna utökats. Bland annat har lunchöppet under 
högsäsong testats med gott resultat på Siviks avfallsan-
läggning. Skaftö återvinningscentral har nu öppet två 
dagar i veckan under lågsäsong och tre dagar i veckan 
under	högsäsong.	Rambo	AB	arbetar	fortsatt	för	fler	
lösningar kring utökade öppettider.

Mina sidor och ny hemsida
Som ett fortsatt steg för ökad service påbörjades under 
2016 arbetet med ny hemsida. Under 2017 kommer 
”mina sidor” för hushållskunder och företag att lanseras.

Nytt tillstånd Siviks avfallsanläggning
Under året har processen för nytt tillstånd för Siviks 
avfallsanläggning pågått. Tillståndsansökan har läm-
nats in och behandlas nu av Länsstyrelsen. I processen 
har WWT-slammets framtida hantering utretts och 
resulterat i att Rambo AB kan använda detta material 
för sluttäckning. Det innebär att den avsättning som 
under	flera	år	gjorts	för	eventuella	framtida	kostnader	
för behandling och hantering av slammet, nu kan 
konstateras bli mycket lägre.

Årets resultat
Resultat	efter	finansiella	poster	uppgår	till	9,9	mnkr	(7,3	
mnkr) Återföring av avsättning för WWT-slam påverkar 
resultatet positivt med 6,3 mnkr. Ökade intäkter för 
inkommande avfall och en ökad kostnadsmedvetenhet 
inom bolaget påverkar resultatet positivt. Årets inves-
teringar uppgår till 18,6 mnkr. För att möta investering-
arna kopplade till det nya insamlingssystemet i Lysekils 
kommun har ett lån om 11,3 mnkr upptagits under året. 
Soliditeten är fortsatt god och uppgår till 51 procent.

Mål och måluppfyllelse 
Rambo AB:s arbete följer EUs avfallshierarki med mål 
att återvinna, återanvända och minimera avfall. Arbetet 
följer också nationella mål som innebär att minst 50 
procent av allt matavfall från hushåll, storkök och 
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så 
att näring och energi tas tillvara. Det sistnämnda målet 
ska vara uppfyllt senast 2018. Det projekt som drivs för 
att skapa måluppfyllelse för kommunerna är det nya 
insamlingssystemet i de fyra ägarkommunerna. Ökad 
service tillsammans med miljöstyrande taxa ska styra 
mot ökad insamling av matavfall och ökad återvinning 
av förpackningar och tidningar. FO
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2016 2015 2014

Intäkter 153,9 158,1 152,4

Kostnader -133,7 -140,7 -140,7

Avskrivningar -10,4 -10,3 -10,4

Rörelseresultat 9,8 7,1 1,2

Finansiella poster 0,0 0,1 0,0

Resultat efter finansiella poster 9,9 7,3 1,2

Bokslutsdispositioner -2,9 -1,0 -0,5

Skatt på årets resultat -1,6 -1,5 -0,2

Årets resultat 5,3 4,8 0,5

Investeringar 18,6 17,1 6,1

Soliditet, procent 51,5 58,0 55,3
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Räddningstjänstförbundet  

Mitt Bohuslän

Ordförande Kenneth Engelbrektsson (S)  
Förbundschef  Bernt Eriksson

Verksamhetsbeskrivning
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kom-
munalförbund som omfattar Uddevalla, Lysekil 
och Munkedals kommuner. Förbundet styrs av 
förbundsdirektionen bestående av politiker från 
medlemskommunerna. Direktionen utgör både 
styrelse och fullmäktige i ett och samma beslutande 
organ. Direktionens styrning av räddningstjänstens 
arbete sker genom det upprättade handlingspro-
grammet 2015-2019. 

Trygghet, säkerhet och omtanke ska prägla verk-
samheten i förbundets alla led. Förbundets uppdrag 
är att stödja de människor som lever, verkar och 
vistas i medlemskommunerna. I första hand innebär 
detta förebyggande insatser i syfte att öka förmågan 
hos den enskilde att förhindra olyckor eller begränsa 
följderna av inträffade olyckor. Förbundet ska, på ett 
effektivt sätt, hantera behovet av akuta skadeavhjäl-
pande insatser.

