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Uppföljningsrapport 2 2022 samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Uppföljning 2 visar på ett resultat per april på 0,1 mnkr. För helåret prognosticeras
ett underskott på 1,9 mnkr, efter åtgärder för att få budgeten i balans. Föregående
uppföljning visade på ett underskott av 0,7 mnkr. De största förändringarna är en
kraftig ökning av livsmedelspriserna och ökade kostnader för vinterväghållningen
som båda påverkar årets prognos. Arbete med åtgärder för budget i balans
fortsätter.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2 för 2022.
Ärendet
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista april (uppföljningsrapport 2).
Denna rapportering innehåller endast ekonomisk uppföljning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram uppföljningsrapport 2 för 2022
enligt bilaga.
Förvaltningens synpunkter
Resultatet per april är 0,1 mnkr men i slutet av året prognostiseras ett underskott
på 1,9 mnkr, efter en åtgärdsplan för budget i balans. Jämfört med tidigare prognos
på ett underskott av 0,7 mnkr kommer ökade livsmedelspriser och kostnader för
vinterväghållningen som påverkar årets prognos.
Förvaltningen har analyserat sitt ekonomiska utfall och en av orsakerna är ökade
livsmedelspriser i februari. Livsmedelspriserna förväntas öka ytterligare med
höjningar i maj och september. Dessa bedöms kunna slå upp emot 2,3 mnkr.
Åtgärder genomförs inom serviceavdelningen men 1 mnkr av höjningen bedöms
inte kunna hanteras. Kostnader för flyktingmottagningen från Ukraina är uppe i 0,4
mnkr. Prognosen förutsätter att serviceavdelningen får ersättning för
dessa kostnader.
En annan orsak till underskottet är ytterligare 0,6 mnkr i kostnader för
vinterväghållningen. Totalt -1,9 mnkr mot budget. Sedan tidigare saknas cirka
2 mnkr till gata- och parkverksamheten. Ökade kostnader för byggmaterial
beräknas ge ökade driftkostnader med 0,8 mnkr. Detta kommer leda till minskat
underhåll vilket kan leda till problem i framtiden.
Under perioden har planintäkter och intäkter på bygglov ökat. Plan- och
byggavdelningen gör en prognos i balans.
I småbåtshamnarna har uppstagande åtgärder utförts för 0,4 mnkr. Dessa åtgärder
har genomfört för att minska riskerna för ras av bryggor. Parallellt med detta har
ett förslag till investeringsplan lagts till nästkommande budgetår. Denna plan är
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ambitiösare än den som redan ligger. En förutsättning för att ekonomin ska gå ihop
för småbåtshamnarna är att kostnaderna för gästhamnsverksamheten hanteras
genom höjning av taxorna för gästhamnarna inför 2023.
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Linda Wising
Verksamhetsutvecklare
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 2, 2022 omfattar uppföljning av ekonomi.

2 Verksamhetsuppföljning
Kundfokus
Förvaltningen har under perioden arbetat med processkartläggning och omvärldsbevakning
av digitala lösningar. En genomlysning av förvaltningens administration pågår för se
möjligheter att utveckla verksamheten. Utbildning av värdskapstränare är genomförd liksom
införandet av Infracontrol, ett nytt digitalt system för hantering av felanmälan och
synpunkter. Syftet med arbetet är att skapa en effektiv, ansvarstagande och kundfokuserad
verksamhet.
Budget och verksamhetsplan
Utifrån krav på resultatåterställning arbetar förvaltningen med en genomgång av
verksamheternas grunduppdrag för att identifiera nuläget i budgeten och identifiera möjliga
åtgärder för budget i balans. Samtliga chefer och stödpersoner är delaktiga i
fördjupningsdialoger med förvaltningschefen för att definiera verksamheten utifrån en
indelning i måste, bör och vill. Arbetet syftar också till att ge ett tydligare utgångsläge
inför 2023.
Parallellt har arbetet startat med förberedelse för budget 2023 genom budgetdialog med
samhällsbyggnadsnämnden i april. Dagen gav många bra synpunkter och input till det
fortsatta arbetet. Nu pågår arbete med att ta fram utvecklingsmål, kritiska kvalitetsfaktorer
och indikatorer utifrån grunduppdraget.
Kompetensförsörjning
Vår förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetens är en avgörande framgångsfaktor
för att förvaltningen ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Under perioden har förvaltningen
arbetat med analys av kompetensbehov på kort och lång sikt.
Vissa arbetsgrupper på förvaltningen har påverkats och påverkas fortfarande av pandemin,
främst inom kost och städ pga. bemanningsproblem. Avdelningen arbetar aktivt med för att
hitta lösningar på arbetsmiljön men rekryteringsläget är mycket svårt.

3 Ekonomi
3.1 Resultat och prognos
Belopp i tkr
Intäkter
Personalkostnader

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

217 403

72 689

73 216

527

221 538

4 135

-81 660

-26 386

-25 290

1 096

-79 568

2 092

Övriga kostnader

-154 532

-51 712

-53 553

-1 841

-162 993

-8 461

Kapitalkostnader

-30 648

-10 216

-9 935

281

-30 289

359

-142

-47

-45

2

-143

-1

-49 579

-15 672

-15 607

65

-51 455

-1 876

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader
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3.2 Resultat och prognos per verksamhet
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

SBF o Nämnd

-3 382

-1 114

-1 049

-3 287

95

Kontaktcenter

-9 859

-3 244

-3 065

-9 819

40

Färdtjänst

-2 504

-835

-876

-2 221

283

Verksamhet/enhet tkr

Tekniska avdelningen
Gata, park
Fastighetsdrift

0

0

-25 502

-8 476

-8 281

-27 423

-1 921

-3 968

-1 131

-804

-3 540

428

Hamnenheten
Småbåt

0

0

0

-25

-1 357

100

100

-1 905

-630

-598

-1 805

100

0

0

Bilar

0

0

364

100

100

Kost

62

135

-381

-1 838

-1 900

Städ

17

82

1 074

817

800

Hamn
Serviceavdelningen

Plan och byggavdelningen
Plan, bygg, mät

-4 358

Bostadsanpassning

0

-1 061

-422

-4 358

0

-1 932

-641

-811

-1 932

0

3 752

1 266

668

3 752

0

-49 579

-15 674

-15 538

-51 454

-1 875

Mex
Summa

0

3.3 Uppföljning av åtgärder för budget i balans
Sparåtgärd, tkr

Beslut

Effekt

Not

200

-1 921

1)

Resultatåterställning Tekniska avdelningen
- Gata Park
- Fastighet

200

428

Resultatåterställning Hamnenheten (Småbåt, Hamn)

200

200

Resultatåterställning Serviceavdelningen

200

-1 000

Resultatåterställning Plan- och byggavdelningen
Summa

200

0

1 000

-2 293

2)

Förvaltningen har en åtgärdsplan för resultatåterställning som bygger på att verksamheterna
ska bidra med 200 tkr var till förvaltningens resultatöverskott enligt ovan. Syftet med
upplägget är att ge respektive verksamhet möjlighet att själva göra lämpliga prioriteringar för
att nå målet.
För fastighetsenheten och hamnenheten följer vi planen. De stora avvikelserna gäller gata
park och serviceavdelningen, se kommentarer nedan. Även plan- och byggavdelningen
avviker, vilket beror på en osäkerhet i intäkter för verksamheten under året. Säkrare siffror
kommer i U3.
Åtgärder som ingår i prognosen
•
•
•
•
•
•
•

Nytt skötselavtal med LEVA, gäller från 2022-09-01
Minskat underhåll, minskade insatser för gestaltning, utsmyckning och evenemang
Effektiviseringar i verksamheterna
Översyn och fortsatt justering av avtal, arrenden och avgifter
Tidsredovisning och fakturering
Minskade personalkostnader
Minskad tid och effektiviserade nämndmöten

Trots dessa åtgärder prognosticerar förvaltningen ett underskott på ca 1,9 mnkr. De stora
anledningarna till detta är
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1) Ökade kostnader för gata park för halkbekämpning under slutet av vintersäsongen. En
annan viktig anledning är att budgetkompensation inte görs för reinvesteringar. Detta bygger
på underskottet årsvis och kommer att behöva åtgärdas för att över tid kunna ha en budget i
balans.
2) Stora ökningar av livsmedelspriserna orsakade av en kraftigt växande inflation.
Fortsatt arbete med åtgärdsplan
Förvaltningen arbetar vidare med en genomlysning av verksamheterna utifrån ett
ekonomiskt perspektiv. Åtgärder som identifierats och där arbetet behöver fortsätta under
året:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Alla verksamheter behöver beskriva sina uppdrag utifrån tre kategorier - måste, bör,
vill. Kostnaderna för verksamheten ska sedan fördelas utifrån dessa kategorier som
underlag för nämndens ekonomiska prioriteringar. Arbetet pågår och kommer att bli
ett viktigt underlag för budget 2023. Förvaltningen avser att återkomma till nämnden
med delrapporteringar av arbetet.
För de delar av verksamheten som helt eller delvis ska finansieras av intäkter behöver
en analys göras av nuvarande kostnadstäckningsgrad. Ett politiskt ställningstagande
behöver sedan göras vilken kostnadstäckningsgrad som respektive verksamhet ska ha.
Taxor och avgifter kan därefter behöva justeras.
Ekonomiska konsekvenser för driftbudgeten behöver beskrivas i alla beslut som
påverkar verksamheten. Om inte åtgärder ryms inom budget behöver
beslutsunderlaget kompletteras med skrivelse att budgetmedel krävs.
En översyn av administrationen pågår under våren. Resultatet av detta blir en grund
för effektiviseringar i verksamheten.
Varje verksamhet behöver analysera kommande pensionsavgångar för att i god tid
kunna planera för förändringar i personalstyrkan. Denna åtgärd behöver ses över en
flerårsperiod.
Arbetsprocesser och tjänster behöver förenklas, effektiviseras och digitaliseras för att
frigöra tid. En viktig del i detta är att arbeta med processkartläggning.
Förvaltningen behöver få budgetkompensation för ökade kapitalkostnader för
reinvesteringar.
De verksamheter inom gata park som idag leder till underskott (främst
snöbekämpning, oförutsedda händelser och underhållskostnader) behöver analyseras
utifrån kostnader för den senaste 10-årsperioden. Verksamheterna behöver sedan
budgeteras för 2023 utifrån en medelkostnad. För att nå en budget i balans kan detta
innebära en relativt omfattande omprioritering av driftbudgeten på förvaltningen.
Förvaltningen bedömer att ovanstående punkt kommer att få stora och oönskade
konsekvenser i andra delar av verksamheten. Ett sätt att hantera detta är att göra en
analys över vilka vinster kommande exploateringsprojekt kommer att medföra för
kommunen. Exploateringsverksamhet är en lönsam verksamhet och en mindre del av
dessa bör användas för att få en korrekt budget för gata parks verksamhet.

3.4 Investeringsredovisning
Investering, tkr

Budget år

Utfall ack

Prognos
-11 175

Gator, vagar och parker
-11 000

-704

GC-väg Skaftö Backa Näreby

Reinvestering Gator och parker

-5 000

0

-5 000

Tillgänglighetsanpassningar

-2 000

-132

-2 020

GC-väg Fiskebäckskil

-1 000

-1 382

-2 500

GC-Väg Kungsgatan

-1 300

-45

-1 300

-500

-7

-500

P-plats grundsund
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Digital infartsskylt

-600

0

0

Reinvesteringar Fastighet

-14 000

-2 690

-14 000

Blåstället lokalanpassning

-2 000

0

-2 000

Alf återbrukslokal

-1 500

-1 468

-1 500

Energieffektiviseringsåtgärder

-1 000

-195

-1 000

Skaftöskola

-3 000

0

-500

Laddinfrastruktur laddstolpar

-2 000

0

-526

-600

0

-800

-10 000

-106

-8 500

Bryggor o pontoner reinvesteringar

-6 000

-322

-6 000

Krabbfisketrappan Havets hus

-3 000

-19

-1 500

Stadskajer

-3 000

0

-1 734

0

-37

-2 600

Fastigheter

Väderskydd Havsbadet
Kajer
Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja

N Bryggan vid Hamnservice
Dykbryggan Havsbadet
Mindre investeringar Grötöomr
Skyltar i havet

0

-1 550

-2 209

-1 000

0

-1 300

-500

0

-500

Övrigt
SBF Verksamhetsinventarier
Summa

-500

-263

-500

-69 500

-8 920

-67 664

Kommentar
Prisökningar
Priset på byggmaterial har ökat cirka 30% och för vissa material har ökningen varit större.
Om prisökningarna håller i sig bedöms det kunna påverka investeringsbudgeten med upp till
10 mnkr. Prognosen är osäker då prisökningarna slår olika och det är osäkert om de är
tillfälliga eller kommer att hålla i sig.
Reinvesteringar gator och fastigheter
Utifrån kostnadsförändringarna har vissa anpassningar av investeringsplanen gjorts. Trots
prisökningar ligger prognosen kvar på budget för reinvesteringar inom fastighet och gata
park. Prisökningar kommer att medföra att underhållsprojekt flyttas fram till 2023, vilket
bidrar till att underhållsskulden ökar.
Reinvesteringar Kajer och bryggor
Även projekt för kajer och bryggor påverkas av de snabbt ökande priserna. Utrymmet för att
genomföra planerade projekt minskar, vilket leder till att anläggningarna riskerar att bli mer
eftersatta. En uppskattning ger att ca 1 mnkr av investeringsbudgetens 6 mnkr kommer att
ätas upp av inflationen. Detta blir svårt att hantera med tanke på det dåliga skicket på många
av anläggningarna. För att minska de största rasriskerna har 0,4 mnkr lagts i driftkostnader
som uppstagande åtgärder. Detta blir då en kostnad direkt på året. Nästkommande år
kommer fler åtgärder att behöva tas i driften och även en del rivningar av bryggor.
Investeringar
En rad påbörjade investeringar som budgeterats till 2021 behöver flyttas med över till 2022.
Enligt riktlinjerna uppdateras detta via beslut i april. Aktuella investeringar för att flyttas är:
•
•
•
•

Dykbryggan (ersatte krabbfisketrappan, total budget 3,0 mnkr), 2,2 mnkr flyttas
Norra bryggan vid hamnservice, total budget 2,0 mnkr flyttas
Oljesaneringsutrustning total budget 1,2 mnkr flyttas
Gång- och cykelväg Fiskebäckskil (total budget 2,0 mnkr) 1,5 mnkr flyttas

Gång- och cykelväg Skaftö Backa Näreby avser ett medfinansieringsavtal till trafikverket där
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5 mnkr är Lysekils kommuns del av finansieringen. Avtalet ska tecknas under 2022 men
utbetalning kan ske någon gång under 2022-2025 beroende på när Trafikverket lägger in
projektet i sin planering. Avskrivningstiden på investeringsbidrag till staten är valbart för
kommunen 1-25 år enligt Rådet för kommunal redovisning - RKR.
Investeringsprojekten kommentarer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P-plats Grundsund fick stenmassor av Leva, räcker till två parkeringar.
Digital infartskyllt utgår för att kompensera för ökade materialkostnader.
Blåstället lokal till Alf inflyttning sker hösten 2022.
ALF återbrukslokal kommer kosta mer.
Skaftö skola flyttas fram, kommer göra en planprocess.
Nivån av laddstolpar beror på leverans av bilar. Max 20 stolpar monteras i år.
Väderskydd havsbadet högre kostnader och markåterställning.
Ångbåtsbryggan har en bruttoinvestering på 10 mnkr men investeringsbidrag
minskar kommunens netto till 8,5 mnkr men planering är ej klart ännu.
Bryggor och pontoner reinvesteringar väntar på en del tillstånd från Länsstyrelsen
och leverans av flytbryggor.
Krabbfisketrappan går igång till hösten, hälften flyttas till 2023.