Årets verksamhet
Personalmässigt har det varit ett tufft år, då för-
bundet i april förlorade en medarbetare i en tragisk 
olycka under en räddningsinsats. Två medarbetare 
har varit långtidssjukskrivna och två medarbetare 
har valt att gå i pension under hösten vilket har 
medfört underbemanning utifrån bemanningsplan.

Under året har förbundet tagit fram en modern 
lönepolicy för individuell lönesättning samt arbetat 
fram en arbetsmiljöpolicy för att på ett systematiskt 
sätt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Förbundet har 
också tagit förenklad sotningstaxa, en så kallad 
enhetstaxa, så att det nu fungerar på samma sätt i 
alla medlemskommunerna. Under året har ett nytt 
höjdfordon levererats till stationen i Uddevalla. 

Tillsammans med respektive medlemskommun 
har	flera	diskussioner	förts	under	året	när	det	gäller	
brandstationer som inte uppfyller kraven på en till-
fredställande arbetsmiljö. Direktionen har tagit be-
slut om att beställa ändamålsenliga brandstationer i 
Uddevalla, Ljungskile och Lysekil för att säkerställa 
arbetsmiljön och den insatsoperativa förmågan.

Räddningstjänsten har mött över 3 300 personer 
vid cirka 250 olika utbildnings- och informations-
tillfällen, vilket motsvarar mer än 4 procent av be-
folkningsunderlaget i de tre medlemskommunerna.

En minskning av antalet larm i förbundet kan no-

 
Åren som kommer
Mer ambitiösa mål om materialåtervinning  
och insamling av matavfall väntas framöver.  
I december 2016 presenterade EU-kommis- 
sionen sitt paketförslag för en cirkulär ekonomi.  
I förslaget föreslås skärpning av tidigare mål  
med syftet att förstärka avfallspolitiken,  
använda avfall som resurs, förbättra miljön  
och öka sysselsättningen. 

Återvunna material 
Ersättningsnivåer för återvunna material bedöms 
även under 2017 vara osäkra. Prisbilden påverkas  
av råvarumarknaden för bland annat stål och  
olja. Redan under 2016 förändrades marknaden  
för	returträflis.	Milda	vintrar	och	stora	trälager	 
har inneburit att tidigare ersättningar vänts  
till en kostnad.

Förbränning
Import av utländskt avfall, från främst Stor- 
britannien och Norge, till svenska förbrän- 
ningsanläggningar fortsätter och resulterar  
i att mottagningsavgiften för hushålls- och  
verksamhetsavfall ökar. Prognosen pekar på  
fortsatt ökade kostnader.

Utredning om förbränningsskatt
I juni 2016 tillsattes en utredning om hur  
avfalls-förbränning och avfallsimport påverkas av  
befintliga	ekonomiska	styrmedel	samt	branschspeci-
fika	förhållanden.	Bland	annat	kommer	behovet	av	 
att införa skatt på förbränning av avfall att utredas 
och presenteras den 1 juni 2017. Utredningen  
ska även kopplas till EU:s system för handel  
med utsläppsrätter. 
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teras; 1293 larm under 2016 och 1436 larm föregående 
år. Den största andelen av minskningen beror på änd-
ring i avtalet för så kallade IVPA-larm (IVPA står för I 
Väntan På Ambulans), där förbundet nu endast åker på 
hjärtstoppslarm. Förbundet har lyckligtvis klarat sig bra 
från långvariga händelser.

Olycksundersökningar har utförts efter alla olyckor 
som föranlett en räddningsinsats i syfte att utveckla 
verksamheten.

Ekonomisk analys
Förbundets resultat uppgick till 4,4 mnkr. Förbundet 
har haft 1,4 mnkr högre intäkter än budgeterat. Det är 
framförallt intäkter för ersättning för förstörd utrust-
ning, utryckningar vid obefogade automatiska brand-
larm, IVPA-larm, ersättning för säkerhetssamordnare 
och från försäkringskassan som genererat avvikelsen. 

Kostnaderna har varit 3,0 mnkr lägre än budgeterat. 
De största avvikelserna ligger på personalkostnads-
sidan	men	negativa	avvikelser	finns	också	för	avskriv-
ningar, administration samt fastighets- och fordons-
kostnader. 