3.5 Exploateringsredovisning
Kassaflöden (tkr)

Total
kalkyl

Tidigare
nedlagt

Prognos
2022

BU22

Plan23

Plan24

Plan25

Plan26

Inkomster
Tronebacken

80 000

0

0

0

5 000

30 000

25 000

20 000

Spjösvik

32 800

0

11 600

12 000

12 000

4 000

0

0

Grönskult
Torvemyr 2
Tuntorp

5 400

0

5 400

5 400

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

20 000

20 000

4 375

0

1 925

300

300

0

0

0

162 575

0

18 925

17 700

17 300

34 000

45 000

40 000

Tronebacken

-57 848

-12 048

0

-5 200

-26 200

-14 200

-200

0

Spjösvik

-22 800

-6 981

-7 583

-6 348

-8 135

-100

0

0

Summa inkomster
Utgifter

Grönskult
Torvemyr 2
Tuntorp
Summa utgifter

-8 907

-2 751

-6 600

-200

0

0

0

0

-30 956

-156

0

-300

-200

-10 100

-20 200

0

-4 375

-6

-4 369

-745

0

0

0

0

-124 886

-21 942

-18 552

-12 793

-34 535

-24 400

-20 400

0

37 689

-21 942

373

4 907

-17 235

9 600

24 600

40 000

Driftkostnader
Netto

Kommentar
Tomt- och småhuskön
Via kommunens tomt- och småhuskö erbjuds registrerade intressenter kommunala tomter
för bostadsändamål. Tomtkön är uppdelad på fyra områden; Lysekil, Lyse, Skaftö samt
Brastad/Bro. Kön uppgår i nuläget till cirka 265 intressenter. Samtidigt är det möjligt att stå i
flera köer samtidigt och totalt handlar det om ca 350 anmälningar fördelade på de fyra
områdena. Registrering kan göras via e-tjänst på kommunens hemsida och köplats innebär
en administrativ avgift samt en avgift för respektive tomtkö-område. Sökanden som erhåller
tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste bebygga tomten för permanent
bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Sökanden förbinder sig även att bosätta sig
och bli folkbokförd på fastigheten. Köparen får inte överlåta den tilldelade tomten utan
säljarens medgivande förrän en tid av 5 år förflutit.
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Exploateringsprojekt:
Tronebacken
Planering för ca 70-100 st bostäder i en blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt
möjlighet för förskola. Detaljplanen har efter överklagandeprocess vunnit laga kraft. Inför ett
genomförande ska inlösen av fastighet ske, vilket kan påverka tidsramen. Förstudie kan pågå
parallellt och ett inriktningsbeslut är nästa steg i exploateringsprocessen.
Spjösvik
Planering för ca 35 st bostäder. Inför försäljning har en målbild för området utarbetats och
beslutats av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2021. Projektbeskrivning och
projektplan kommer att utgöra ramverket för projektet fram till slutrapportering år 2025.
Områdets olika etappindelningar kommer att innebära såväl styckvis tomtförsäljning som
markanvisning.
Fem tomter har gått ut till försäljning, slutligt svar väntas under maj. Värderingen av marken
vid den första försäljningen var betydligt högre än ursprunglig kalkyl. Projkektkalkylen
kommer därför uppdateras när markanvisningarna för nästa etapp är klara. Detta förväntas
ske efter sommaren. Lantmäteriet har startat ett ärende om att skapa vägsamfälligheten.
Bokfört värde för samfälligheten är 6 mnkr vilket kommer att bli en kostnad det år den
bildas.
Grönskult
Intresse från Grönskult markförvaltning, bestående av tretton lokala företagare, att
exploatera detaljplanelagt verksamhetsområde. Projektör har utsetts och Grönskults
markförvaltning påbörjar markarbetena med vägen, efter sommaren. Marköverlåtelseavtal
ska förhandlas samt gå upp för beslut i SBN före sommaren. Därefter kan tillstånd sökas och
byggnation startas upp.
Torvemyr 2
Planering av ca 50 st bostäder i en blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan har
vunnit laga kraft 2021. Projektet Torvemyr 2 hade ingen budgetkalkyl inför 2021. Inför
budgetbeslut 2022 är projektet kalkylerat till inkomster 40 mnkr och utgifter 31 mnkr, vilket
ger ett positivt netto på 9 mnkr. Kalkylen är bara en schablon innan förstudien är påbörjad.
Räknat med tomtförsäljning 800 tkr/st och en byggkostnad -600 tkr/st. Ett inriktningsbeslut
som en del i förstudien är nästa steg i exploateringsprocessen.
Tuntorp
Gammal detaljplan från 1989 för industrimark som har fått nya intressenter. Totalt bedöms
ca 35 000 kvm kunna utnyttjas till industrimark. Projektet kommer inte påverka
översiktsplanens (ÖP06) vägreservat i området. Projektet innebär anläggning av en kort
kommunal väg och breddning av Trafikverkets infartsväg. Kostnader för infrastruktur för el 2
mnkr har tillkommit till projektet. Samtidigt kalkyleras högre intäkter än tidigare. Vägen
kommer att byggas hösten 2022 och det finns i nuläget tre intressenter till mark i
verksamhetsområdet.
Dalskogen
Ett gammalt exploateringsprojekt med industrimark. Fyra tomter för sammanlagt 3,9 mnkr
har sålts, bokfört värde 2,5 mnkr, nettoresultat 1,4 mnkr. Kvar finns 2000 kvm.
Valbodalen
Exploateringsprojekt för vattennära verksamhetsmark. Detaljplanen har startats upp med
förstudiedel inför inriktningsbeslut i samhällsbyggnadsnämnden. Projektets knäckfrågor
berör framförallt exploateringens omfattning med tillhörande kalkyl samt avvägning mellan
hamnändamål och verksamhetsmark till försäljning.
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3.6 Ekonomisk analys
Resultatet per april är 0,1 mnkr men i slutet av året prognostiseras ett underskott på 1,9
mnkr, efter en åtgärdsplan för budget i balans. Jämfört med tidigare prognos på ett
underskott av 0,7 mnkr kommer ökade livsmedelspriser och kostnader för
vinterväghållningen påverka årets prognos
Ökade livsmedelspriser i februari och aviserade höjningar per maj och september kan slå upp
emot 2,3 mnkr. Åtgärder genomförs men 1 mnkr klarar Service inte att hantera.
Kostnader för flyktingmottagning från Ukraina är uppe i 0,4 mnkr. Prognosen förutsätter att
Serviceavdelningen får ersättning för dessa kostnader.
Underskott på gator och parker ökar med ytterligare 0,6 mnkr pga. vinterväghållningen.
Totalt -1,9 mnkr mot budget. Sedan tidigare saknas cirka 2 mnkr till gata- och parkuppdraget.
Ökade kostnader för byggmaterial beräknas ge ökade driftkostnader med 0,8 mnkr. Detta
kommer leda till minskat underhåll och eventuellt ett problem i framtiden.
Mer planintäkter samt intäkter på bygglov leder till en prognos i balans på plan och bygg.
I småbåtshamnarna har uppstagande åtgärder utförts för 0,4 mnkr. Dessa åtgärder har
genomfört för att minska riskerna för ras av bryggor. Parallellt med detta har ett förslag till
investeringsplan lagts till nästkommande budgetår, denna plan är ännu ambitiösare än den
som redan ligger. En förutsättning för att ekonomin ska gå ihop på småbåtshamnarna är
dock att taxorna höjs ytterligare på gästhamnarna inför 2023.
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Datum

Dnr

2022-05-24

SBN 2022-000362

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Christian Wrangmo
christian.wrangmo@lysekil.se

Avslag på fri parkering vid Gullmarsvallen
Sammanfattning
LAIK har inkommit med en ansökan om praktiskt och finansiellt stöd till Lysekils
kommun i samband med Gullmarscupen mellan 12 augusti och 14 augusti 2022. Ett
av önskemålen är att de önskar fri parkering utanför Gullmarsvallen under
perioden för att cupdeltagare inte skall behöva betala avgift.
På grund av samhällsbyggnadsförvaltningens budgetunderskott föreslår
förvaltningen att önskemålet avslås.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå LAIK:s begäran om fri parkering vid
Gullmarsvallen 12-14 augusti 2022.
Ärendet
LAIK har inkommit med en ansökan om praktiskt och finansiellt stöd till Lysekils
kommun i samband med Gullmarscupen mellan 12 augusti och 14 augusti 2022.
Ansökan är hanterad inom ramen för Lysekils kommuns evenemangsråd. Ett av
önskemålen är att föreningen önskar fri parkering utanför Gullmarsvallen under
perioden för att cupdeltagare inte skall behöva betala avgift.
På grund av samhällsbyggnadsförvaltningens budgetunderskott föreslås det att
önskemålet avslås.
Förvaltningens synpunkter
Parkeringsavgiften vid Gullmarsvallen är 10 kr/timma och på platsen finns det 188
parkeringsplatser. En sommardag genererar parkeringen ca 8 000 kr/dag i intäkt
till Lysekils kommun. Parkeringsavgifter är en intäkt som ingår i Gata & Parkenhetens budget och som går till att finansiera underhåll och förbättringar på
parkeringsplatser, gator och vägar.
Att undanta parkeringsplatsen vid Gullmarsvallen från parkeringsavgift under 3
dagar skulle innebära ca 20 000 kr i minskade intäkter till förvaltningen.
På grund av att samhällsbyggnadsförvaltningen prognosticerar ett stort
budgetunderskott för 2022 så kan förvaltningen inte tillmötesgå LAIK:s begäran
om fri parkering. Det finns inga budgeterade medel på
samhällsbyggnadsförvaltningen för att sponsra evenemang som arrangeras av
föreningar eller företag.

Måns Werner
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Avdelningschef Tekniska avdelningen
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Bilaga
Ansökan om stöd
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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E-postformulär
Arrangörsuppgifter
Förnamn
Thomas
Efternamn
Sernemo
E-post
t-sernemo@hotmail.com
Mobiltelefon
0735060756

Förening/Företag/organisation
Lysekils AIK

Markera vilket / vilka stöd du ansöker om:
Rådgivning
Praktiskt
Finansiellt

Praktiskt / materiellt eller infrastrukturellt stöd
Följande önskar vi praktiskt stöd och sponsring av:
- 4 st bajamajor som placeras på Gullmarsvallen under v.32
- Kravallstaket för avspärrning som levereras till Gullmarsvallen under v.32
- 2 st. containrar som placeras utanför Gullmarsvallen under v.32 och som töms efter cupen.
- Vi önskar dessutom kostnadsfri parkering utanför Gullmarsvallen fr.om. fredag 12/8 till och med söndag 14/8.
- Gratis hyra av Gullmarsvallen mellan 12/8-14/8

Finansiellt stöd
5000 kr
Löpande upprustning på Gullmarsvallen inför cupen.

Om evenemanget
Nedan följer några frågor om evenemanget.

1. Vilken typ av evenemang söker du stöd för?
Gullmarscupen.

Sida 1
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2. Datum och tider för evenemanget
12/8-14/8

3. Ort och plats för evenemanget
Lysekil

4. Är ditt evenemang utomhus eller inomhus?
Inomhus
Utomhus
Inom- och utomhus

5. Målgrupp och besökare
Barn och ungdomar mellan 8-12 år. Samt vuxna ledare och övrig publik

6. Uppskatta förväntat antal besökare
0-100 besökare
100-500 besökare
500-1000 besökare
Fler än 1000 besökare

Säsongsförlängning och samverkan
Här följer några frågor om hur ni arbetar med säsongsförlängning och samverkan.

7. Är evenemanget en reseanledning? (1 poäng för motivering)
Nej, främst för boende i kommunen
Lockar även hemvändare, släkt och vänner
Lockar till utflykt inom regionen
Är helt klart en bidragande orsak till resan
Evenemanget är reseanledningen

Många lag kommer komma till Lysekil enkom för att spela cupen. Vi har lag från Bohuslän, Göteborg, Dalsland
och Västergötland. Lagen kommer ha med sig föräldrar och andra supportrar.
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8. Arbetar ni med säsongsförlängning/nya säsonger?
Ja (1 p)
Nej (0 p)

Cupen är en sommarcup och infaller således inte under perioden september-maj.

9. Samverkar ni med det lokala näringslivet genom att involverade dem i
planeringen/genomförandet?
Ja
Nej

Vi samverkar hela tiden med det lokala näringslivet för att få hjälp med olika saker. T.ex. köpa in mat, låna
grillar, låna pop-up tält, få hjälp med tryck etc etc.

10. Har ni andra samverkanspartners?
Ja
Nej

Derome Lysekil
ICA Supermarket
Bohusläns Fotbollsförbund
Coop Lysekil
Lysekilsposten
Peab
M.fl.

11. Hur bedömer ni de ekonomiska effekterna för det lokala näringslivet?
Obetydliga
Små
Ok
Stora
Betydande
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När gästande lag kommer hit och spenderar en hel dag i Lysekil kommer många att besöka stadens centrum
och butiker, restauranger, andra affärer som där finns. En del kanske också väljer att spendera en natt på
något av stadens hotell i samband med cupen.

Hållbarhet: Praktiska åtgärder, tillgänglighet och inkludering
Här följer frågor hur ni ska arbeta praktiskt med inköp, tillgänglighet och inkludering.

12. Vid inköp, vilka åtgärder arbetar ni med? (1p)
Ställer krav på leverantörer att styra mot etiska och miljöanpassade produkter och tjänster
Lånar, hyr in alternativt återanvänder
Använder engångsartiklar som är miljöanpassade
Använder inte engångsartiklar alls
Trycksaker som köps in är miljömärkt (vepor, affischer, dekoration, ballonger osv.)
Konferensmaterial (digitalt eller miljömärkt)
Arbets- och profilkläder (miljömärkt)
Rengöringsmedel (miljömärkt)

Vi lånar mycket i samband med cupen. Vi lånar t.ex. pop-up tält, grillar, stekhällar.

13. Använder ni lokalproducerade produkter?
Ja
Nej

14. Mat och dryck
Erbjuder ekologiska eller närodlade livsmedel till besökare.
Erbjuder ekologiska måltider till medarbetare, funktionärer och volontärer
Fisk och skaldjur som serveras är kravmärkta, finns på WWF:s gröna lista eller märkta med MCS eller ASC
Minst en av rätterna på menyn är vegetarisk
Minst en av rätterna serveras i halvportioner (för att minska matsvinnet)
Samverkar med lokala matproducenter
Allt kaffe som serveras är rättvisemärkt/ekologiskt
Erbjuder kranvatten till besökare, medarbetare och deltagare genom att ordna med vattenposter/kranar eller
serverar vatten i karaffer för att minska behovet att köpa vatten i flaska

Sida 4

E-postformulär

15. Avfall, vilka åtgärder arbetar ni med? (1p)
Begränsar avfallsmängden, t.ex. undvika flyers, engångsartiklar och ”onödiga” give aways
Personal/medarbetare har tillgång till avfallsbehållare för sortering
Besökare har tillgång till avfallsbehållare för sortering
Använder nedbrytbara soppåsar

16. El, vilka åtgärder arbetar ni med? (1p)
Energibesparande åtgärder såsom användning av lågenergilampor, LED-belysning, strömbrytare osv.

Vi använder det som redan finns på plats som vi hyr av kommunen.

17. Har ni en plan och budget för återställande av platsen vid eventuella skador?
Ja
Nej

Vi hyr av kommunen och vid sådana händelser får det bli en diskussion mellan oss och kommunen. Vi har
cupvärdar som hela tiden går runt och ser till att saker och ting sköts. Skulle planen vara sliten efter cupen
kommer vi att få träna på alternativa planer tills Gullmarsvallen är i spelbart skick igen.

18. Är entréer och andra passager tillgänglighetsanpassade för barnvagn, rullstol och
liknande?
Ja (1 p)
Nej (0 p)
Behövs ej (1 p för motivering)

19. Finns det särskilda platser på läktaren/evenemangsområdet som är anpassade och
reserverade till personer med funktionsvariation?
Ja (1 p)
Nej (0 p)
Behövs ej (1 p för motivering)
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Det finns en ramp upp till läktaren där t.ex. en rullstolsburen person kan komma upp. En av toaletterna är
dessutom anpassad för personer som funktionsvariationer. I övrigt är Gullmarsvallen inte särskilt
handikappsanpassad.

20. Erbjuder evenemanget handikapptoaletter?
Ja (1 p)
Nej (0 p)

21. Hur arbetar ni med jämställdhet? (1p för motivering)
Som alltid vid ideella arbeten handlar det om att de som vill hjälpa till kommer få hjälpa till. Allt bygger på ideellt
arbete. I själva styrgruppen för cupen är det inte en jämn könsfördelning, detta då det i dagsläget inte finns fler
som vill hjälpa till och ha en ansvarande roll. Vi har ställt frågan många gånger.
Däremot i det övriga arbetet kommer det vara jämnt fördelat då alla lags vårdnadshavare kommer bli tilldelade
ett arbetspass. Cupen vänder sig till både flickor och pojkar och ungdomar från LAIK kommer hjälpa till som
domare, då både tjejer och killar.

22. Hur arbetar ni med jämlikhet och mångfald? (1p för motivering)
Cupen vänder sig till både flickor och pojkar. Exakt samma åldersklasser. Vi jobbar lika hårt med att få in
flicklag som pojklag. Vi har märkt att det krävs mer aktivt arbete att få in flicklag till cupen så där får vi göra ett
mer riktat arbete.
Vi har cupvärdar som bl.a. har till ansvar att se till att det är ett schysst klimat på och utanför cupen. Vi har
nolltolerans mot diskriminering av någon sort. Vi kommunicerar också detta till alla lag, vad som gäller i t.ex.
bemötandet mot våra domare som oftast själva är ungdomar, både tjejer och killar.

Information och kommunikation
Här följer frågor om hur ni planerar att kommunicera ert evenemang.

23. Sker marknadsföring digitalt såsom annonser, program och all annan praktisk info?
(1p för motivering)
Helt
Delvis
Inte allts

Vi marknadsför oss på cupens egen hemsida, via mail, via Facebook, vi Instagram och digitalt i andra medier
som t.ex. Lysekilsposten.

24. Kommer ni att informera om evenemanget på olika språk?
Ja
Nej
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25. Kommer ni att informera era besökare om ert miljöarbete?
Ja
Nej

26. Kommer ni låta era besökare bidra till miljöarbetet under evenemanget?
Ja
Nej

Soptunnor och kärl för pant.

27. Kommer ni att kommunicera kollektivtrafikmöjligheter till besökarna inför
evenemanget för att uppmuntra till ett mer hållbart resande?
Ja (1 p)
Nej (0 p)

28. Kommer ni att informera era besökare om evenemangets tillgänglighetsanpassning?
Ja (1 p)
Nej (0 p)

Utvärdering och utveckling
Här följer ett par frågor om hur ni planerar att utvärdera evenemanget för att kunna utveckla det.

29. Planerar ni för att evenemanget ska bli återkommande?
Ja
Nej

Hur planerar ni att utvärdera evenemanget? (1p för motivering)
Genom att skicka ut en digital enkät efter cupen till deltagande lag.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter
Jag godkänner GDPR
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2022-05-17

SBN 2022-000342

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Christian Wrangmo,0700825877
christian.wrangmo@lysekil.se

Sommargata 2022
Sammanfattning
Med anledning av ett positivt utfall för sommargatan 2021 så har Lysekils kommun,
LEVA i Lysekil AB, LysekilsBostäder, Rambo och privata näringsidkare arbetat
tillsammans för att få till en sommargata 2022.
En förutsättning för att genomföra sommargatan 2022 är att
samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att stänga av delar av gatan samt att
ytor på sommargatan inte avgiftsbeläggs enligt fastställda taxor för markupplåtelse.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att från 2022-06-27 till 2022-09-04:
-

Stänga av nedre delen av Kungsgatan mellan Polisgatan och Korsgatan

-

Stänga av övre delen av Kungsgatan mellan Apoteksgatan och Skottegatan

-

Övre delen av Kungsgatan mellan Skottegatan och Bansviksgatan blir
gångfartsområde

-

Att inga taxor för markupplåtelse skall utgå på de avstängda områdena

Ärendet
Med anledning av ett positivt utfall för sommargatan 2021 så har Lysekils kommun,
LEVA, LysekilsBostäder, Rambo och privata näringsidkare arbetat tillsammans för
att få till en sommargata 2022. Arbetet med att leda arbetet med sommargata 2022
ansvarar kommunstyrelseförvaltningen för med stöd av
samhällsbyggnadsförvaltningen och de kommunala bolagen.
En förutsättning för att genomföra sommargatan 2022 är att
samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att stänga av delar av gatan samt att
ytor på Sommargatan inte avgiftsbeläggs enligt fastställda taxor för markupplåtelse.
Förvaltningens synpunkter
Lysekil hade en sommargata 2021 och innebar att en del av Kungsgatan stängdes av
för biltrafik och blev en tillfällig gågata. Projektet utvärderades och totalt inkom
323 synpunkter från medborgare och besökare. En övervägande majoritet var
positiva till gågatan. I samtal med näringsidkarna i området framkom att de flesta
inte ansåg att gågatan haft någon direkt ekonomisk påverkan på deras verksamhet.
En konsekvensför en ny sommargata 2022 blir att 14 parkeringsplatser på
Kungsgatan försvinner under perioden 2022-06-27 till 2022-09-04. Dessa platser
kompenseras genom att 14 parkeringsplatser på Drottninggatan görs om till 30
minuters-parkeringar.
Ett minskat antal bilar i området bedöms vara positivt ur ett ekologiskt
hållbarhetsperspektiv. Större områden i centrumkärnan blir tillgängliga för
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medborgare och besökare när biltrafik förbjuds vilket stärker den sociala
hållbarheten.
Förvaltningen vill lyfta fram att enligt Lysekils översiktsplan ska stadskärnan vara
bilfri (området kring stadsparken och Kungsgatan) till år 2020. Vidare ska Lysekils
kommun enligt Grönstrategin bygga lekfulla utemiljöer med utgångspunkt i
barnens behov och skapa platser som uppmuntrar till spontan och jämställd lek,
möten och ”häng”.
Förvaltningen har i tidigare tjänsteskrivelse (SBN 2021-000768) ställt sig positiv
till att sommargatan skall vara ett permanent inslag på Kungsgatan.
Lysekil hade en sommargata 2021 och innebar att en del av Kungsgatan stängdes av

Måns Werner
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Avdelningschef tekniska

Bilagor
Projektredovisning Sommargata 2021
Kartbilaga
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 186

2021-12-09

Dnr 2021-000768

Projektredovisning sommargata 2021
Sammanfattning
Lysekils sommargata 2021 innebar att en del av Kungsgatan stängdes av för biltrafik
och blev en tillfällig gågata under sommaren 2021 istället för att vara ett
gångfartsområde som det är i normalfallet. Samhällsbyggnadsförvaltningen och
avdelningen för hållbar utveckling har gjort en utvärdering och redovisning av hela
projektet. Sammantaget har 323 synpunkter från medborgare och besökare skickats
in där en övervägande majoritet ställer sig positiva till gågatan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-22
Sammanställning av undersökningen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av förvaltningens projektredovisning av
Sommargatan 2021.
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerare
E-signering:
1D2D9FECEAB1BBE666A7D457F257766FE8795D5053

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Datum

Dnr

2022-05-04

SBN 2022-000226

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Magnus Eriksson
magnus.eriksson2@lysekil.se

Tjänsteskrivelse
Sammanfattning
Ledamotsförslaget gäller att styra om långsamtgående fordon från väg 162 till att
välja Landsvägsgatan över Mariedal och Ulserödsvägen.
Förvaltningen föreslår att kommunen börjar med information till trafikanterna och
undersöker möjligheterna till omledning av långsamtgående fordon med
Trafikverket som är väghållare på en del av sträckan.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisade
förslag på åtgärder.
Ärendet
Ledamotsinitiativ från Wictoria Insulan (M)
Andelen långsamtgående fordon har ökat i Lysekils tätort under ett antal år. Det är
många arbetsfordon och s.k. ”epa-traktorer”.
Detta har lett till stor irritation, och ibland farliga omkörningar när stressade förare
försöker hinna med nästa färja från Finnsbo.
En lösning skulle vara att leda om den långsamma trafiken via Landsvägsgatan över
Mariedal där större delen av sträckan är redan begränsad till 30 km/h.
Vid cirkulationsplatsen i Dalskogen kan man också leda trafiken vidare via
Ulserödsvägen till väg 161 så att väg 162, sträckan från Dalskogen till Ulseröd hålls
fri från långsamma fordon.
Syftet är att skapa bättre flöden, vilket ger lugnare trafikanter.
Detta kan göras på flera sätt:
a) Frivilligt: Uppmana samtliga kommunala bolag och förvaltningar att välja
Landsvägsgatan
b) Påbudsskyltning
Förvaltningen har kommit fram till följande förslag på åtgärder:
-

Förvaltningen tar upp frågan i samtalen med Trafikverket för att höra
deras åsikt i frågan.

-

Förvaltningen går ut i media och informerar om vikten att välja dessa
vägar till alla med LGF fordon för trafiksäkerhetens skull.

-

Förvaltningen uppmanar kommunala bolag och förvaltningar att välja
de ovan nämnda vägarna.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN 2022-000226

Förvaltningens synpunkter
Andelen långsamtgående fordon (LGF) har på senare år ökat kraftigt (27% på ett år
2021).
Huvudstråk för trafiken från Lysekils centrum mot Munkedal och färjan i Finnsbo
ska vara Landsvägsgatan/162, inte genom Mariedal eller via Ulserödsvägen.
Om förekomsten av LGF fordon ökar på väg 162 riskerar trafiken att välja vägen
över Mariedal och Ulseröd för att snabbt komma vidare och därmed ökade risker på
dessa vägar.
Sträckan över Landsvägsgatan är kommunal väg och där kan vi själva avgöra hur vi
vill styra trafiken. Från cirkulationsplatsen vid Dalskogen och vidare norrut på väg
162 bestämmer Trafikverket.
Förvaltningen har kommit fram till följande förslag på åtgärder:
-

Förvaltningen tar upp frågan i samtalen med Trafikverket för att höra deras
åsikt i frågan.

-

Förvaltningen går ut i media och informerar om vikten att välja dessa vägar
till alla med LGF fordon för trafiksäkerhetens skull.

-

Förvaltningen uppmanar kommunala bolag och förvaltningar att välja de
ovan nämnda vägarna.

Måns Werner
Förvaltningschef

Magnus Eriksson
Trafikingenjör

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/trafikingenjör
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Ang infarten till Lysekil

Andelen långsamgående fordon har ökat i Lysekils tätort under ett antal år. Det är många
arbetsfordon och sk ”epa-traktorer”, och de tenderar att uppträda i kluster.
Detta har lett till stor irritation, och ibland livsfarliga omkörningar när stressade förare försöker hinna
med nästa färja från Finnsbo.

Den enkla lösningen torde vara att leda om den långsamma trafiken via Landsvägsgatan, där större
delen av sträckan är redan begränsad till 30 km/h.
Vid cirkulationsplatsen i Dalskogen kan man också leda trafiken vidare via Fiskebäck (väg 161) så att
väg 162, sträckan från ST1 ut till Ulseröd också hålls fri från LGF.

Syftet är att skapa bättre flöden, vilket ger lugnare trafikanter.

Detta kan göras på flera sätt:
a) Frivilligt: Uppmana samtliga kommunala bolag och förvaltningar att välja Landsvägsgatan
b) Påbudsskyltning

Wictoria Insulan (m)
2022-03-31

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Datum

Dnr

2022-05-25

SBN 2022-000130

Avdelningen Plan och Bygg
Jeanette Norgren Konsult
Avdelningen Park Gata och Natur
Magnus Eriksson

Ledamotsinitiativ angående parkeringsplats vid Udden,
Västra Kajen Grundsund
Sammanfattning
Fastighetsägarna till Lönndal 10:7 har under många år drivit frågan om att angöra
parkering på fastigheten, vilket Lysekils kommun anser vara mycket olyckligt under
rådande förutsättningar. I mars inkom ett initiativärende om att utreda
förutsättningarna att upphäva officialservitutet för väg till förmån för Lönndal 10:7.
En skrivelse har inkommit med förslag från fastighetsägarna om att de är beredda
att överväga att avstå från att färdigställa parkeringsplatsen om kommunen
upplåter ett parkeringsplatsservitut med laddstolpe för elbil i närheten av
fastigheten Lönndal 10:7.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte tillmötesgå det förslag som
fastighetsägarna till Lönndal 10:7 tillställt samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag ansöka hos
Lantmäteriet för att upphäva officialservitut för väg till förmån för Lönndal 10:7.
Ärendet
Fastighetsägarna till Lönndal 10:7 har under många år drivit frågan om att
iordningsställa parkering på fastigheten, vilket Lysekils kommun anser vara mycket
olyckligt under rådande förutsättningar. För att iordningsställa parkeringsplatsen
finns ett beviljat marklov och fram till fastigheten finns ett officialservitut med
lydelsen ”Med det avstyckade området följer rätt att begagna mark, som enligt
stadsplanen blivit avsatt till gator, vägar eller i övrigt till gemensamt begagnande.”
Stadsplanen (från 1936) som servitutet hänvisar till ersattes i slutet av 1980-talen
av en ny stadsplan. I den nya detaljplanen ändrades planförutsättningarna och
bland annat är den tidigare vägmarken utanför Lönndal 10:7 ändrad till natur. I en
dom (Ä 15520-21) från Göteborgs tingsrätt 2022-02-03 fastställer domstolen
fastighetsägarens rätt att utnyttja kommunens mark för väg till fastigheten genom
officialservitut.
Ett initiativärende framställdes till Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 3
mars 2022, angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen Grundsund (Dnr
2022-000130), vilket innebar att förvaltningen gavs i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att upphäva fastighetsägarnas vägservitut.
Ett officialservitut gäller till dess det upphävs. Ett upphävande kan ske antingen
genom en överenskommelse mellan parterna eller genom beslut av Lantmäteriet.
För att Lantmäteriet tvångsvis ska kunna upphäva ett servitut behöver det föregås
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN 2022-000130

av en lantmäteriförrättning där man prövar om de lagstadgade kraven på ett
upphävande är uppfyllda.
Fastighetsägarna har därefter inkommit med en skrivelse där de bland annat
meddelar att de är beredda att överväga att avstå från att färdigställa
parkeringsplatsen (och att nyttja parkeringsplatsen) om kommunen upplåter ett
parkeringsplatsservitut i närheten av fastigheten Lönndal 10:7. Parkeringsplatsen
skulle då även vara försedd med laddpunkt för elbil.
Förvaltningen har tidigare på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden framfört
förslag om en boendeparkering. Fastighetsägarna anser dock inte att det är en
tillräcklig rätt eftersom den inte ger en varaktig och sakrättsligs skyddad rätt såsom
ett inskrivet servitut som följer fastigheten.
Förvaltningens utredning
Förvaltningen ser att fastighetsägarens förlikningsförslag som innebär att
kommunen upplåter ett nytt servitut för parkering med laddstolpe i närheten av
fastigheten, skulle kunna innebära starten på fler önskemål från andra
fastighetsägare med parkeringsproblematik i Grundsund. Enligt kommunallagen
ska medborgare behandlas lika. Utöver det finns det stora oklarheter kring
hantering av till exempel eldistribution, kostnader och hur upplåtelsen i så fall ska
se ut.
Förvaltningen ser utmaningar i att få vägservitutet för Lönndal 10:7 upphävt, men
samtidigt är det en prövning som görs av Lantmäteriet.
I samråd med samhällsbyggnadsnämndens presidium föreslås ett nej till
fastighetsägarnas förslag och att istället gå vidare i enlighet initiativärendet och
ansökan till Lantmäteriet om upphävande av servitutet.
Initiativärendet och den till nämndledamöterna tillställda skriften är i och med
denna tjänsteskrivelse besvarad.

Måns Werner
Förvaltningschef

Jeanette Norgren
Mark- och exploatering

Magnus Eriksson
Trafikingenjör

Bilagor
Initiativärende
Skrivelse från fastighetsägarna
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv text här]"
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 76

2022-03-31

Dnr 2022-000226

Ledamotsinitiativ angående infarten till Lysekil
Sammanfattning
Ledamotsinitiativ från Wictoria Insulan (M) att andelen långsamgående fordon har
ökat i Lysekils tätort under ett antal år. Det är många arbetsfordon och s.k. ”epatraktorer”, och de tenderar att uppträda i kluster.
Detta har lett till stor irritation, och ibland livsfarliga omkörningar när stressade
förare försöker hinna med nästa färja från Finnsbo.
Den enkla lösningen torde vara att leda om den långsamma trafiken via
Landsvägsgatan, där större delen av sträckan är redan begränsad till 30 km/h.
Vid cirkulationsplatsen i Dalskogen kan man också leda trafiken vidare via
Fiskebäck (väg 161) så att väg 162, sträckan från ST1 ut till Ulseröd också hålls fri
från LGF.
Syftet är att skapa bättre flöden, vilket ger lugnare trafikanter.
Detta kan göras på flera sätt:
a) Frivilligt: Uppmana samtliga kommunala bolag och förvaltningar att välja
Landsvägsgatan
b) Påbudsskyltning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att information ges vis
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-04-28.

Justerare
E-signering:
CBD8FD226F6C0E3D661C4D7912940A4CDAD24ABE50

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 45

2022-03-03

Dnr 2022-000130

Ledamotsinitiativ angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen
Grundsund
Sammanfattning
Initiativärende till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 3 mars 2022,
angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen Grundsund från Roger
Siverbrant (S).
Undertecknad har blivit kontaktad av grannar till fastighetsägaren som vill anlägga
parkering vid sin fastighet Udden, Västra Kajen Grundsund. Kontakten togs efter
veckans artikel i LyskekilsPosten där det sägs att tingsrätten i Göteborg beslutat att
kommunen måste upphäva förbudet med biltrafik vid GC-väg till Udden. Detta
beslut grundar sig på ett officialservitut från 1930-talet, som rör 4 av fastigheterna
vid Udden. Servitutet säger endast att man skall beredas tillträde till sin fastighet,
inget om att man skall få köra bil till den samma. Tiden för överklagande av
tingsrättens dom har tydligen gått ut enligt uppgift från förvaltningen. Däremot
finns möjligheten att begära att officialservitutet skall upphävas.
Undertecknad tycker att kommunen omgående skall kontakta en erfaren
fastighetsjurist som får komma med förslag hur vi som kommun kan gå vidare med
frågan och upphäva officialservitutet.
Till slut, ovan nämnda väg har aldrig varit något annat än en smal och kurvig GC-väg
som inte lämpar sig för biltrafik. Dessutom finns ett flertal träd längs med vägen vid
den tänkta parkeringsplatsen, på kommunens mark och som måste tas bort om
parkering ska sprängas och anläggas. Detta rimmar dessutom illa med kommunens
Gröna Strategi om biologisk mångfald och spridningskorridorer. Till detta ska också
läggas att det finns ledning för el vatten och avlopp som berörs. Nytagna bilder från
platsen bilägges.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Ledamotsinitiativärende kommer upp som ett informationsärende vid nämndens
sammanträde 2022-03-31.

Justerare
E-signering:
C9756E5206F0185A38966B5FF57D84FF5E5863FB21

Utdragsbestyrkande

Fiskebäckskil 2022-02-25
Initiativärende till Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 3 mars 2022,
angående parkeringsplats vid Udden, Västra Kajen Grundsund.
Undertecknad har blivit kontaktad av grannar till fastighetsägaren som vill
anlägga parkering vid sin fastighet Udden, Västra Kajen Grundsund. Kontakten
togs efter veckans artikel i LyskekilsPosten där det sägs att tingsrätten i
Göteborg beslutat att kommunen måste upphäva förbudet med biltrafik vid
GC-väg till Udden. Detta beslut grundar sig på ett officialservitut från 1930talet, som rör 4 av fastigheterna vid Udden. Servitutet säger endast att man
skall beredas tillträde till sin fastighet, inget om att man skall få köra bil till den
samma. Tiden för överklagande av tingsrättens dom har tydligen gått ut enligt
uppgift från förvaltningen. Däremot finns möjligheten att begära att
officialservitutet skall upphävas.
Undertecknad tycker att kommunen omgående skall kontakta en erfaren
fastighetsjurist som får komma med förslag hur vi som kommun kan gå vidare
med frågan och upphäva officialservitutet.
Till slut, ovan nämnda väg har aldrig varit något annat än en smal och kurvig
GC-väg som inte lämpar sig för biltrafik. Dessutom finns ett flertal träd längs
med vägen vid den tänkta parkeringsplatsen, på kommunens mark och som
måste tas bort om parkering ska sprängas och anläggas. Detta rimmar
dessutom illa med kommunens Gröna Strategi om biologisk mångfald och
spridningskorridorer. Till detta ska också läggas att det finns ledning för el
vatten och avlopp som berörs. Nytagna bilder från platsen bilägges.
Med vänliga hälsningar
Roger Siverbrant
Gruppledare Socialdemokraterna Lysekil

2022-03-28
Lysekils kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Måns Werner
mans.werner@lysekil.se
Dnr 2021-000567
Dnr 2022-000130