Mål och måluppfyllelse
Förbundets utformade mål i verksamhetsplanen samt 
upprättade kontrollpunkter i internkontrollplanen för 
2016 har följts. Måluppfyllnaden är god och når de 
upprättade målnivåerna utom när det gäller målet för 
anspänningstiderna samt de två målen för räddnings-
tjänstens besiktningsfordon.

Mål: Anspänningstiderna ska följas.
Resultat: Under året har navigationsutrustningen bytts 
ut vilket medförde problem med kvittering gentemot SOS. 
Fenomenet är alltså av teknisk natur och statiskt fel.

Mål: Räddningstjänstens fordon ska godkännas vid 
årlig besiktning. 
Resultat: Ett fordon godkändes inte vid första besöket 

på bilprovningen på grund av ojämn bromsverkan. 
Fordonet godkändes vid efterbesiktningen. 

Mål: Alla upptäckta brister på räddningstjänstens 
fordon ska åtgärdas inom tre veckor.
Resultat: De brister som inte har åtgärdats inom 
tre veckor har varit av sådan karaktär att de inte har 
kunnat påverkas. Inga av de fel som har haft en längre 
åtgärdstid har påverkat verksamheten.

 

Åren som kommer 
De snabba förändringar som sker i vår omvärld 
kommer i närtid att innebära högre krav på verksam-
heten när det gäller att etablera förutsättningar för 
att arbeta under svåra förhållanden.  Kommunernas 
planeringskrav för en förbättrad civil beredskap kan 
få konsekvenser vid höjd beredskap då personal från 
räddningstjänsten får övergå till beredskapsmyndighet. 
Förbundet har därför begärt hos rekryteringsmyndig-
heten att få krigsplacera egen personal. 

Med nuvarande personalomsättning kommer 
rekrytering av ny personal fortsätta att vara ett omfat-
tande arbete. De förhoppningar som förbundet har på 
medlemskommunerna är möjligheten att anställa kom-
munal personal som deltidsbrandmän.

Arbetet med att etablera samverkan måste priori-
teras även i framtiden för att motsvara de krav och 
förväntningar	som	finns	på	verksamheten.	Det	innebär	
framförallt utveckling, samordning och samarbete 
regionalt och inom Fyrbodal.
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Resultaträkning*
Belopp i mnkr 2016 2015 2014

Intäkter 79,3 82,0 29,6

Kostnader -72,6 -71,3 -27,8

Avskrivningar -2,3 -2,6 -0,7

Rörelseresultat 4,4 8,0 1,1

Finansiella poster 0,0 -0,1 0,0

Årets resultat 4,4 8,0 1,0

Låneskuld, mnkr 5,0 5,8 6,5

Investeringar, mnkr 5,6 17,0 1,6

Soliditet, procent 41,4 34,5 21,8

   
* Beloppen avser förbundet totalt. 2014 ägdes det av Lysekil och Munkedal,  
  60% resp 40%. Från och med 2015 har Uddevalla gått med i förbundet.   
 
 Ägarandelarna är för Uddevalla 64,15 procent, Lysekil 21,72 procent samt  
 Munkedal 14,13 procent   
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Ekonomi
Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 
1,8 mnkr. I resultatet ingår avskrivningar med 3,5 mnkr. 
Vid årets slut uppgår underhållsfonden till 0,8 mnkr. 

Åren som kommer
Lysekils kommun har beslutat att bygga ett nytt vård- 
och omsorgsboende vid Fiskebäck utanför Lysekils tät-
ort. Projektering av förfrågningsunderlag pågår, liksom 
lantmäteriförrättning för att bilda den nya fastigheten. 
Enligt den reviderade kalkylen kommer det nya hem-
met att inrymma 80 platser. Fiskebäck kommer även 
inrymma kontor, dagverksamhet, omklädningsrum, 
storkök och restaurang.

Byggstarten för det nya äldreboendet i Fiskebäck 
med 80 platser planeras till hösten 2017. Planerat fär-
digställande våren 2019.

Lysekils kommuns socialnämnd har tagit beslut om 
äldreboendet Fiskebäck i december 2016 och övriga 
politiska beslut tas under våren 2017.
Gällande	det	befintliga	Lysekilshemmet	är	inriktning-

en att föreningen kommer att avyttra denna fastighet i 
samband	med	flytten	till	Fiskebäck.