Kommunen har inte framfört några hinder för att arbetet med att anlägga parkeringsplatsen slutförs
Fastighetsägarna har begärt att frågan om verkställighet av MÖD:s dom / tillträde till marklovsplatsen ska
prövas av nämnden. Denna begäran har framställts den 27 augusti 2021 och sedan upprepats 6 gånger.
Frågan har ännu inte besvarats av nämnden, inget beslut har fattats. Av förvaltningslagen 12 § framgår den
legala tidsfrist som gäller för att fatta beslut i ett ärende. Inget beslut har fattats inom den angivna fristen.
Fastighetsägarna har nu tagit del av nämndens kallelse till sammanträdet den 31 mars och ser nu att frågan
inte heller kommer att behandlas vid detta sammanträde.
Förvaltningschefen har den 4 mars 2022 framfört följande i mejl till fastighetsägarna.
”Tack för ditt mail. Jag behöver sätta in mig i frågan och återkommer sedan.”
Det har nu gått 24 dagar sedan förvaltningschefen meddelade ovanstående till fastighetsägarna.
Förvaltningschefen har ännu inte återkommit i frågan. Fastighetsägarna uppfattar avsaknaden av svar från
förvaltningschefen som om att det inte finns några hinder för att fortsätta och slutföra markarbetena på
fastigheten Lönndal 10:7 i enlighet med det av kommunen beviljade startbeskedet. Kommunen har inte
framfört något skriftligt dokumenterat hinder eller annat hinder för fastighetsägarna som innebär att arbetet
inte kan fortsätta och inte får slutföras.
Rätten att anlägga och nyttja parkeringsplatsen framgår av ett stort antal lagakraftvunna avgöranden:
1. MÖD:s dom om beviljat marklov i enlighet med ansökan den 2016-11-23
2. Länsstyrelsens beslut om beviljat marklov den 2017-10-30
3. Byggnadsnämndens beslut om beviljat marklov den 2017-12-07
4. Länsstyrelsens beslut om beviljat marklov i enlighet med ansökan den 2018-04-26
5. MMD:s dom att avslå nämndens överklagande den 2018-07-13 och MÖD:s beslut att MMD:s
avgörande ska stå fast den 2018-11-07
6. Byggnadsnämndens beslut om beviljat startbesked den 2018-12-20
7. Tingsrättens slutliga beslut om att nyttjanderätten till parkeringsplatsen är uppenbar och att bedöma
som en civil rättighet enligt Europakonventionen den 2022-02-03
Tingsrätten har på s. 7 i sitt beslut från den 2022-02-03 uttalat att det är uppenbart att fastighetsägarna har
nyttjanderätt till parkeringsplatsen. Enligt tingsrätten är denna nyttjanderätt att bedöma som en civil rättighet
enligt EKMR. Till denna rätt att nyttja marklovplatsen knyter sedan tingsrätten en nyttjanderätt för
fastighetsägarna att köra personbil till parkeringsplatsen. Tingsrätten ansåg det uppenbart att alla former av
förbud, fysiska hinder eller liknande som medför att fastighetsägarna är förhindrade att köra personbil till den
aktuella parkeringsplatsen hindrar fastighetsägarna nyttjanderätt.
MÖD:s dom s. 5 grundas på att detaljplanen ger fastighetsägarna rätt att köra på infartsvägen. Tingsrätten
har i sitt beslut på s. 8 bekräftat MÖD:s dom vad avser fastighetsägarnas rätt att köra bil på infartsvägen.
Tingsrätten har sålunda uttalat att MÖD:s avgörande kan, med beaktande av officialservitutet och vad som i
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MÖD:s dom anförs beträffande den rådande detaljplanen, inte förstås på något annat sätt än att
fastighetsägarna har getts rätt att framföra bil till den parkeringsplats som MÖD har beviljat dem marklov för.
Tingsrätten ansåg att varje annan tolkning dessutom går stick i stäv med det som karaktäriserar en
parkeringsplats. Att stänga av vägen Udden för ägarna av fastigheten Lönndal 10:7 i Lysekils kommun innebar
enligt tingsrätten att kommunen kränkt klagandenas rättigheter enligt artikel 6:1 EKMR. Nyttjanderätten till
parkeringsplatsen grundas alltså på MÖD:s dom.
Politikerinitiativet (Dnr 2022-000130) innebär att kommunen överväger att begära att lantmäterimyndigheten
upphäver fastighetsägarnas vägservitut, och därmed också på sätt likabehandlingsprincipen kräver, cirka 80
andra vägservitut vid kommunens tjänande fastigheter Lönndal 1:7 och Skaftö Backa 3:351. Se
lantmäteriakten 1484-92/52 för de likalydande vägservituten som enligt likabehandlingsprincipen kommer att
beröras. Enligt fastighetsbildningslagen 7 kap 5 § st 2 kan servitut endast upphävas om till följd av ändrade
förhållanden servitutet ej behövs för den härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa i jämförelse
med belastningen på den tjänande fastigheten. Ett upphävande kan inte ske eftersom några ändrade
förhållanden inte inträffat sedan MÖD:s dom vann laga kraft. Genom MÖD:s båda rättskraftiga avgöranden
och tingsrättens rättskraftiga beslut är det avgjort med bindande verkan att fastighetsägarnas servitut inte
bara är till nytta för dem utan också nödvändigt för att de ska kunna köra bil fram till den marklovsplats där
domstolarna medgett dem att anlägga en parkeringsplats.
Fastighetsägarna har diskuterat anläggandet av parkeringsplatsen med några av sina grannar. Vid denna
diskussion har det talats om möjligheter att ordna parkering för fastigheten på annan närliggande plats. En
möjlighet skulle kunna vara att kommunen upplät ett servitut på en parkeringsplats till förmån för fastigheten
Lönndal 10:7 på kommunens mark i närheten av Lönndal 10:7. Vad fastighetsägarna förstår har denna
möjlighet diskuterats mellan en av grannarna och politiker i kommunen. Fastighetsägarna har dock ingen
vetskap om vad dessa diskussioner har resulterat i. Fastighetsägarna skulle vara beredda att överväga att
avstå från att färdigställa parkeringsplatsen (och att nyttja parkeringsplatsen) om kommunen upplät ett
parkeringsplatsservitut i närheten av fastigheten Lönndal 10:7 till förmån för fastigheten Lönndal 10:7.
Parkeringsplatsen behöver vara försedd med laddpunkt för el-bil. Fastighetsägarnas situation med en domfäst
nyttjanderätt till en parkeringsplats på sin fastighet är unik för fastigheten Lönndal 10:7 och fastighetsägarna
skulle i så fall ge upp denna unika domfästa rättighet i utbyte mot ett parkeringsplatsservitut. Det finns ingen
annan fastighetsägare i Grundsund som har upprepat domstolsstöd och ett stöd i Europakonventionen för att
anlägga en parkeringsplats på sin fastighet.
Parkering på fastigheten har dock fördelen att den sker på privat mark i anslutning till boningshuset och att
laddning för el-bil kan arrangeras relativt enkelt. Fastighetsägarna avser att påbörja färdigställandet av
parkeringsplatsen så snart som möjligt och kommer att göra så om inte kommunen hör av sig inom kort med
ett förslag på en servitutsparkeringsplats.
Fastighetsägarna begär att denna skrift ska tillställas nämndledamöterna och utgöra ett underlag för
nämndens diskussion av politikerinitiativet, punkt nummer 10 på dagordningen vid nämndens sammanträde
den 31 mars 2022.
Göteborg 2022-03-28

Göteborg 2022-03-28

Helena Kollback Heuman

Stefan Heuman
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ellinor Jensen,
ellinor.jensen@lysekil.se

Taxor hamnenheten 2023
Sammanfattning
År 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta nya taxor för hamnenheten, vilket
bland annat innebar en årlig indexreglering av taxorna. I beslutet uppdrogs även åt
samhällsbyggnadsnämnden att inför 2023 göra ytterligare en revidering av taxorna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av taxorna
samt en jämförelse med andra kommuner genom en omvärldsanalys. Utifrån detta
föreslår förvaltningen en uppdatering och justering av hamnenhetens taxor inför
2023.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att i sin helhet anta
förslaget om nya taxor för hamnenheten 2023.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget
om en fortsatt kontinuerlig översyn av taxorna och dess utformning.
Ärendet
År 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta nya taxor för hamnenheten, vilket
bland annat innebar en årlig indexreglering av taxorna. I beslutet uppdrogs även åt
förvaltningen att inför 2023 göra ytterligare en revidering av taxorna.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har utifrån uppdraget från kommunfullmäktige gjort en
genomlysning av taxorna samt en jämförelse av kommunens taxor med andra
kommuner genom en omvärldsanalys. Utifrån detta föreslår förvaltningen följande
förändringar i en ny taxa för 2023.
•

Tillägg för icke kommunmedlemmar på båtplats ändras från 750 kr till
800 kr

•

Avgift för vinterhamn ändras från 20 kr till 30 kr (längd x bredd x 30
kr/m2)
Avgift för vintergästhamn ändras från 25 till 30 kr (250 kr/mån + 30 kr/m
och månad)
Avgiften för förråd höjs med 25 %. Anledningen till den höga höjningen är
att avgiften inte höjts på flera år. Det finns dessutom andra liknande förråd
och sjöbodar inom förvaltningen med ett betydligt högre pris. Förvaltningen
ser ett behov av att på sikt arbeta för att skillnaden i avgift minskar.
Ny avgift om 343 kr införs för uppläggning på upplag för tid kortare än två
veckor. Gäller både sommar och vinter.
Ny ordalydelse för hur man beräknar priset för upplag.
”Upplagsytan beräknas genom att båtens, vagnens, stöttornas eller
båthusets etc. längd- resp. breddmått ökas med 60 cm.”

•
•

•
•
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Ändringen innebär en avgift inte bara för båten utan även för vagnar m.m.
Avgiften gäller både vinter och sommar.
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Höjt elpris från 1,60 kr/kW till 2,50 kr/kW. Elpriserna har gått upp kraftigt
vilket är anledningen till den procentuellt höga höjningen. Den
omvärldsanalys som gjorts visar dessutom att Lysekils kommun ligger
betydligt lägre i pris jämfört med andra kommuner med motsvarande tjänst.
Fasta elpriser höjs med ca 15%
Kajhyra per månad höjt från 95 kr till 100 kr per längdmeter
Kajhyra per dygn höjs från 12 kr till 15 kr per längdmeter
Nya taxor som tillkommer
o Administrativ avgift för till exempel manuell fakturering, 100 kr
o Offentliga toaletter 10 kr/besök
o Sjösättningsramp 50 kr
Samtliga gästhamnstaxor höjs med 50 kr
Dagavgift ökar från 50kr till 60 kr
Nya avgifter i gästhamnen
o Dagavgift med el
o Dagavgift med tillgång till Servicehus och el
o Manuell betalning
o Bokningsbara platser

100 kr
200 kr
50 kr
150 kr

Avgift för husbilar höjs från 220kr till 240 kr

Förslaget innefattar även vissa förenklingar av hur taxorna utläses. Detta är ett
arbete som behöver fortsätta och samordnas med kommande renoveringar och
utbyten av bryggor för att anpassa storleken av båtplatser.
Förslaget bör antas av kommunfullmäktige i sin helhet för att säkerställa att
höjningen av taxorna genomförs 2023 och på så sätt undvika att tappa intäkter.
I annat fall bör förslaget antas delvis och endast de delar man anser otillbörliga
återremitteras till förvaltningen.

Måns Werner
Förvaltningschef

Ellinor Jensen
Hamnchef

Bilaga
Taxor Hamnenheten 2023
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Taxor Hamnenheten
2023
Beslutade av Kommunfullmäktige 2022-XX-XX
Alla priser inklusive moms om inte annat anges.
Priser som anges i detta dokument gäller fr.o.m. 2023 och tillsvidare. De räknas dock upp årligen enligt
konsumentprisindex i oktober föregående år.

BÅTPLATSER
Säsongen för båtplatser är 1/4–30/11
Förtöjningsområde
Längd

Bredd

Maximal Båtstorlek
angivet i meter

Hyra utan
akterförtöjning

Hyra med
akterförtöjning
t.ex. påle, linor

Hyra med y-bom
ägda av
kommunen

Storlek angivet på
betalsida

6
7
8

2
2
2,5

4,5 x 1,8
5 x 1,8
6 x 2,1

1530
1970

1810
2590

2790

2290

2980

3270

9
9
10
10
10
11
11
12
12
13
13
14
12
15
14
14
14
16

3
3,5
2,5
3
3,5
3
3,5
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4
5
4,5
5
4,5

6 x 2,6
6x3
7 x 2,1
7 x 2,5, 2,6
7x3
8 x 2,6
8x3
9 x 2,6
9x3
10 x 3
10 x 3,5
11 x 3,5
11 x 4
12 x 3,5
11 x 4,5
14 x 4
14 x 4,5
15 x 4,5

2590
2890
2590
2890
3310
3310
3630
3630
3920
4306
4530
4590
5120
6190
-

3370
3780
3370
3990
4530
4530
4900
4900
5420
5960
6320
6790
7340
7340
9020
8770
10130
13900

3700
4380
5390
5960
7470
8070
9647
11140
15290
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Tillägg & Avdrag
- för icke kommunmedlem tillkommer per säsong
Nedsättning av hyran görs
- för plats med påtagligt lägre standard än genomsnittet med
- eller undantagsvis med högre belopp

800 kr
450 kr

För båtar med stor längd eller bredd och som kräver större förtöjningsområde
än enligt förteckning ovan, utgår avgift enligt särskild överenskommelse med Hamnenheten.
Vinterhamn 1/12–31/3
Vintersäsongstaxa gäller dem som har fast kommunal båtplats under sommarsäsong (gäller ej låneplatser)
Båtens total Längd x Bredd x 30 kr/m2
Vintergästhamn
De som ej har fast kommunal båtplats betalar fast avgift om 250 kr/mån + 30 kr/m och månad

Båtplatskö
Nyregistreringsavgift
Årsavgift

350 kr
250 kr

Förråd
Priser exklusive moms. (Hyra=momsfritt)
Förråd om ca 2 kvm
Förråd om ca 4 kvm

875 kr/år
1750 kr/år

Spolavgift
Spolplatta & högtryckstvätt 15 minuter

200 kr

Båtupplag
Vinterupplagshyra
Utgår för en uppläggningstid om 2 veckor eller mera mellan 15 september och 31 maj nästpåföljande år.
Hyra utgår med en fast avgift om 343 kr inkl. moms vartill kommer 94 kr per kvm inkl. moms. Upplagsytan
beräknas genom att båtens, vagnens, stöttorna eller båthusets etc längd- resp. breddmått ökas med 60 cm.
Öppna båtar, dingar etc. i särskilt anvisat upplag
längd 2,0-2,9 m
619 kr
-”längd 3,0-3,9 m
654 kr
För uppläggning kortare än 2 veckor utgår en fast avgift om 343 kr.
För icke kommunmedlem tillämpas ovanstående upplagsavgifter multiplicerat med 1,5.

2

Sommarupplagshyra 1/6 till 14/9
Hyra utgår med en fast avgift om 172 kr inkl. moms vartill kommer 47 kr per kvm inkl. moms. Upplagsytan
beräknas genom att båtens, vagnens, stöttorna eller båthusets etc längd- resp. breddmått ökas med 60 cm.
För uppläggning kortare än 2 veckor utgår en fast avgift om 343 kr.
För icke kommunmedlem tillämpas ovanstående upplagsavgifter multiplicerat med 1,5.
Externa upplag
Avser upplag som inte finns i direkt anslutning hamnarna. Erbjuds i mån av tillgång.
Förvaring av båtkärror m.m. debiteras 500 kr/påbörjad 6 månaders period.
Lämning och hämtning görs i samråd med Hamnenheten.
Allt gods ska vara tydligt märkt med namn och telefonnummer.

-

Uppställningsplats på land vid sjösättningsramp (jolleplatser) i Havsbadshamnen
för ”Optimister” och liknande om högst 2,5x1,2 m
509 kr
för övriga jollar och liknande om högst 4,5x1,7 m
814 kr
Förvaring av mast i mastskjul

400 kr

El
Inkoppling
Inkoppling på kommunens hamnelnät får ske efter anmälan till Hamnenheten. Debitering sker enligt
nedanstående taxor.
Förbrukningsavgift per kWh. Kunden bekostar och installerar själv en elmätare. Hamnenheten ska
godkänna installationen.
Förbrukningsavgift

2,50 kr/kWh

Månadsavgift utan mätare
Kvartal 1 och 4 (Jan-Mars & Okt-Dec)

240 volt, 1-fas

1 – 1 100 Watt

950 kr/månad

Kvartal 1 och 4 (Jan-Mars & Okt-Dec)

240 volt, 1-fas

1 101 – 2 200 Watt

Kvartal 2 och 3 (April-Juni & Juli-Sep)

240 volt, 1-fas

1 – 1 100 Watt

Kvartal 2 och 3 (April-Juni & Juli-Sep)

240 volt, 1-fas

1 101 – 2 200 Watt

Korttidsavgift för hyra av eluttag

240 volt

1 - fas

60 kr/dygn

Korttidsavgift för hyra av eluttag

400 volt

3 – fas

250 kr/dygn

1 900 kr/månad
60 kr/månad
950 kr/månad

Dygnsavgift.

Inkoppling utan tillstånd
Om inkoppling görs utan anmälan till Hamnenheten debiteras en månadsavgift.
3

Vatten

Grundavgift för varje inkoppling av vattenmätare

700 kr

Leveransavgift per påbörjad kbm

40 kr

Fiskeritaxa
Taxan tillämpas för licensierade fiskar. Om särskilda skäl föreligger får Hamnenheten göra avsteg från denna taxa.

Fiskefartyg vid hamnens kajer och bryggor,
per längdmeter och år.
Per längdmeter och månad
Lossad fångst, per ton

410 kr
50 kr
35 kr

Kajhyra
Taxan tillämpas för fartyg och båtar som utnyttjar kajer, och för vilka övriga taxor inklusive fiskeritaxan inte är
Tillämpligt.

Kajhyra, per längdmeter och månad
Kajhyra, per längdmeter och dygn

100 kr
15 kr

Om särskilda skäl föreligger får Hamnenheten göra avsteg från denna taxa.

Avgiftsbefriade båtar och fartyg

För verksamhetsbåtar som drivs ideellt tas ingen avgift ut. För att räknas som ideellt ska inga avgifter tas ut
av passagerare eller besättning. Fartyget ska godkännas som avgiftsbefriat av hamnenheten innan anlöp.
Statsfartyg (Försvaret, KBV, Polis, Räddningstjänst m.fl.) vid tillfälliga anlöp.
Sjöräddningen
Övriga båtar betalar kajavgift enligt ovan

Övrigt
Tagg för tillgång till servicehusen i Havsbadet och Norra Hamnen
Gäller endast de med båtplats i hemmahamnarna.
Administrativ avgift
Offentliga toaletter
Sjösättningsramp
Taxa för Båtlyft Fiskebäckskil
Upptagning
Båtar under 4 ton
Tyngslyftstillägg båtar > 4 ton

500 kr/säsong
100 kr
10 kr/besök
50 kr/gång

830kr
455kr/båt

4

Sjösättning
Båtar under 4 ton
Tyngslyftstillägg båtar > 4 ton

555kr/båt
455kr/båt

Gästhamntaxa
Alla priser inklusive moms.
Dessa priser indexregleras inte.

Avresa senast kl 13.00

Per dygn
För och eftersäsong (Begränsad service efter V.39)

v.14-23 samt V.34-43

Båtar mindre än 10 m
Båtar 10 - 12 m
Båtar 12 – 15 m
Båtar 15 – 18 m
Båtar 18 - 20 m
Båtar större än 20 meter (kajplats)

250 kr
300 kr
350 kr
450 kr
650 kr
800kr + 10kr/längdmeter

Per dygn Högsäsong

v.24-33

Båtar mindre än 10 m
Båtar 10 - 12 m
Båtar 12 – 15 m
Båtar 15 – 18 m
Båtar 18 - 20 m
Båtar större än 20 meter (kajplats)

350kr
400kr
450kr
650kr
950kr
950kr + 10kr/längdmeter

Dagavgift
Dagavgift med el
Dagavgift med tillgång till Servicehus och el
Manuell betalning
Bokningsbara platser

60 kr
100 kr
200 kr
50 kr
150 kr

El och tillgång till servicehus ingår vid övernattning
Rabatterad avgift: Hamnchefen kan besluta om rabatter inför säsong

Taxa för husbilsparkering
Alla priser inklusive moms.
Per dygn inkl. el i mån av tillgång
Husbilsparkering

240 kr
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Arbetsprogram detaljplaner

Pågående DP

Ej pågående DP
Troligt Antagande

PRIVATA PLANER
Lysekil

Program

Samråd

Granskning Antagande

Norra Hamnstranden
Dona 2:1
Del av Kyrkvik 1:50 m fl (Höjdgatan)
Ulseröd 1:29
Mariedal 3:19 mfl
Slätten 1:339 (Revolvern)
Södra hamnen 13:1 (Hotell Lysekil)
Gamlestan 1:3 m fl

2022

2022

Jan-Jun

Jul-Dec

Antagandebeslut
SBN

KF

Boendeformer
Småhus

Annat

Lägenheter

-

100+

-

ca 30

Flerbostadshus

-

-

ta bort byggrätter

ca 20

ca 15-20

Friliggande villor, mindre flerbostadshus

-

ca 140

hyresrätter/bostadsrätter

-

25-30

hyresrätter

-

ca 30+

Bostäder, centrumändamål
Ändring pb - flerbostadshus

Lyse
Norra Skalhamn, Lyse 1:52 och 1:57
Brastad-Bro
Tuntorp 4:12

Skaftö
Fossa 1:116
Fossa 1:33, Rågårdsvik
Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersidan
Skaftö-Berg 2:155

ca 20-35

ca 20

småhus/lägenheter

-

-

Ändrat ändamål - daglivaruhandel

ca 8
ca 6

småhus
-

ca 200
5 st

-

antal?

-

Förtäta området med friliggande småhus

-

-

skola

-

-

verksamheter/småbåtshamn

Ändrad användning - tillfällig vistelse

Lyse-Berga 1:155 och 1:156
Skaftö-Backa 3:351

KOMMUNALA PLANER
Lysekil
Valbodalen
Lyse
Lyse-Berga 3:29
Brastad-Bro
Hallinden industriområde
Skaftö

Program

Samråd

Granskning Antagande

Utvidga användningomr. t.ex tillfällig vistelse

Ny översiktsplan
VA‐plan

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2017
Lönndals verksamhetsområde KF 2017‐06‐21
Gamlestan 22:4 m fl
KF 2017‐06‐21

Laga kraft 2017
Laga kraft 2018

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2018
ICA Grundsund Lönndal 8:1 mfl
KF 2018‐02‐08
Evensås 1:6
KF 2018‐06‐20
Gamla Mejeriet
KF 2018‐09‐20

Laga kraft 2018
Laga kraft 2018
Laga kraft 2018

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2019
Södra hamnen 6:2
KF 2019‐03‐25
Vägeröd 1:70
KF 2019‐06‐12
Sjukhuset slätten 15:7
KF 2019‐10‐23

Laga kraft 2019
Laga kraft 2020
Laga kraft 2021

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2020
Evensås 1:79
KF 2020‐02‐20

Laga kraft 2020

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2021
Torvemyr etapp 2
KF 2021‐03‐17
Norra Tronebacken
KF 2021‐ 02‐10
Trellebystrands camping
KF 2021‐06‐23
Tuntorp 4:156
SBN 2021‐06‐03

Laga kraft 2021
Laga kraft 2021
Laga kraft 2021
Laga kraft 2021

KF 2021-10-20

Överklagad MMD

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2022

KF 2022‐03‐30
SBN 2022‐04‐28

Laga kraft 2022

Antagen

Bearb Antagandehandl

Utst/Granskningsutlåtande

Utställning/Granskning

Bearb./beslut om granskn

Samrådsredogörelse

Samråd

Bearb./beslut samråd

Progrsamredog/startm.

Programsamråd.

Bearb/beslut progsamr

Programarb/startmöte.

-

AKTUELL STRATEGISK PLANERING

Sävens camping
Fossa 1:33

småhus
Varierande boenden

Lönndal 1:7

Grönskult 1:42 mfl

hotell/kontor/handel/trygghetsboende

-

verksamhet

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Datum

Dnr
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SBN 2022-000230

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Siljhage
linda.siljhage@lysekil.se

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2022–2025
Sammanfattning
I plan- och bygglagen finns bestämmelser om hur samhället ska kontrollera att
lagstiftningen följs inom byggande. Denna kontroll sker genom tillsyn. I Lysekils
kommun är samhällsbyggnadsnämnden ansvarig tillsynsmyndighet och
hanteringen av tillsynsområdet är en resurskrävande verksamhet. Ansvaret att följa
lagstiftningen ligger dock hos byggherrar och fastighetsägare.
Förvaltningens förslag till tillsynsplan 2022–2025 är en uppdaterad och utvecklad
version av tidigare antagen tillsynsplan från 2016 (byggnadsnämnden 2016-05-07
§56).
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta uppdaterad tillsynsplan 2022–2025
enligt plan- och bygglagen.
Ärendet
I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om planläggning och byggande.
Lagen beskriver vad som gäller för allt från översiktsplaner till krav på
byggnadsverk och byggprodukter. Plan- och bygglagen innehåller också
beskrivningar av hur samhället ska kontrollerar att lagstiftningen följs. Denna
kontroll sker genom tillsyn. I Lysekils kommun är samhällsbyggnadsnämnden
ansvarig tillsynsmyndighet. Hantering av tillsynsområdet är en resurskrävande
verksamhet. Ansvaret för att följa lagstiftningen ligger dock hos byggherrar och
fastighetsägare.
Tillsynsplanen innehåller en redogörelse för vad som omfattas av tillsyn enligt planoch bygglagen. Därefter redogörs för de olika områden för tillsyn, vad
samhällsbyggnadsnämnden har för ansvar, långsiktiga mål och aktiviteter som
planeras. Förvaltningens förslag till tillsynsplan 2022–2025 är en uppdaterad och
utvecklad version av tidigare antagen tillsynsplan från 2016 (byggnadsnämnden
2016-05-07 §56).
Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att arbete med tillsyn, som plan- och
bygglagen föreskriver, krävs för att samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra sitt
ansvar. Föreslagen uppdatering av tillsynsplan enligt plan- och bygglagen redovisar
dagsläget och planerar för framtida arbetet med tillsyn.
Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta förslag till tillsynsplan
enligt plan- och bygglagen för årsintervallet 2022–2025. Därefter gör en översyn
och uppdatering av planen för nästkommande period.
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1. Varför behövs en tillsynsplan?
För att en kommun ska kunna upprätthålla och skapa en god bebyggelsemiljö behövs en effektiv och
planerad tillsynsverksamhet. Ansvaret för tillsynen och att byggnaderna och den bebyggda miljön
uppfyller samhällets krav ligger på samhällsbyggnadsnämnden. Tillsynen utövas mot byggherrar och
fastighetsägare men även mot kontrollansvariga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare och
väghållare.
Syftet är i första hand att de hus som byggs ska bli säkra, hälsosamma och tillgängliga. Det leder i sin tur
till färre olyckor (t.ex. takras och hisshaverier) och förebygger hälsoproblem hos de boende.
Byggherrarna och fastighetsägarna har själva ansvar för att åtgärda de eventuella problem som finns
men samhällsbyggnadsnämnden ska kontrollera att de tar sitt ansvar. Ett aktivt tillsynsarbete har en
avhållande effekt och minskar risken för olovligt byggande.
Förutom nybyggda byggnader ska tillgänglighet för funktionshindrade (enkelt avhjälpta hinder) och
underhåll av byggnader och tomter kontrolleras. Tillsynen omfattar inte bara de åtgärder som kräver
bygglov utan även bygglovsbefriade sådana. Samhällsbyggnadsnämndens tillsynsansvar omfattar
dessutom ventilationssystem (OVK) och hissar samt de tekniska egenskapskraven, både under byggtiden
och senare när byggnaderna används.
1.1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SKYLDIGHET ATT ARBETA MED TILLSYN
Samhällsbyggnadsnämndens tillsynsansvar regleras i plan- och bygglagens 11 kapitel.
Samhällsbyggnadsnämnden är skyldig att pröva behovet att ingripa eller besluta om en påföljd så fort
det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen, eller de
föreskrifter som är kopplade till lagen. Det spelar ingen roll om den uppkommit genom en anmälan av
en granne eller om nämndens personal uppmärksammat att bestämmelserna inte följs.
Samhällsbyggnadsnämnden ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete. På begäran av
Boverket och länsstyrelsen, de tillsynsvägledande myndigheterna, ska nämnden lämna de uppgifter som
efterfrågas. En tillsynsplan är ett bra sätt att systematisera och prioritera vad som ska göras i
tillsynsarbetet och i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras. Av den här tillsynsplanen framgår hur
Lysekils Kommun arbetar med tillsynsfrågorna och vad samhällsbyggnadsnämnden prioriterar för
tillsynsarbetet. Syftet är att underlätta en kontinuerlig uppföljning av tillsynen och att kunna planera
resurserna utifrån behoven.
Tillsynsarbetet är myndighetsutövning mot enskild och om nämnden underlåter att utöva den
lagstadgade tillsynen kan det i värsta fall leda till straffansvar för tjänstefel. Samhällsbyggnadsnämnden
ska göra prövningen skyndsamt enligt förvaltningslagen.
Ingripande blir aktuellt när någon låter bli att söka lov, anmäla en anmälningspliktig åtgärd, göra något i
strid mot ett meddelat bygglov eller en fastställd kontrollplan. När en lovpliktig åtgärd har vidtagits utan
lov ska tillsynsmyndigheten se till att den olovligt utförda åtgärden antingen undanröjs, rättas eller
godkänns i efterhand.
För att förmå en part att vidta en åtgärd eller för att stoppa en användning av en byggnad eller ett
pågående arbete på en byggarbetsplats, kan kommunen utfärda förelägganden och förbud. Om det
behövs i påtryckningssyfte kan även vite kopplas till förelägganden och förbud. För vissa överträdelser
ska byggnadsnämnden dessutom besluta om en byggsanktionsavgift. Avgiften beräknas efter
byggnadens area och beloppen blir högre ju allvarligare överträdelsen är.
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2. Tillsynsområden i plan- och bygglagen
Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn omfattar ett antal olika områden.
2.1 OLOVLIGT BYGGANDE
Åtgärder som är bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga ska ha de tillstånd som krävs innan de
genomförs. Byggregler och kontrollplaner ska följas under byggtiden. Byggnader får inte tas i bruk utan
slutbesked.
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts utan bygglov, anmälan
och/eller startbesked eller tagits i bruk utan slutbesked ska samhällsbyggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift.
2.2 TILLGÄNGLIGHET, ENKELT AVHJÄLPA HINDER
Allmänna platser och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla. Om det finns praktiska och
ekonomiska förutsättningar ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. Ambitionen är att
samhällsfunktionerna ska vara tillgängliga även för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Åtgärder för att underlätta tillgången kan vara att höja gatunivån för att minska
nivåskillnader, installera dörröppnare eller bättra på belysning.
2.3 UNDERHÅLL, SKÖTSEL OCH VARSAMHET
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och får inte bli
ovårdade. De ska skötas så att risken för olyckor begränsas och omgivningen inte drabbas av betydande
olägenheter. Tomter ska underhållas och skötas, även om de är obebyggda. Husen ska hållas i vårdat
skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskapskraven bevaras. Särskilt
kulturhistoriska värdefulla byggnader ska underhållas så att de behåller sin karaktär. Lekplatser ska vara
säkra att använda.
När det handlar om ovårdad tomt är det en PBL- fråga för samhällsbyggnadsnämnden men om avfallet
finns på andra platser och/eller är miljöfarligt ska det handläggas enligt miljöbalken.
2.4 VENTILATION
Obligatoriska ventilationskontroller (OVK) ska göras för att säkerställa att ventilationssystemen fungerar
och uppnår de krav som gällde när systemet togs i bruk. Syftet är att uppnå ett bra inomhusklimat.
Ventilationen ska vara energisnål och förbättras där det går. Den ska försvåra spridning av brand och rök
och underlätta utrymning.
Kontrollerna ska utföras av certifierade funktionskontrollanter godkända av certifieringsorganet. Om
ventilationskontroller inte genomförs i enlighet med 5 kap. PBF (plan och byggförordningen) får
nämnden förelägga byggnadens ägare att se till att OVK görs. Det gäller inte en- och tvåbostadshus.
Visar det sig att ventilationen har brister får nämnden förelägga ägaren att rätta till dessa. Om en
kontrollant slarvat och inte gjort det som ska göras får nämnden utse en annan funktionskontrollant.
Nämnden ska i så fall återkoppla det till certifieringsorganet.
2.5 HISSAR OCH ANDRA MOTORDRIVNA ANORDNINGAR
Hissar och andra motordrivna anordningar står också under samhällskontroll. Det gäller såväl när hissen
eller anordning är i drift men även före den tas i bruk. Med motordrivna anordningar menas person- och
godshissar, rulltrappor, linbanor och dörrar och grindar som har motorer. Besiktningen ska göras av ett
fristående företag som kontrollerar att anordningen uppfyller de säkerhets- och hälsokrav som ställs i
plan- och bygglagstiftningen och Boverkets föreskrifter.
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Ett protokoll ska upprättas och om det upptäckts brister ska besiktningsföretaget skicka det till
byggnadsnämnden. Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid (en gång
om året). Ägaren ska också se till att det finns en väl synlig besiktningsskylt i varje hiss. På skylten ska det
framgå när hissen måste besiktigas nästa gång. Byggnadsnämndens uppgift är att se till att
fastighetsägaren tar sitt ansvar.
2.6 LEKPLATSER
Byggnadsnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över lekplatser. Den har tillsyn över att den som
ansvarar för lekplatsen följer kraven vid uppförande och ändring av lekplatser. Nämnden har även tillsyn
över att kraven på vård, skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att enkelt avhjälpta hinder
undanröjs. Denna tillsyn kan utföras på olika sätt och behöver anpassas efter omständigheterna i det
enskilda fallet.

1. Hur går tillsynen till?
1.1 ANMÄLAN INKOMMER
När en anmälan kommer in från allmänheten, eller en tillsynsfråga initierats internt, startas ett ärende
upp hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Alla inkommande handlingar som kommer in till kommunen
diarieförs. För den som vill vara anonym är det viktigt att inte ange några uppgifter som kan undanröja
anonymiteten.
Ett mottagningsbevis skickas ut till den klagande, det vill säga den som anmält ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden och som ej valt att vara anonym Ett brev med begäran om en förklaring
skickas ut till den som äger den fastighet som anmälan gäller. Sista svarsdatum ska anges. Information
om förenklad delgivning ska finnas med i breven. Den anmälda och den klagande ska informeras om sina
rättigheter och skyldigheter.
Det är viktigt att i ett tidigt skede utreda vem eller vilka som ska vara adressat till kommande brev och
beslut i ett tillsynsärende.
Handläggaren utreder först och främst om den anmälda åtgärden innebär att något utförts i strid med
plan- och bygglagen. I många ärenden blir det aktuellt med ett platsbesök. Samhällsbyggnadsnämnden
har enligt 11 kap. 8 §, PBL rätt till tillträde till fastigheter och byggnadsverk och har rätt att begära de
handlingar som behövs i tillsynsarbetet. Fastighetsägaren ska informeras om att ett platsbesök kommer
ske. Besöket ska dokumenteras och diarieföras.
Om handläggaren bedömer att den anmälda åtgärden inte innebär att något skett i strid med plan- och
bygglagen eller att det gått så lång tid att nämnden inte kan ingripa ska beslut om att avskriva ärendet
fattas..
Om handläggaren bedömer att den anmälda åtgärden strider mot någon bestämmelse i plan- och
bygglagen ska fastighetsägaren först och främst ges en möjlighet att självmant rätta till det olovligt
utförda. Om det olovliga inte rättas till omedelbart på fastighetsägarens eget initiativ ska
byggnadsnämnden gå vidare och besluta om ingripande. Ett ingripande är ett beslut som kan innebära
ett föreläggande eller ett förbud. De flesta beslut om ingripande ska tas av samhällsbyggnadsnämnden
men handläggare har delegation att besluta om lovföreläggande och beslut om förbud.
1.2 LOVFÖRELÄGGANDE
Om bedömningen är att det som utförts kräver bygglov eller anmälan och det är sannolikt att lov kan
ges i efterhand kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 17 §, PBL besluta att förelägga fastighetsägaren att
ansöka om lov eller att anmäla åtgärden inom en viss tid. Ett sådant beslut kan tas av handläggaren på
delegation. Om föreläggande inte följs har samhällsbyggnadsnämnden rätt att upprätta handlingar på
fastighetsägarens bekostnad.
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1.3 RÄTTELSEFÖRELÄGGANDE
Om det inte är möjligt att ge bygglov eller startbesked i efterhand för det som utförts får
byggnadsnämnden enligt 11 kap. 20 §, PBL förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att
vidta rättelse inom en viss tid. Samhällsbyggnadsnämnden får besluta att den åtgärd som föreläggandet
avser ska genomföras omedelbart även om det överklagas. Nämnden får även förbjuda att den olovliga
åtgärden utförs på nytt.
Beslut om byggsanktionsavgift kan tas i samband med ett föreläggande om rättelse.
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta ut en ny byggsanktionsavgift om rättelse inte sker. Varje sådan ny
avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Detta är det påtryckningsmedel som nämnden i
första hand bör använda för att förmå adressaten att efterfölja ett föreläggande.
1.4 ÖVRIGA FÖRELÄGGANDEN
Byggnadsnämnden har enligt 11 kap. PBL även möjlighet att ingripa med andra typer av förelägganden.
Om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 18 §, PBL uppdrag
åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Byggnadsnämnden kan även besluta om ett
åtgärdsföreläggande enligt 11 kap. 19 §, PBL. Till exempel att ett byggnadsverk ska underhållas eller att
en tomt ska städas upp.
Om ett byggnadsverk är mycket förfallet eller skadat kan byggnadsnämnden enligt 11 kap, 21 §, PBL
besluta om ett rivningsföreläggande.
Om trafiksäkerheten inom detaljplanelagt område är hotad på något sätt som beror på ett byggnadsverk
har samhällsbyggnadsnämnden enligt 11 kap. 22 §, PBL möjlighet att förelägga ägaren att vidta åtgärder
för att förbättra trafiksäkerheten.
Byggnadsnämnden får förlägga om stängsel om det behövs för trafiksäkerheten eller vid ett
byggnadsverk för industriändamål som inte längre används om det behövs till skydd mot olycksfall.
Byggnadsnämnden har även möjlighet att ingripa med förbud och föreläggande mot byggprodukter som
inte uppfyller lagkraven.
1.5 FÖRBUD
Samhällsbyggnadsnämnden har delegerat beslut om förbud till förvaltningens tjänstepersoner. Dessa
typer av beslut behöver av säkerhetsskäl ofta tas omgående.
Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete alternativt en annan åtgärd äventyrar
en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa, ska samhällsbyggnadsnämnden
enligt 11 kap. 30 §, PBL förbjuda fortsatt arbete.
Om det är uppenbart att ett pågående arbete strider mot plan- och bygglagen eller att en kontrollplan
inte följs får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 31, 32 §§, PBL förbjuda att arbetet fortsätter till dess att
bristerna avhjälpts.
Samhällsbyggnadsnämnden får enligt 11 kap. 33 §, PBL förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till
ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om
byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten eller att det inte finns förutsättningar för att ge
slutbesked.
Byggnadsnämnden har även möjlighet att besluta att en ny funktionskontrollant eller kontrollansvarig
ska utses om denne har åsidosatt sina skyldigheter.
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1.6 BYGGSANKTIONSAVGIFT
Av 11 kap. 51 §, PBL framgår att om någon bryter mot en eller flera bestämmelser i 8–10 kap. ska
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift, byggsanktionsavgift. Formuleringen innebär att
byggnadsnämnden inte har någon möjlighet att låta bli att ta ut byggsanktionsavgifter.
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion
eller ingripande har tagits upp till beslut. Denna bestämmelse ger fastighetsägaren själv möjlighet att
utföra rättelse för att slippa betala byggsanktionsavgiften. Med rättelse avses att den olovliga åtgärden
tagits bort. Det räcker alltså inte med att ha fått bygglov och startbesked i efterhand.
Byggsanktionsavgiften ska tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastigheten
eller byggnadsverket alternativt den som begick överträdelsen eller den som fått fördel av
överträdelsen.
Avgiftens storlek regleras i 9 kap. (2011:338), PBF och beror av byggnadstypen och storlek på
byggnadsverket eller tomten samt det aktuella prisbasbeloppet. På Boverkets hemsida finns ett verktyg
för att beräkna byggsanktionsavgiften.
En byggsanktionsavgift tas till exempel ut för att man påbörjat en åtgärd före att ett startbesked har
getts. En byggsanktionsavgift ska även tas ut om man tagit ett byggnadsverk i bruk utan att ett
slutbesked getts. Avgiften sätts ner till hälften om det fanns ett beslut om bygglov när den olovliga
åtgärden påbörjades.
Byggsanktionsavgiften får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den
överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.
Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 2 § PBF ta ut en ny avgift om rättelse inte sker inom den
utsatta tiden. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast.
Byggsanktionsavgiften ska vara betald till kommunen inom två månader från det att beslutet delgetts
den betalningsskyldige. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
1.7 BESLUT FÖRENADE MED VITE
De flesta förelägganden får enligt 11 kap. 37 §, PBL förenas med vite. Detta kan vara nödvändigt om
samhällsbyggnadsnämnden saknar andra påtryckningsmedel. Ett löpande vite kan ofta vara lämpligt. Ett
vite ska vara ställt direkt till en enskild person eller företag. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar då om
ett vitesbelopp som bedöms vara lämpligt med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska
förhållanden. Och som till omständigheterna i övrigt kan antas förmå adressaten att följa det
föreläggande som är förenat med vitet. Förfarandet vid användande av vite regleras av Lag (1985:26)
om viten.
Om föreläggandet inte följs inom den föreskrivna tiden kan byggnadsnämnden ansöka hos Tingsrätten
om verkställande av vitet. Tingsrätten gör sedan en egen bedömning av ärendet och själva
vitesbeloppet. Eventuellt utdömt belopp tillfaller inte kommunen.
1.8 HANDRÄCKNING
Om ett föreläggande trots påtryckningar inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § PBL
besluta att åtgärden ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske.
Samhällsbyggnadsnämnden får då ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten som ska
lämna den hjälp som behövs för att genomföra en sådan åtgärd.
1.9 PRESKRIBTION
Det framgår av 11 kap. 20 §, PBL att byggnadsnämnden i de flesta fall inte får besluta om något
föreläggande om det förflutit mer än tio år från överträdelsen.
Sida 8 av 12