Kommunens inflytande
Lysekils kommuns röstandel i föreningen utgör en så 
liten del (1 röst av 126 röster på stämman totalt) att kri-
terierna för att inkludera räkenskaperna i kommunens 
sammanställda redovisning inte uppfylls. Kommunens 
borgensåtagande per den 31 december 2016 uppgår 
emellertid till ett så betydande belopp som 114,9 mnkr 
varför följande upplysning lämnas.

Verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intresse genom att upplåta bostäder till 
kommuninvånare i Lysekils kommun med fastställt 
vårdbehov. Fördelningen av bostäder sker genom 
Lysekils kommuns omsorg.

Föreningen omfattar två omsorgsfastigheter, en i 
Brastad och en i Lysekil:

Stångenäshemmet – Tuntorp 4:156 i Brastads tätort 
med två uppförda byggnader med 55 bostäder och 
gemensamhetslokal. Byggnaderna förvärvades 2010.

Lysekilshemmet – Kronberget 1:210 i Lysekils tätort 
med två uppförda byggnader med  73 bostäder och 
gemensamhetslokal. Del av fastigheten, före detta 
Kronberget 1:182, förvärvades 2010 och huvudbyggna-
den förvärvades 2011.

Riksbyggens kontor i Bohus – Älvsborg har biträtt styrel-
sen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal.

Kooperativa hyresrättsföreningen 
Lysekils omsorgsbostäder

Nyckeltal
Belopp i mnkr 2015 2014

Rörelsens intäkter  13 568  12 066

Resultat	efter	finansiella	poster  1 751   969

Balansomslutning 129 937 134 167

Soliditet 4% 2%

Likviditet 153% 139%

Driftkostnader, kr/m²   224   205

Ränta, kr/m²   138   167

Lån, kr/m²  8 334  8 614

Fjärrvärme, MWh   977   921

Vattenförbrukning, m³  8 527  8 543

El, MWh 1 225 1 203
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I den löpande redovisningen och vid upprättande av årsredovisning-
en följs ett antal övergripande redovisningsprinciper vilka skapar ett 
normverk som styr innehållet i redovisningsrapporterna. Analysen av 
den	finansiella	ställningen	och	utvecklingen	baseras	på	antagandet	av	
att dessa principer har följts. Principerna är följande:  

• Principen om pågående verksamhet
• Objektivitetsprincipen
• Försiktighetsprincipen
• Matchningsprincipen
• Principen om öppenhet 

Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med 
såväl försiktighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare inne-
bär de etablerade principerna att värdet av tillgångar ska ske med 
försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed innebär således 
att den ekonomiska redovisningen ger en försiktig och restriktiv 
beskrivning av utvecklingen och situationen. Redovisningen anger en 
miniminivå för det ekonomiska läget.
   Årsredovisningen är upprättad i allt väsentligt i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt  
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras  
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett  
tillförlitligt sätt.

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de  
beräknas	inflyta.

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde  
där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och  
utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not 
till	respektive	post	i	resultaträkningen	och	i	kassaflödesrapporten.

Intäkter
Skatteintäkter – Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation 
RKR 4.2. 

Kostnader
Leverantörsfakturor – Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som 
inkommit efter årsskiftet men som är hänförliga till redovisningsåret, 
har skuldförts och belastar 2016 års redovisning.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde. Från och med 2016 
tillämpas komponentavskrivning fullt ut på nya investeringar. 
Avskrivningstiderna är anpassade till respektive komponents nyttjande-
period. Linjär avskrivning tillämpas, vilket betyder lika stora nominella 
belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nytt-
jandeperiod	om	minst	tre	år	klassificeras	som	anläggningstillgång	om	
beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett basbelopp och gäller som gemensam gräns för 
materiella och immateriella tillgångar.

Avsättningar
Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 

Lånekostnader vid investeringar
Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde mins-
kat med investeringsbidrag och avskrivningar. Räntekostnader 
under investeringstiden räknas inte in i anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde. 