En byggsanktionsavgift får enligt 11 kap. 58 §, PBL inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte
har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.
1.10 HANDLÄGGNING AV BESLUT OM INGRIPANDE OCH
BYGGSANKTIONSAVGIFTER
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om rättelseförelägganden och övriga förelägganden som
innebär ett ingripande eller beslut om byggsanktionsavgifter enligt PBL.
Adressaten till föreläggandet har enligt 25 §, förvaltningslagen, rätt att ta del av förvaltningens förslag
till beslut i god tid före sammanträdet. Detta brukar kallas att ”kommunicera förslaget till beslut”.
Adressaten ska även ha möjlighet att inkomma med synpunkter som ska komma
samhällsbyggnadsnämnden till del före att beslut tas. Synpunkter som kommer in till förvaltningen kort
innan sammanträdet skickas ut med e-post till nämndsledamöterna. Om en handling inkommer direkt
till någon nämndsledamot är det viktigt att handlingen vidarebefordras till förvaltningen för diarieföring.
De tidsfrister som ges i ett tillsynsärende ska vara skäliga och bedömas från fall till fall. Hänsyn ska tas till
åtgärdens omfattning och karaktär, de realistiska möjligheterna att efterfölja ett föreläggande samt
behovet av att åtgärden utförs snabbt vid till exempel risk för olycka. Adressaten ske ges skäligt tid att
anlita till exempel konsulter eller entreprenörer. Hänsyn bör även tas till årstidens förutsättningar.
1.11 BESLUTETS INNEHÅLL
Ett beslut om ingripande ska vara tydligt och väl motiverat att läsa och förstå för såväl jurister som
lekmän. Det får inte finnas någon möjlighet att misstolka vad beslutet avser, vem beslutet är ställt till,
vilken fastighet eller byggnadsverk som det gäller och så vidare. Tidsfrister ska vara tydligt angivna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum för beslut
Vilken fastighet och byggnadsverk eller tomt som beslutet gäller. Det är ofta lämpligt att
markera byggnader med mera på ett kartunderlag
Vem som är adressat för beslutet, namn och personnummer/organisationsnummer
Vad som ska utföras
Tidsfrister
Laghänvisning
Beslutsunderlag, kartor, foton, ritningar, med mera
Ärendebeskrivning som beskriver historiken i ärendet och vad ärendet gäller
Motivering
Information om beslutet ska gälla direkt även om det överklagas
Information om vad om händer om beslutet inte följs, till exempel fördubblad sanktionsavgift,
handräckning med mera
Beslutfattarens namn

1.12 EXPEDIERING OCH DELGIVNING
Samhällsbyggnadsnämnden tillämpar i normala fall förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär
att arbetsdagen efter att beslutet skickats till adressaten skickas ett kontrollmeddelande till samma
adress. Två veckor efter beslutet skickats anses adressaten vara delgiven. För beslut om ingripande är
det i många fall lämpligt att istället tillämpa delgivning med mottagningsbevis.
Beslut om att avskriva ett tillsynsärende ska delges den klagande och expedieras till adressaten. Beslut
om föreläggande eller förbud som innebär ett ingripande ska delges adressaten och expedieras till den
klagande.

Sida 9 av 12

Beslut om ett föreläggande eller förbud (ej lovföreläggande) ska även expedieras till
Inskrivningsmyndigheten.
Beslut om en byggsanktionsavgift ska delges den betalningsskyldige.
1.13 ÖVERKLAGANDE
Den som ett beslut går emot har möjlighet att överklaga det. När ett överklagande inkommer gör
byggnadsnämnden först en prövning att överklagande har inkommit i tid. Ett överklagande som
inkommit för sent avvisas. Den klagande kan då överklaga själva beslutet om avvisning om man anser
det felaktigt.
Om överklagande har inkommit i rätt tid utreder handläggaren först om beslutet ska omprövas. Om en
omprövning inte ska göras tar handläggaren ett beslut om rättidsprövning och överklagandet skickas
vidare till Länsstyrelsens rättsenhet. En kopia skickas till den klagande och övriga som överklagandet
berör.
De beslut som Länsstyrelsen tar kan överklagas vidare till mark- och miljödomstolen, (MD). En dom från
MD kan överklagas vidare till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) men för att få en fråga prövad av
MÖD krävs prövningstillstånd. MÖD tar i princip bara upp frågor som kan utgöra rättspraxis.
Domar från Mark- och miljödomstolen utgör rättspraxis och används som vägledande vid bedömning
och beslut inom PBL.
1.14 AVSLUT
Ett tillsynsärende avskrivs när rättelse gjorts eller att åtgärden getts lov i efterhand och eventuell
byggsanktionsavgift har betalats. Ärendet kan även avskrivas på grund av att det har blivit preskriberat
eller att det i bedömningen framgår att det utförda inte innebär någon överträdelse av plan- och
bygglagen. Det är viktigt att förvaltningen meddelar inskrivningsmyndigheten att ett tillsynsärende som
inneburit ett ingripande också har avslutats.
1.15 JÄVSNÄMNDEN
Om en anmälan om tillsyn berör samhällsbyggnadsnämndens område till exempel genom att ärendet
gäller ett kommunalt byggnadsverk eller tomt alternativt att samhällsbyggnadsnämnden själva står som
klagande i ett tillsynsärende kan det föreligga en jävssituation. Beslut fattas då i jävsnämnden.
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2. Kommunens tillsynsarbete
4.1 UPPFÖLJNING
2019
Under år 2019 registrerades 41 nya tillsynsärenden. 38 av dessa ärenden har avslutats. Varav två
överklagades och pågår samt ytterligare ett som fortfarande handläggs.
Det fattades 10 nämndbeslut som gällde byggsanktionsavgift.
2020
Under 2020 registrerades 49 nya tillsynsärenden. 45 av dessa ärenden har avslutats. Varav fyra
fortfarande handläggs.
Det fattades 4 nämndbeslut som gällde byggsanktionsavgift.
2021
Under 2021 registrerades 35 nya tillsynsärenden. 22 av dessa ärenden har avslutats. Varav 3
överklagades och pågår samt 10 tillsynsärenden som fortfarande handläggs.
Det fattades 2 nämndbeslut som gällde byggsanktionsavgift.
4.2 BEHOVSANALYS
Bygglovsenheten har gått igenom alla befintliga tillsynsärenden som är öppna, vilket är 18 ärenden i
februari 2022.
Arbetet med tillsynen av ventilationsanläggningar (OVK) och hissar pågår löpande i den dagliga
verksamheten och bedöms kunna fortsätta med de resurser som tillsynsverksamheten är tilldelad idag.
4.3 RESURSER
I början av 2019 anställdes en tillsynshandläggare under 1 års tid som arbetade 20%, en dag i veckan
med tillsyn. Löpande tillsynsarbete har utförts av bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer genom
åren. Förvaltningen anses klara de krav som lagen och samhället ställer.
I arbetet med tillsyn så är bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer delaktiga, detta gäller
framförallt kategorin ”Tillsyn vid byggnation”. Dessa ärenden har ofta startat som bygglov eller
anmälningar och handläggaren/inspektören av ärendet har under handläggningen skaffat sig god
kännedom om ärendet. Att de är med och granskar tillsynsärendet är därför tidsbesparande samt en
viktig återkoppling för handläggarna. Att granska sina egna beslut gör att byggenheten stärker sin
egenkontroll av verksamheten.
Områdena ”Tillstånd vid byggnation” och ”Skötsel och underhåll av byggnader/tomter” är något som
allmänheten ofta uppmärksammar. Dessa ärendetyper är för det mesta mycket resurskrävande. Inom
dessa områden ska prioriteringen fortsatt vara på de ärenden där människors hälsa och säkerhet kan
komma i fara. Detta kan till exempel gälla rasrisk, skadedjur eller ödehus som blir tillhåll.
4.4 PRIORITERINGAR
I första hand prioriteras ärenden där överträdelser mot plan- och bygglagen bedöms innebära en
påtaglig fara för liv och hälsa; tex brister i byggnadskonstruktioner, brandskydd, ventilation med mera.
I övrigt ska tillsynsärendena handläggas skyndsamt.
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4.5 MÅLSÄTTNINGAR
• Ett ärendeflöde i balans vilket innebär att inkommande och pågående ärenden avslutas
löpande så att ingen tillsynsskuld finns eller uppkommer.
• Beslut i ett tillsynsärende tas inom tre månader från det att ärendet inkommit.
• Förvaltningen har en aktiv OVK- och hisstillsyn.
• Förvaltningen har en aktiv tillsyn av tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser.
Förvaltningen har en aktiv tillsyn av privatägda lekplatser.

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

Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen Plan och Bygg
Jeanette Norgren, Konsult
jeanette.norgren@lysekil.se

Ansökan om arrende, del av Skaftö-Backa 3:351, i anslutning
till Skaftö-Backa 3:494
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i ärende B-2022-25 att inte försälja
jordbruks-mark till sökanden. En förfrågan om att få arrendera del av den
kommunala fastigheten Skaftö-Backa 3:351 har nu inkommit.
Samma förutsättningar gäller för området som vid avslaget av försäljningen. Det är
inte detaljplanelagt och i översiktsplanen är området angivet som öppen mark/
vegetation. Idag brukas området som åkermark och enligt 3 kap 4§ miljöbalken ska
kommuner generellt vara restriktiva till att ianspråkta jordbruksmark. Exploatering
av mark genom bebyggelse är irreversibel och därför är det viktigt att den i första
hand undviks och att alternativa lokaliseringar prövas.
Förvaltningens samlade bedömning är att marken inte bör arrenderas ut för detta
ändamål med avseende på skyddsvärdet av jordbruksmark. Hur stor påverkan på
den närliggande jordbruksmarken ett arrende skulle få kan heller inte förespås, då
något genomförbart förslag på sträckning av väg till arrendeområdet inte finns.
Var kommunen anser det finnas goda förutsättningar för utökning eller nya
verksamhetsområde sker genom ställningstaganden i översiktsplan, upprättande av
detaljplan eller i liknande styrande dokument.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka att upprätta arrende för av del av

Skaftö-Backa 3:351.
Ärendet

På grannfastigheten Skaftö-Backa 3:494 har det sedan länge bedrivits verksamhet i
form av försäljning av cyklar, gräsklippare, utombordsmotorer och liknande
produkter samt viss service och reparation. En verksamhet som med åren växt, och
innefattar nu även förvaring av båtar. Detta har föranlett en önskad expansion på
del av den kommunalägda Skaftö-Backa 3:351, se bilaga 1.
På samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03 beslutades att återremittera ärendet
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal och infartsväg till SkaftöBacka 3:494 (B 2021-1022) ” med anledning att besluta om avyttring av mark eller
inte innan beslut om bygglov ges. Efterföljande samhällsbyggnadsnämnd
beslutades det att avstyrka försäljning av del av Skaftö-Backa 3:351, medan frågan
om förhandsbesked åter återremitterades. Denna gång för att ge sökande möjlighet
att hantera beslutet gällande att försäljningen av den aktuella marken inte kan ske.
Sökande inkom därefter med en förfrågan om arrende för samma markområde.
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Lagstöd
Plan- och bygglagen (PBL)
Då detaljplan saknas för området, så har ingen utredning av marken och områdes
förutsättningar gjorts och lämpligheten för en ändrad markanvändning har inte
prövats.
I Översiktsplan 2006 (se ÖP bilaga 2) anges området som öppen mark/vegetation.
Det innebär ett öppet landskap och att ett levande lantbruk är en viktig beståndsdel
för att behålla kommunens attraktionskraft med avseende på besöksnäringen. Av
detta kommunala ställningstagande framgår därmed att anläggande av ny
bebyggelse på denna åkermark bör undvikas. Syftet med ÖP är att den ska vara
strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden.
Miljöbalken (MB)
I 3 kap finns hushållningsbestämmelser om mark- och vattenområden. De innebär
att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Vissa typer av mark- och vattenområden har ett
generellt skydd. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påverkar dem negativt. När det gäller brukningsvärd jordbruksmark är skyddet
starkare. I skydds-formulering (3 kap. 4 §) framgår att jord- och skogsbruk är av
nationell betydelse och att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar om
−

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen

−

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge,
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion
Förvaltningens bedömning
Ytan som förfrågan avser är inte planlagd och den nyttjas idag för
jordbruksändamål och brukas av lokal lantbrukare. Miljöbalken förbjudet inte att
kommunen arrenderar ut jordbruksmark för ändamål att bebygga med maskinhall,
samt lager för ställningar och verktyg. Däremot står det att en exploatering bara får
ske om det gäller ett väsentligt samhällsintresse och om det saknas alternativa
platser för detta. I sju av de nio domar från Mark- och miljööverdomstolen, som
JUNO nyheter (Norstedts juridik) har skrivit om under 2019 som har gällt
bedömningar enligt 3 kap. 4 § miljöbalken, har Mark- och miljööverdomstolen
bedömt att intresset av att bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än
föreslagen bebyggelse och andra åtgärder.
I det här fallet anser förvaltningen att marken i fråga bör tydas som brukningsvärd,
vilket stöds av att den även är utpekad av länsstyrelsen som regionalt värdefullt
odlingslandskap med mycket högt bevarandevärde. Den aktuella marken nyttjas
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och brukas idag för jordbruksändamål av en lantbrukare i närheten. Lantbrukaren
har tidigare framfört önskemål om att få fortsätta nyttja marken alternativt
förvärva marken.
Förvaltningens bedömning är att den ansökta byggnationen inte tillgodoser ett
väsentligt samhällsintresse, då exempel på sådant intresse kan vara byggnation av
reningsverk, vindkraftverk eller liknande.
Det är heller inte klarlagt hur tillträde till arrendeområdet kan ske, då den av
sökanden föreslagna vägsträckningen är inte genomförbar. Trafikverket har
meddelat att en ny anslutning inte får ske inom 170 m från kurvan, av siktskäl. Det
innebär att anslutningen till den allmänna vägen måste ske betydligt längre söder
ut, vilket kommer påverka ytterligare jordbruksmark.
Förvaltningen förespråkar utredning av området i större perspektiv och genom
detta klarlägga I den processen klargörs kommunens översiktliga vilja, områdets
förutsättningar och lämplig utveckling av området som helhet.
När det gäller lokaliseringsprövning så har det funnits möjlighet att anmäla sitt
intresse för verksamhetsmark inom Grönskult (Skaftö) och Dalskogen (Lysekil).
Inom det kommande året planerar kommunen även att påbörja försäljning av
verksamhetsmark i Tuntorp (Brastad).
Förvaltningens samlade bedömning är att marken inte bör arrenderas ut för
ändamålet maskin-/lagerhall. Detta med avseende på rådande världsläge,
skyddsvärdet av jordbruksmark samt på grund att utfartsfrågan inte är löst.
Förvaltningen rekommenderar i första hand att lokalisering av verksamhetsmark
arbetas in i pågående översiktsplan, och att förvaltningen får i uppdrag att upprätta
en strategi för förfrågningar gällande verksamhetsmark utanför detaljplanelagt
område. Detta för att i möjligaste mån behandla förfrågningar lika.