Pensioner 
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade “blandmodellen”. 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen 
är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtagande för anställda i de 
företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. 
Pensionsåtaganden, som uppkommit före 1998, redovisas, inklu-
sive löneskatt, som ansvarsförbindelse. Den pensionsskuld, som 
uppkommit därefter, redovisas som avsättning i balansräkningen. 
Den årliga förändringen av avsättningen redovisas som verksamhets-
kostnad	i	resultaträkningen.	Pensionsskuldens	finansiella	kostnader	
redovisas	som	finansiell	kostnad	i	resultaträkningen	och	ingår	i	
pensionsskulden.

Exploateringsfastigheter
Färdigställda osålda industri- och bostadstomter i exploateringsområ-
den redovisas som omsättningstillgångar.

Leasingavtal 
Leasingavtal	ska	klassificeras	och	redovisas	efter	operationellt	
eller	finansiellt	avtal.	Finansiell	leasing	redovisas	både	som	tillgång	
och skuld i balansräkningen. Lysekils kommun har inga kontrakt 
avseende leasing av maskiner och inventarier eller hyra av fastigheter 
där kommunen i allt väsentligt intar samma ställning som vid direkt 
ägande av tillgångarna och har därför inget upptaget i balansräkning-
en. Lysekils Hamn AB har ett leasingavtal avseende en hamnkran 
som	i	den	sammanställda	redovisningen	klassificeras	som	finansiell.

Lån
Reverslån redovisas i sin helhet som långfristiga skulder. Vidare 
redovisas den del av lånet som utgör det kommande årets amorte-
ring som långfristigt. Orsaken är att amorteringsdelarna av lånen är 
marginella.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalför-
bund	som	Lysekils	kommun	har	minst	20	procents	inflytande	i.	Inga	
förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansätt-
ning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av 
figur	på	sidan	18.	

Redovisningsprinciper
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Redovisningsmodell

Kommunens	årsredovisning	innehåller	en	resultat-	och	balansräkning	samt	en	kassaflödes-
analys. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovis-
ning. Årsredo visningen innehåller dessutom en sammanställning av kommunens resultat- och 
balans	räkningar	med	de	bolag	i	vilka	kommunen	har	ett	betydande	inflytande.	Sambandet	
mellan de olika delarna i redovisningsmodellen framgår av nedanstående illustration:

Sambandet mellan investeringsutgifter  
och driftskostnader 
En investering är en utgift för en anskaffning av en an-
läggning. Investeringen redovisas som en anläggnings-
tillgång i balans räkningen. För att redovisas som en 
investering ska den ekonomiska livslängden överstiga 
tre år och värdet vara lägst ett basbelopp, drygt 40 tkr. 
Exempel på investeringar är byggnation av en skola 
eller inköp av maskiner och inventarier.    
 Investeringsutgiften fördelas över den ekonomiska 
livslängden som en årlig avskrivning i driftsredovis-
ningen. Kapitalkostnaden utgör en driftskostnad och 
består dels av en ränta på det bokförda värdet dels av 
en avskrivning som motsvarar den årliga värdeminsk-
ningen av anläggningen.

Definitioner och förklaringar till delarna  
i redovisningsmodellen 

Balansräkning. Visar den ekonomiska ställningen vid 
bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt 
respektive anskaffat sitt kapital. 

Driftsredovisning. Redovisar kostnader och intäkter 
för den löpande verksamheten ställt mot budget. 

Eget kapital. Kommunens förmögenhet, summan av 
alla tidigare års ackumulerade resultat. I eget kapital 
ingår inte de pensionsförpliktelser som upparbetats 
1998 och tidigare. 

Investeringsredovisning. Beskriver hur investe-
ringsutgifterna under året fördelar sig på nämnder och 
förvaltningar, samt per kategori. 

Kassaflödesanalys. Visar hur medel har tillförts och 
använts för löpande verksamhet, investeringar samt 
finansiering	och	därmed	förändringen	av	likvida	medel.
 
Resultaträkning. Utgör ett sammandrag av samtliga 
kostnader och intäkter under året. Syftet med resultat-
räkningen är att klargöra hur verksamheten har  
påverkat	kommunens	finanser	och	därmed	hur	det	
egna kapitalet har förändrats.

Driftsredovisning
Budgeterade och redovisade kostnader och 

intäkter för den löpande verksamheten.

Investeringsredovisning 
Nettoinvesteringarna – årets investeringar 

minus investeringsbidrag.

Kassaflödesanalys
± Resultatet, medel från verksamheten 
± Medel från investeringsverksamheten 
±	Medel	från	finansieringsversamheten	

=	Årets	kassaflöde	
+ Likvida medel vid årets början 

= Likvida medel vid årets slut

Resultaträkning 
Intäkter 

./. Kostnader 
= Förändring av eget kapital

Balansräkning 
Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
= Summa tillgångar

Eget kapital 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

= Summa skulder och eget kapital
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Revisorerna i
Lysekils kommun

Till fullmäktige i Lysekils kommun

Revisionsberättelse för år 2016

Vi revisorer har granskat kommunens verksamheter och räkenskaper samt genom utsedda  
lekmannarevisorer verksamheten i kommunens bolag. Vi bifogar en kort redogörelse för  
resultatet av vår granskning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade enligt god 
redovisningssed.

Vi har tidigare år riktat både kritik och anmärkning mot socialnämnden för stora budgetunderskott 
samt bristande ekonomistyrning och intern kontroll. Men för 2016 har vi uppmärksammat en  
tydlig förbättring.

Med hänsyn till ovan bedömer vi att kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter har  
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna  
kontrollen är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 godkänns. 

Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda  
förtroendevalda i dessa organ.

Revisionsberättelse
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Med hänvisning till kommunens revisionsreglemente lämnar vi följande redogörelse för 2016.

Vår uppgift enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed är att pröva om verk-
samheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenska-
perna är rättvisande och om den kontroll som sker inom nämnden är tillräcklig.

Genom vår granskning skall vi få ett underlag för prövning av nämndernas ansvarsutövning och en 
bedömning av om nämnderna och enskilda förtroendevalda skall rekommenderas ansvarsfrihet. Vidare 
skall vår granskning medverka till en positiv utveckling av verksamheten så att den blir mer ändamåls-
enlig och att den interna kontrollen förbättras. PwC har biträtt oss vid revisionen. 

Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har vi granskat nämndernas verksamheter i enlighet med god 
revisionssed och vår revisionsplan. Fördjupande granskningar har bedrivits i projektform och avser 
bedömning om kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsstäl-
lande sätt samt om den interna kontrollen är tillfredsställande. 

Inom redovisningsrevisionen har granskningar genomförts avseende intern kontroll och säkerhet i 
system och rutiner samt om räkenskaperna, årsredovisningen och delårsrapporten är rättvisande.

Vi har i revisionsrapporter till berörda nämnder och kommunstyrelsen redogjort för resultatet av 
våra granskningar. Dessa innehåller såväl kritik för brister som förslag till åtgärder och utveckling. 
Revisionsrapporterna har fortlöpande redovisats till kommunfullmäktiges presidium i enlighet med 
revisionsreglementet. Dessa är;

– Delårsrapporten 2016-08-31
– Kommunens interna kontroll 
– Kommunens aktivitetsansvar
– Utbetalning av löner inom socialnämnden
– Fakturering av arrende 
– Årsredovisning 2016
– Grundläggande granskning IT-nämnden
– Uppföljande granskning av miljönämnden

Bilagor:

Granskningsrapport för 2016 Lysekils Stadshus AB

Granskningsrapport för 2016 Lysekils Hamn AB

Granskningsrapport för 2016 Lysekilsbostäder AB

Granskningsrapport för 2016 Havet Hus i Lysekil AB

Granskningsrapport för 2016 LEVA i Lysekil AB 

Granskningsrapport för 2016 Lysekils vind Energi AB

Redogörelse för granskning år 2016
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Kommunstyrelsens ledamöter

Fredrik Häller (LP)
Född 1968 | Lysekil
Ledamot 

Christoffer Zakariasson (SD)
Född 1978 | Brastad
Ledamot

Lars Björneld (L)
Född 1945 | Fiskebäckskil
1:e vice ordförande

Christina Gustafson (S)
Född 1947 | Brastad
Ledamot

Christer Hammarqvist (C)
Född 1946 | Brastad
Ledamot

Yngve Berlin (K)
Född 1948  | Lysekil 
Ledamot

Mats Karlsson (M)
Född 1944 | Lysekil
Ledamot

Catharina Hansson (LP)
Född 1966 | Lysekil
Ledamot

Jan-Olof  Johansson (S)
Född 1961 |Lysekil
Ordförande

Ronald Rombrant (LP)
Född 1959 | Lysekl
2:e vice ordförande

Inge Löfgren (MP)
Född 1949 | Lysekil
Ledamot

Från vänster: 
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Anläggningskapital  
Skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristi-
ga skulder samt avsättningar. Utgör en del av det egna 
kapitalet.  
 