Måns Werner
Förvaltningschef

Jeanette Norgren
Konsult mark- och exploatering

Bilaga
Ansökan
Utdrag från översiktsplan
Beslutet skickas till
Sökande

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

Sid 3/3

Tjänsteskrivelse

Sid 1/5

Datum

Dnr

2022-05-12

SBN 2022-000199

Avdelningen Plan och Bygg
Ebba Holmström Jacobsson
ebba.holmstrom@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal
och infartsväg Skaftö-Backa 3:351
Sammanfattning
Ärendet återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03 med
anledning att besluta om avyttring av mark eller inte innan beslut om bygglov
(förhandsbesked) ges, Mark- och exploatering ska ta fram underlag och förslag till
beslut om försäljning till nästa nämnd.
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av båtförvaringshall. Till
fastigheten ska en ny infartsväg upprättas. Marken som ska bebyggas klassas som
brukningsvärd jordbruksmark och har i ett bevarandeprogram bedömts vara
värdefull ur både naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Marken ägs i dagsläget av
Lysekils kommun. Förvaltningen bedömer att positivt förhandsbesked inte kan
medges då brukningsvärd jordbruksmark ej får bebyggas.
Sökande äger fastighet Skaftö-Backa 3:494 och söker förhandsbesked på den
kommunala fastigheten Skaftö-Backa 3:351. Tidigare beslut från
samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 32 gäller Skaftö-Backa 3:351.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 17 §
Plan- och bygglagen (2010:900).
Ärendet
Ärendet återremitterades från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03 med
anledning att besluta om avyttring av mark eller inte innan beslut om bygglov
(förhandsbesked) ges, Mark- och exploatering ska ta fram underlag och förslag till
beslut om försäljning till nästa nämnd.
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av båtförvaringshall på
fastigheten Skaftö-Backa 3:351. Sökande avser att förvärva ca 3400 m2 från den del
av fastigheten Skaftö-Backa 3:351 som gränsar till sökandes fastighet. Byggnaden
får en byggnadsarea på ca 1800 m2. Till den nya fastigheten planeras en ny
infartsväg. Syftet med byggnationen är att underlätta och utveckla befintlig
verksamhet. I dagsläget ägs Skaftö-Backa 3:351 av Lysekils kommun.
Marken som önskas bebyggas utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Denna
mark bedöms vara brukningsvärd för att den har använts för jordbruk tidigare och
för att den ingår i ett sammanhängande jordbrukslandskap.
Jordbruksmarken på denna fastighet ingår i ett större område som Länsstyrelsen i
ett bevarandeprogram pekat ut som ett regionalt värdefullt odlingslandskap. Detta
utpekande innebär att platsen är värd att bevara både ur naturvårdssynpunkt och
kulturmiljösynpunkt. Området har klassats med N2/K2 vilket innebär ett ”mycket
högt bevarandevärde”.
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Platsen är inom rekommendationsområde R18 i Lysekils kommuns översiktsplan
ÖP06. Rekommendationen för detta område är:
Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till natur- och
kulturvärden och behovet av att bevara områden för friluftsliv och rekreation. Delar
av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny
bebyggelse skall iakttas. Bostäder för helårsändamål kan prövas om det finns
särskilda skäl.
Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken men
inte av riksintresse för kulturmiljövård eller naturvård.
Övriga upplysningar
Förvaltningen har besökt platsen. Befintlig infart bedöms vara undermålig ur
trafiksäkerhetssynpunkt.
2018 ansökte sökande om att få bebygga platsen för samma ändamål, men valde
senare att avskriva ärendet. Förvaltningen bedömde att platsen var olämplig för
bebyggelse med hänvisning till jordbruksmarken, samt att den nya infartsvägen
inte skulle leva upp till kraven på trafiksäkerhet.
2020 beviljades grannfastigheten Skaftö-backa 3:4 bygglov för en likvärdig
lagerlokal på brukningsvärd jordbruksmark.
Yttranden från grannar och remissinstanser
Se de fullständiga yttrandena i de bifogade handlingarna.
Lysekils kommuns Mark- och exploateringsenhet
Mark- och exploateringsenheten har yttrat sig i ärendet i egenskap av
fastighetsägare till Skaftö-Backa 3:351. De kommer inte att sälja avsedd del av
fastigheten då marken inte är planlagd för avsett ändamål. Kommunens riktlinjer
för försäljning av mark för verksamhetsändamål är att marken ska vara
detaljplanelagd. Det är inte lämpligt att ianspråkta jordbruksmark för
industri/verksamhet och det finns inte stöd i översiktsplanen för ändrad
markanvändning.
Räddningstjänsten
Åtgärder för att förhindra brandspridning inom och mellan byggnaderna kommer
att krävas, på grund av byggnadens storlek och närhet till grannar. Dessa åtgärder
blir dock aktuella först vid bygglovshanteringen. I övrigt har räddningstjänsten
inget att erinra.
Miljöenheten
Då en ny, stor yta bebyggs kan detta medföra översvämningsproblematik för mark
lokaliserad nedströms. Marken ingår i ett område som potentiellt kan vara allvarligt
förorenad. Miljöenheten lyfter även att marken i dagsläget är avsedd för jordbruk i
översiktsplanen och att ianspråktagande för annat ändamål ska undvikas så långt
som möjligt.
Trafikverket
Trafikverket anser att föreslagen anslutning behöver förskjutas längre söderut för
att uppfylla siktkraven. Vidare accepterar Trafikverket i regel inte
fyrvägskorsningar av trafiksäkerhetsskäl. Om möjligt bör även anslutningar till
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statlig väg uppfylla ett avstånd om 50 meter mellan varje anslutning. Vidare anser
Trafikverket att befintlig anslutning till väg 785 ska stängas.
Grannar
Flertalet grannar har motsatt sig föreslagen byggnati0n. Nedan sammanfattas deras
yttranden:
- Den statliga vägen är redan hårt trafikerad och ökad trafik och placering av
infartsväg utgör en ökad säkerhetsrisk. Mycket svårt att redan nu ta sig ut från
befintliga utfartsvägar ut på den statliga vägen på grund av trafikmängden.
- Starkt missnöje mot att jordbruksmark ska tas i anspråk. De lyfter att det strider
mot både lokala och internationella miljömål om framtida hushållning.
- Hänsyn tas inte till landskapsbilden om platsen bebyggs med ännu en lagerlokal.
Rågrannarna Skaftö-Backa 3:464 ställer sig starkt emot föreslagen byggnation då
bullernivån kommer att öka markant och att deras tomt blir omringad av vägar och
verksamhet. De lyfter även att deras grävda brunn är placerad där sökande önskar
ianspråkta mark och oroas över hur kemikalier från båttvätt kommer att påverka
vattenkvaliteten. I övrigt lyfter de att verksamheter tidigare hänvisats till
detaljplanerade industriområden och att det samma borde gälla för aktuellt ärende.
Sökandes bemötande på inkomna synpunkter
Bullernivån kommer att minska då den nya hallen endast kommer att användas för
förvaring, inte reparation och provkörning av motorer. Utsikten/landskapsbilden
kommer enbart att påverkas marginellt. Tomtens utbredning och reningssystem
kan anpassas så att grannens vattentäkt inte påverkas. Ianspråktagen
jordbruksmark blir en försumbar och marginell del av den totala jordbruksarealen.
Placeringen av infartsvägen kan anpassas till Trafikverkets krav. Till sist lyfter
sökande att ansökan bör beviljas med hänvisning till rättviseaspekten, då granne
beviljats bygglov på jordbruksmark.
Tillämpliga bestämmelser
2 kap. 2 § Plan- och bygglagen
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet,
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän
synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska
tillämpas.
2 kap. 4 § Miljöbalken
Bevarandet av jordbruksmark är av nationell betydelse. Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.
3 kap. 6 § Miljöbalken
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
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med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. (...)
2 kap. 5 § Plan- och bygglagen
Vid ärenden om förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Förvaltningens bedömning
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk. Aktuell byggnation kan inte anses tillgodose
väsentliga samhällsintressen sett till lagens förarbete. Om kommunen bedömer att
jordbruksmark behöver tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
så ska det göras på ett sätt som innebär en så begränsad inverkan som möjligt för
jordbruket. Det ska även vara klarlagt att det inte är möjligt att ianspråkta annan
mark. Trots att platsen inte är av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård
anses den ändå ha betydelse från allmän synpunkt på grund av dess höga naturoch kulturvärden, som redovisats i Länsstyrelsens bevarandeprogram. Detta
område ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- och kulturmiljön. Då liknande byggnation medgivits i detta område tidigare
blir den sammanvägda bedömningen att aktuell byggnation bidrar till en påtaglig
skada på natur- och kulturmiljön.
I ansökan lyfter sökande att verksamheten i dagsläget tvingas till långa transporter
för att förvara båtar i hyrda hallar. Att koncentrera verksamheten till en och samma
plats kan i detta fall anses lämpligt ur en ekonomisk och miljömässig synpunkt. Det
allmänna intresset av en långsiktig hushållning av brukningsbar jordbruksmark och
värdefull natur- och kulturmiljö väger dock tyngre, sett till Plan- och bygglagens
bestämmelser.
Till sist framgår det från grannehörande och remissinstans att en expandering av
verksamhetsområdet kan bidra till oacceptabel olägenhet för angränsande
permanentboende, samt att det finns en betydande risk att den nya infarten inte
kommer att godkännas av Trafikverket. Förflyttas infarten längre söderut kommer
desto mer jordbruksmark att tas i anspråk.
Förvaltningen bedömer att ansökan strider mot 2 kap. 2 § Plan- och bygglagen samt
3 kap. 4 och 6 §§ Miljöbalken och därmed inte bör meddelas positivt
förhandsbesked.
Sökande äger fastighet Skaftö-Backa 3:494 och söker förhandsbesked på den
kommunala fastigheten Skaftö-Backa 3:351. Tidigare beslut från
samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 32 gäller Skaftö-Backa 3:351.
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Måns Werner
Förvaltningschef

Ebba Holmström Jacobsson
Bygglovhandläggare

Bilagor
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22
Ansökan inkom 2021-10-28
Beskrivning inkom 2021-10-28
Situationsplan inkom 2021-12-14
Remissyttrande från Mark- och exploatering inkom 2021-12-21
Remissyttrande från Räddningstjänsten inkom 2022-01-13
Remissyttrande från Miljöenheten inkom 2022-01-12
Remissyttrande från Trafikverket 2022-02-14
Grannyttranden, inkom 2022-02-04 till 2022-02-17
Sökandes svar på yttranden, inkom 2022-02-22
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv text här]"
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Avdelningen Plan och Bygg
Jeanette Norgren, konsult
jeanette.norgren@lysekil.se

Exploatering av Grönskult industriområde,
marköverlåtelseavtal del av Grönskult 2:90.
Sammanfattning
Marköverlåtelseavtal är nästa steg i genomförandeprocessen av Grönskult industriområde. Överlåtelsen avser ca 30 000 kvm av Grönskult 2:90, blivande 2:166 - en
exploateringsfastighet för vilken fastighetsbildning pågår. Köpeskillingen i marköverlåtelseavtalet är 5,2 Mkr, vilket motsvarar ca 185kr/kvm för verksamhetsmark
och 100kr/kvm för trafikområde. Kommunen har sedan tidigare åtagit sig att bygga
tillfartsvägen, och köpeskillingen kommer regleras mot en prestationsbunden betalplan för vägbyggnationen.
Vid risk för förorening i material som tillförts området under tiden som kommunalt
upplag och som upptäcks under totalentreprenaden, står Kommunen för kostnaden
för fördjupade undersökningar samt åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. I
det fall kostnaden överstiger 1 000 000kr ska marköverlåtelseavtalet omförhandlas.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal
mellan Lysekils kommun och Grönskult markförvaltning avseende del av Grönskult
2:90, blivande 2:166.
Ärendet
Marköverlåtelsen avser ca 30 000 kvm av Grönskult 2:90, blivande 2:166 som blir
en exploateringsfastighet, fastighetsbildning pågår. Köpeskillingen i marköverlåtelseavtalet är 5,2 Mkr, vilket motsvarar ca 185kr/kvm för verksamhetsmark och
100kr/kvm för trafikområde. Kommunen har sedan tidigare åtagit sig att bygga
tillfartsvägen, och köpeskillingen kommer regleras mot en prestationsbunden
betalningsplan för vägbyggnationen.
Innan köpet fullgjorts ska exploatören uppfylla svävandevillkoren i form av
byggnadsskyldighet och redovisning av en godtagbar dagvattenlösning.
Transportköp får ske till de företag som ingår i Grönskult markförvaltning.
Vid risk för förorening i material som tillförts området under tiden som kommunalt
upplag och som upptäcks under totalentreprenaden för väg, va och grovplanering
av tomter, står Kommunen för kostnaden för fördjupade undersökningar samt
åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. I det fall kostnaden visar sig överstiga
1 000 000kr ska avtalet omförhandlas i sin helhet.
Förvaltningens synpunkter
Enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut har Grönskult markförvaltning ensamrätt att förhandla om köp av Grönskult industriområde fram till 2022-08-31. I och
med godkännande av marköverlåtelseavtalet har förhandlingen varit framgångsrik
och den tidigare redovisade tidplanen för plangenomförandet efterföljs.
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Mars: Handlingen lämnas ut på anbud
April: utvärdering anbud
Maj: förhandling marköverlåtelseavtal
Juni: beslut i samhällsbyggnadsnämnden
Projektet kommer att belasta kommunens budget, då nedlagda kostnader kommer
vara större än köpeskillingen. Detta har dock redovisats och fattats beslut om innan
projektet startade (LKS 2008-09-05 §109).

Måns Werner
Förvaltningschef

Jeanette Norgren
Konsult mark- och exploatering

Bilaga
Marköverlåtelseavtal
Beslutet skickas till
Grönskult markförvaltning
Plan och Bygg
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stina Norén
Maria Gillberg
planochbygg@lysekil.se

Programsamråd för Vägeröd 1:69, Fyreberget, Lysekils
kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med plankonsult från Okidoki
Arkitekter tagit fram ett förslag till planprogram för flerbostadsområde på
Fyreberget, Skaftö.
Planprogrammet syftar till att ge underlag till en långsiktig utvecklingsinriktning
för området. Programförslaget omfattar cirka 200-250 nya bostäder i blandade
boendeformer som exempelvis flerbostadshus, radhus och småhus, samt lokaler för
mindre verksamheter. Exploatörens intention är även ett bostadsområde med
blandade upplåtelseformer.
Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2012-01-14 §2.
Programförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan,
ÖP06. Planarbetet bedrivs med utökat förfarande.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planprogrammet skickas ut för
programsamråd enligt 5 kap 11 § PBL (2010:900).
Ärendet
Programmets syfte är att redovisa förutsättningar och utgångspunkter inför
upprättande av detaljplan för bostäder och eventuell service inom Vägeröd 1:69,
Lysekil. Programmet ska identifiera och beskriva aktuella frågeställningar och
redovisa riktlinjer för den fortsatta detaljplaneringen. Vägeröd 1:69 ägs idag av
svenska kyrkan. Serneke Fastigheter AB har dock option på att köpa marken och
driver därför processen för att utveckla fastigheten.
Planen ska pröva uppförandet av cirka 200-250 nya bostäder i blandade
boendeformer: flerbostadshus, radhus och friliggande hus. Exploatörens intention
är även ett bostadsområde med blandade upplåtelseformer.
Kommunens målsättning är att allmänheten ska ha fortsatt tillgång till och igenom
Fyreberget, även efter att området är utbyggt. Idag går vandringsleder och stigar
igenom området vilket ses som en kvalitet för kommande bostäder och besökande
på platsen.
Exploateringen är indelad i fyra etapper.

Måns Werner
Förvaltningschef

Stina Norén
Planarkitekt
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Bilagor
Planbeskrivning 2022-04-27
Vägutredning 2022-04-21
Dagvattenutredning 2022-03-31
Naturvärdesinventering 2013-12-04 och 2014-06-29
Bergteknisk utredning 2014-04-01
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plankonsult
Exploatör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Frida Mellgren
frida.mellgren@lysekil.se

Planbesked Kronberget 1:210, före detta Lysekilshemmet,
Lysekils kommun
Sammanfattning
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheten Kronberget 1:210 har
inkommit till förvaltningen 2022-01-31.
Syftet med ansökan är att ändra användningsområdet från B1 (bostäder för äldre)
till B (bostäder), C (centrumändamål) och K (kontor). Ansökan avser även
möjliggörandet för påbyggnad av ytterligare våningar på delar av byggnaden samt
ändrad användning av omkringliggande mark för att kunna utöka
parkeringsmöjligheter samt anlägga ny väg.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för
Kronberget 1:210.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i
arbetsprogrammet för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast
i perioden första kvartalet 2023. Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 2 år.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande
och kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.
Avgiften för planbeskedet är enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige
19-10-23 LKS § 106.
Ärendet
Ansökan om planbesked har inkommit 2022-01-31. På fastigheten som ansökan
avser ligger en byggnad som är ett före detta äldreboende, i gällande detaljplan är
användningsområdet endast B1 – bostäder för äldre. Före detta Lysekilshemmet är
på ca 6 500 m2.
Ansökan avser:
−

ändrad användning av byggnaden till B (bostäder), C (centrumändamål) och
K (kontor).

−

möjliggörande av påbyggnad av ytterligare våningar på delar av byggnaden.

−

ändrad användning av omkringliggande mark för att kunna utöka
parkeringsmöjligheterna i området samt anlägga ny väg in till området.
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Bild 1 – Möjlig planavgränsning enligt planansökan
P-platser och trafikmatning till området är viktigt att beakta och kommer till viss
omfattning styra exploateringsgraden. Inom ramen för planarbetet ska det utredas
alternativa p-platser och tillfartsvägar som kan ansluta ifrån det närliggande
bostadsområdet Badhusberget.
I direkt anslutning till fastigheten återfinns en gammal kvarn. Den äldre
stadsplanen i anslutning till kvarnen bör ersättas och en skyddszon kring kvarnen
bör införas. Naturminnet ”Trollhålet” i områdets nordvästra del ska beaktas vid
planläggning och buffertzon ska upprättas. Planavgränsningen bör samla och
ersätta delar av kvarvarande detaljplaner/stadsplaner i närområdet.
Sökande har ambitionen att mark i direkt anslutning till byggnaden ska användas
som tillgängliga rekreations-och mötesplatser för allmänheten.
Området pekas i översiktsplanen från 2006 ut som ett område för allmänt ändamål
och centrumbebyggelse. Föreslagna förändringar enligt planansökan stämmer
därför väl överens med intentionerna i översiktsplanen. Platsen är centralt belägen
och är ansluten till övrig infrastruktur.
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Förvaltningens synpunkter
Ansökan om planbesked har presenterats i planverkstan som är ett
diskussionsforum med tjänstepersoner från flera olika förvaltningar, LEVA och
räddningstjänsten.
En platsträff har ägt rum med representanter från förvaltningen och sökanden.
Ansökan har även presenterats för Länsstyrelsen.
De frågeställningar och synpunkter som framförts har utgjort en del av
förvaltningens sammanvägda slutbedömning i ärendet.
Frågor som måste utredas vidare är VA-försörjning, dagvattenhantering,
trafikmatning och geoteknik.
Förvaltningen bedömer att ansökan om planbesked för Kronberget 1:210 kan
beviljas. Planprocessen bör bedrivas med standardförfarande.