Anläggningstillgångar  
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav.  
 
Ansvarsförbindelser  
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den 
resultatet.  
 
Avskrivningar  
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars 
värde som ska spegla värdeminskningen.  
 
Avsättningar  
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 
förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. 
När förpliktelsen infrias belastas resultatet. I kommu-
nen gäller detta bland annat pensions åtagande.  
 
Balanskrav  
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska över-
stiga kostnaderna.  
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. 
Här framgår hur kommunen använt respektive anskaf-
fat sitt kapital.  
 
Driftredovisning 
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verk-
samheten under året ställt mot budget.  
 
Eget kapital 
Kommunens förmögenhet, alla tidigare års ackumu-
lerade överskott. Består dels av rörelsekapital dels av 
anläggningskapital. 
 
Exploateringsverksamhet 
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa 
råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 
eller industrier.  
 
Finansiella intäkter  
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och annan 
avkastning på kapitalplaceringar samt borgensavgifter.  

 
Finansiella kostnader 
Med	finansiell	kostnad	avses	räntekostnader	på	lån	
samt pensionsskuld. 

Kapitalkostnader  
Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskriv-
ning dels av ränta på bundet kapital. Är en intern post.  
 
Kassaflödesanalys 
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande 
verksamhet,	investeringar	samt	finansiering	och	där-
med likviditetsförändringen.  
 
Kortfristiga fordringar och skulder  
Skulder och fordringar som har förfallodag mindre än 
ett år efter balansdagen.  
 
Likviditet  
Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betal-
ningsberedskap på kort sikt. 
 
Långfristiga fordringar och skulder  
Skulder och fordringar som har förfallodag senare än 
ett år efter balansdagen.  
 
Omsättningstillgångar  
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida 
medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.  
 
Pension 
Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt 
blandmodellen som innebär att skuld upparbetad till 
och med 1997 redovisas som ansvars  förbindelse ut-
anför balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad från 
och med 1998 redovisas som en avsättning.  
 
Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter till den redovis-
ningsperiod de uppstått.  
 
Resultaträkning 
Resultaträkning är ett sammandrag av samtliga 
kostnader och intäkter under budgetåret. Syftet med 
resultaträkningen är att klargöra hur verksamheten har 
påverkat	kommunens	finanser	och	därmed	också	hur	
det egna kapitalet har förändrats.  
 
Rörelsekapital  
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfris-
tiga	skulder.	Visar	kommunens	finansiella	styrka. 
 
Soliditet  
Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i pro-
cent. Visar långsiktig betalningsförmåga.  

Utdebitering
Anger hur stor del av intjänad hundralapp som betalas i 
kommunalskatt.

Begreppsförklaringar
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samt pensionsskuld. 
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Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskriv-
ning dels av ränta på bundet kapital. Är en intern post.  
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Visar hur medel har tillförts och använts för löpande 
verksamhet,	investeringar	samt	finansiering	och	där-
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Fördelning av kostnader och intäkter till den redovis-
ningsperiod de uppstått.  
 
Resultaträkning 
Resultaträkning är ett sammandrag av samtliga 
kostnader och intäkter under budgetåret. Syftet med 
resultaträkningen är att klargöra hur verksamheten har 
påverkat	kommunens	finanser	och	därmed	också	hur	
det egna kapitalet har förändrats.  
 
Rörelsekapital  
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfris-
tiga	skulder.	Visar	kommunens	finansiella	styrka. 
 
Soliditet  
Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i pro-
cent. Visar långsiktig betalningsförmåga.  

Utdebitering
Anger hur stor del av intjänad hundralapp som betalas i 
kommunalskatt.
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