Måns Werner
Förvaltningschef

Frida Mellgren
Planhandläggare

Bilaga
Ansökan om planbesked
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Frida Mellgren
frida.mellgren@lysekil.se

Planbesked för Näreby 1:42, Skaftö, Lysekils kommun
Sammanfattning
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för Näreby 1:42 har inkommit till
förvaltningen 2022-02-21.
Syftet med ansökan är att möjliggöra för uppförandet av 15 nya bostäder samt
anläggandet av ny gata inom området.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Näreby
1:42.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i
arbetsprogrammet för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast
i perioden första kvartalet 2023. Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 2 år.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande
och kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet
Avgiften för planbeskedet är enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige
19-10-23 LKS § 106.
Ärendet
En ansökan om planbesked för detaljplan för Näreby 1:42 har inkommit till
förvaltningen. Sökanden vill möjliggöra för en förtätning inom området, syftet med
ansökan är att uppföra 15 friliggande bostäder samt anläggandet av en ny gata i
anslutning till området. Parkering ska ske inom den egna fastigheten.
Näreby 1:42 omfattas idag av byggnadsplan för fritidshusbebyggelse, antagen 1971.
I byggnadsplanen är fastigheten planlagd som ”Allmänplats, park”.
I kommunens översiktsplan, ÖP 06, redovisas området som ”D” – ”Område med
detaljplan.” Det finns inget uttalat stöd i ÖP 06 för utbyggnad eller komplettering
inom området, men då det finns en byggnadsplan har områdets lämplighet för
bebyggelse prövats i ett tidigare skede.
Ansökan bedöms därmed inte strida mot intentionerna i ÖP 06. Ansökan har stöd i
kommunens bostadsförsörjningsprogram där fritidshusområden med kommunalt
VA pekas ut som särskilt lämpliga för komplettering och förtätning. Området är
kopplat till kommunalt vatten och avlopp, det finns även dagvattenledningar i
området. Sökande har varit i kontakt med LEVA och fått uppgifter om att befintligt
ledningsnät som leder till området har kapacitet att ansluta ytterligare ca 15
fastigheter till ledningsnätet.
Fastigheten Näreby 1:42 består till största delen av orörd natur, det finns inga
kända naturvärden i dagsläget.
Området består enligt SGU:s jordartskarta av berg i varierande terräng. Fastigheten
har en höjd från 27 till 39 meter över havet.
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Omkringliggande bebyggelse består främst av tidstypisk fritidshusbebyggelse från
tidigt 70-tal.

Alternativ planavgränsning

Möjlig placering av ny bebyggelse enligt
planansökan

Förvaltningens synpunkter
Ansökan om planbesked har presenterats i planverkstan som är ett
diskussionsforum med tjänstepersoner från flera olika förvaltningar, LEVA och
räddningstjänsten. Ansökan har även presenterats för Länsstyrelsen. De
frågeställningar och synpunkter som framförts har utgjort en del av förvaltningens
sammanvägda slutbedömning i ärendet.
Byggnadsplanen som fastigheten omfattas av föreslås ersättas i sin helhet och
befintliga bestämmelser ska vid ny planläggning ses över.
Frågor som måste utredas vidare vid planläggning är: VA-försörjning,
dagvattenhantering, trafikmatning, geoteknik/grundläggning samt
naturvärdesbedömning med artinventering.
Förvaltningen bedömer att ansökan om planbesked för Näreby 4:42 kan beviljas.
Planprocessen bör bedrivas med standardförfarande.

Måns Werner
Förvaltningschef

Frida Mellgren
Planhandläggare

Bilagor
Ansökan om planbesked
Bilaga till planansökan - förslag till placering av ny bebyggelse
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Fredrik Jonasson
fredrik.jonasson@lysekil.se

Beslut om antagande för ändring för del av stadsplan 14LYS-126, Kv. Uranus, Höjdgatan, Del av Kyrkvik 1:150 m.fl.,
Lysekil, Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till ändring av rubricerad
detaljplan. Syftet med ändringen är att ta bort hitintills outnyttjade byggrätter,
samt ej utförd lokalgata ”Höjdgatan”, enligt stadsplan 14-LYS-126 på fastigheten
Kyrkvik 1:150, och ersätta dessa med kvartersmark utan byggrätter. Ändringen
syftar också till att skapa förutsättningar för fastighetsreglering av gällande
markområde.
Planförslaget bedöms vara förenligt med inriktningen i kommunens översiktsplan,
ÖP 06.
Detaljplanen har varit utskickad för granskning mellan 2022-03-28 – 2022-04-18.
Inkomna synpunkter under samråd och granskning har sammanställts och
kommenterats i ett granskningsutlåtande.
Inga yttrande från sakägare inkom under granskningstiden. De yttranden från
sakägare som inkom under samrådstiden bedöms som tillgodosedda och föreslagen
inriktning bedöms inte strida mot 2 kap. PBL. Då inget behov av justeringar
bedöms finnas är samhällsbyggnadsförvaltningen av uppfattningen att
planförslaget inte behöver ställas ut på nytt.
Planarbetet handläggs med standardförfarande då planförslaget är förenligt med
översiktsplanen och inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget
bedöms inte vara av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt. Därför anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att planförslaget är färdigt för beslut om antagande
i samhällsbyggnadsnämnden, enligt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden § 1
p 1, och med stöd i PBL 5 kap. 27§.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändringsplan för del av stadsplan 14LYS-126, Kv. Uranus, Höjdgatan, del av Kyrkvik 1:150 med flera, Lysekil, Lysekils
kommun enligt PBL 5 kap 27 § (2010:900, SFS 2020:603).
Ärendet
Kommunstyrelsen har i beslut 2016-05-11 §86 tillstyrkt planbesked utifrån den
ansökan som inkom till förvaltningen 2016-01-03.
Sökanden önskar ändra den befintliga stadsplanen från 1930-talet för att ta bort tre
hitintills outnyttjade byggrätter för bostadsändamål bakom befintliga fastigheter,
samt möjliggöra för omkringliggande fastigheter att få köpa marken och införliva
den i de egna tomterna. Sökanden har under flera år fört en dialog med kommunen
och framfört önskemål om att det ska genomföras åtgärder så att en exploatering av
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nya tomter ej kan ske. På kommunstyrelsens ledningsutskott, 2014-10-15 § 124,
fattades beslut om att den dåvarande utvecklingsenheten skulle gå vidare med
förslag om försäljning av mark till omkringliggande fastighetsägare och även låta
dessa upprätta och bekosta en ny detaljplan.
Ansökan om planbesked, daterad 2016-01-03, utgår utifrån KSLU:s beslut om
markförsäljning och utvecklingsenhetens markutredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att om gällande plan inte avses genomföras
så är det lämpligt att den ändras för att stämma överens med de reella
intentionerna för och användningen av området, så att frågan löses på lång sikt och
det blir en tydlighet för nuvarande fastighetsägare vad kommunen avser med
området i framtiden.
En överenskommelse om fastighetsreglering är framtagen av kommunens markoch exploateringsavdelning och är undertecknad av berörda fastighetsägare.
Förvaltningens synpunkter
Ändringen gäller för del av befintlig stadsplan, övriga områden kommer inte att
beröras av planändringen. I samband med att ändringen görs kommer planen att
digitaliseras och anpassas till Boverkets riktlinjer för planbestämmelser och svensk
standard för plankartor. Det innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga
stadsplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som
planbestämmelser formuleras i dag.
Ett förslag till ändring av del av stadsplan 14-LYS-126, Kv. Uranus, Höjdgatan. Del
av Kyrkvik 1:150 m.fl. har varit utskickat för granskning mellan 2022-03-28 och
2022-04-18.
Inkomna synpunkter under samråd och granskning har sammanställts och
kommenterats i ett granskningsutlåtande. Inga yttrande från sakägare inkom under
granskningstiden. De yttranden från sakägare som inkom under samrådstiden
bedöms som tillgodosedda och föreslagen inriktning bedöms inte strida mot 2 kap.
PBL, och då inget behov av justeringar av planförslaget bedöms finnas är
samhällsbyggnadsförvaltningen av uppfattningen att planförslaget inte behöver
ställas ut på nytt.
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7 §, PBL, då
planförslaget är förenligt med översiktsplanen och inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte vara av principiell beskaffenhet eller av
annan större vikt. Därför anser samhällsbyggnadsförvaltningen att planförslaget är
färdigt för beslut om antagande i samhällsbyggnadsnämnden, enligt reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden § 1 p 1, och med stöd i PBL 5 kap. 27§.

Måns Werner
Förvaltningschef

Fredrik Jonasson
planarkitekt
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Bilagor
Plankarta, 2022-04-27.
Planbeskrivning, 2022-04-27.
Övriga handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Exploatören
Kommunfullmäktige
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Avdelningen Plan och Bygg
Ebba Holmström Jacobsson
ebba.holmstrom@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av ett
fritidshus på tilltänkt avstyckning av Träleberg 1:14
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus ämnade för
helårsboende. Fastigheten omfattas av rekommendationsområde R13 och R15 i
ÖP06 som reglerar att enbart enstaka bostadshus för helårsändamål får tillkomma i
området.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked med
stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Förhandsbeskedet villkoras med att minsta bredd för infartsvägen är 3 meter och
att högsta nockhöjd över nollplanet inte överstiger +34 m.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på tilltänkt
avstyckning. Byggnaderna ansluts till enskild vatten-och avloppslösning och
befintlig infartsväg. Byggnaderna får en byggnadsarea på ca 100 kvm och
fastigheten får en area på ca 800-1000 kvm.
Förvaltningens utredning
Förvaltningen har genomfört platsbesök den 2022-02-09. Platsen utgörs av
kuperad terräng med berg i dagen och enstaka grönpartier. Byggnaden placeras på
en bergssluttning, ca 33 m ö.h. Ungefär 150 meter från platsen, på andra sidan
berget, går vandringsleden Kuststigen.
Platsen ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § och 4 kap. 2 §
Miljöbalken (MB). Platsen ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4
kap. 4 § MB, vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd som
komplement till befintlig bebyggelse.
Enligt Lysekils kommuns Översiktsplan (ÖP06) är området särskilt värdefullt för
rekreation (R13) samt har stora natur-, kultur- och friluftsvärden (R15). Ny
bebyggelse som inte är kopplad till områdets funktion som friluftsområde får inte
tillkomma annat än i undantagsfall. Enstaka bostadshus för helårsboende kan få
tillkomma.
Fastigheten ligger utanför strandskyddat område och utanför VAverksamhetsområde för kommunen. I området finns ett flertal fornlämningar, där
den närmsta (L1969:9145) ligger ungefär 70 meter från planerad bebyggelse.
För området råder liksom för i stor sett hela Lysekils kommun mindre goda
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg dvs. mindre än 600 liter per timme
(www.sgu.se). I VA-planen för Träleberg framgår det att:
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I området finns blandade enskilda avloppslösningar. Dåliga förutsättningar för
anläggning av enskilt avlopp och infiltration då djupet till berg är litet i stora delar
av området. Området är beläget inom 100 m från Saltö fjord som också är recipient
för områdets avloppsvatten. Saltö fjord uppnår inte god ekologisk status på grund
av övergödning. Statusen på enskild dricksvattenförsörjning i området är okänd,
både vad gäller kvantitet och kvalitet. Förhöjda halter av radon i grundvattnet kan
förekomma.
Yttranden
Se fullständiga yttranden i bifogade handlingar.
Rambo – avfallshantering
Vägen måste breddas och vändzon finnas samt lutning på väg får inte överskrida 10
%, enligt avfallsföreskrifterna för Lysekil. Om inte detta går ska deras kärl stå nere
vid större väg, se kryss i karta.
Räddningstjänsten
Tillkommande infartsväg till fastigheten behöver dimensioneras för framkomlighet.
Detta innebär bland annat en minsta bredd på 3 meter och bärighet för ett tungt
fordon. I övrigt har Räddningstjänsten inget att erinra.
Miljöenheten
Bedömer det som möjligt att förhandsbesked ges för den aktuella åtgärden på
platsen, förutsatt att byggnationer innebär åretruntbostäder och det enbart gäller
en avstyckning, med hänvisning till 4 kap. 4 § MB. Miljöenheten bedömer att det
bör gå att lösa avloppshanteringen på fastigheten. Fastigheten ligger inom
avrinningsområde till Trälebergskile som har ett måttlig ekologisk status och
problem med övergödning. Fastigheten omfattas av hög till högre än hög
skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd. Fastighetsägaren ansvarar för
hantering av dagvatten på egen fastighet.
Grannar
En granne lyfter att byggnationen skulle bidra till att områdets värde som
rekreations-och strövområde försämras. Ett godkännande skulle ge prejudicerande
effekter och kommunen har tidigare avslagit byggnation i området med hänvisning
till områdets natur- och kulturvärden. Två grannar menar på att vägen inte är
dimensionerad eller i ett skick lämplig för ökad trafik. Övriga grannar har inget att
erinra.
Sökandes svar på yttrandena
Med hänvisning till inskickad visionsbild som visar på byggnadernas anpassning till
miljön och hur människor i dagsläget nyttjar området för rekreation bedöms inte
aktuell byggnation skada riksintresset för friluftsliv.
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Lagstöd
Av 4 kap. 4 § MB framgår att inom kustområdena och skärgårdarna från
Brofjorden till Simpevarp (...) får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form
av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock
annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det
rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora
tätortsregionerna.
Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och
energihushållningen
Förvaltningens bedömning
Tilltänkt avstyckning omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 och 4
kap. 2 §§ MB. Det rörliga friluftslivets och turismens intressen ska särskilt beaktas.
I nära anslutning till platsen som avses att bebyggas går vandringsleden Kuststigen.
Nämnda riksintressen bedöms dock inte ta skada då denna vandringsled befinner
sig på andra sidan berget, samt även för att avstyckningen sker i relativt nära
anslutning till befintlig bebyggelse och intill en befintlig privat infartsväg.
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Platsen ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 §
Miljöbalken, vilket innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd som
komplettering till befintlig bebyggelse. Av rekommendationerna i ÖP06 framgår det
att ny bebyggelse som inte är kopplad till områdets funktion som friluftsområde
inte får tillkomma annat än i undantagsfall, samt att enbart bostadshus för
helårsändamål får tillkomma. Förhandsbeskedet avser därmed endast två
enbostadshus ämnade för helårsboende. För god framkomlighet för
räddningstjänsten och Rambo villkoras förhandsbeskedet med att minsta bredd på
infartsvägen blir 3 meter, i enlighet med 2 kap. 5 § PBL. För att byggnationen ska
vara väl anpassad till landskapsbilden villkoras högsta nockhöjd över nollplanet till
+34 m, i enlighet med 2 kap. 6 § PBL.

Måns Werner
Förvaltningschef

Ebba Holmström
Bygglovhandläggare

Bilagor
Foto från platsbesök daterat 2022-02-09
Situationsplan inkom 2022-04-29
Remissyttrande från Miljöenheten inkom 2022-05-18
Remissyttrande från Rambo 2022-05-05
Remissyttrande från Räddningstjänsten 2022-05-19
Grannyttranden inkom 2022-05-09 till 2022-05-23
Sökandens svar på yttranden inkom 2022-05-23
Visionsbild inkom 2022-05-23
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv text här]"
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Avdelningen Plan och Bygg
Ebba Holmström Jacobsson
ebba.holmstrom@lysekil.se

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av
enbostad för helårsändamål på tilltänkt avstyckning BroFiskebäck 1:25
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus för
helårsändamål på tilltänkt avstyckning. Fastigheten omfattas av
rekommendationsområde R15 i Lysekils kommuns ÖP06, där enstaka bostadshus
för helårsändamål kan få tillkomma.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked med
stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Förhandsbeskedet villkoras med att tomtens befintliga terräng, växtlighet och natur
i övrigt så långt som möjligt bevaras, samt att byggnaden inte får en taknockshöjd
som överstiger 45 m.öh.
Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus för
helårsändamål på tilltänkt avstyckning. Till fastigheten leds en ny infartsväg.
Byggnaden ansluts till egen brunn och enskild Va-anläggning. Fastigheten får en
area på ca 14 000 kvm. Sökande har valt att inte få placering och byggnadsarea
prövad i förhandsbeskedet.
Förvaltningens utredning
Platsbesök har genomförts 2022-03-15. Fastigheterna har en lutning nedåt i sydlig
riktning och terrängen utgörs av skog och berg i dagen.
Fastigheten omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
Miljöbalken, MB (1998:808) och 4 kap. 2 § MB. Förutsättningarna för
naturupplevelser och friluftsverksamhet samt tillgängligheten för allmänheten ska
tas i beaktning vid nybebyggelse. Sådana riksintresseområden ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Fastigheten omfattas av rekommendationsområde R15 i Lysekils kommuns ÖP06.
Inom detta område ska särskild hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på
platsen. Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma.
Fastigheten omfattas även av den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden (FÖP
Åbyfjorden). I denna plan ingår fastigheten i ett område där det är möjligt att
pröva enstaka ny bebyggelse. Strax bakom eventuell placering, men dock inom
fastigheten, finns ett höglänt obebyggt område som bör bevaras obebyggt. FÖP
Åbyfjorden innehåller ställningstagande kring placering av bebyggelse i landskapet,
för bevarande av landskapsbild och natur- och kulturmiljö. Sammanfattningsvis
ska bebyggelsen anpassas till landskapets förutsättningar och inte tvärtom.
Sprängning och schaktning ska undvikas.
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I området finns ett flertal fornlämningar. Aktuell fastighet är inte inom ett
fornlämningsområde, men dock inom 100 m till två sådana områden. Enligt FÖP
Åbyfjorden ska förvaltningen samråda med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet
avseende behov av arkeologiska utredningar i alla prövningar av förhandsbesked
där det finns flera fornlämningar i anslutning till det aktuella området.
På fastigheten har rödlistade kärlväxter påträffats. Fastigheten ligger nära till, men
inte inom, ett område som omfattas av kommunens Naturvårdsplan.
Yttranden Se fullständiga yttranden i bifogade handlingar.
Miljöenheten
Miljöenheten bedömer att det bör gå att lösa avloppshanteringen på fastigheten.
Fastigheten ligger inom område som omfattas av hög till högre än hög skyddsnivå
för miljöskydd. Krav på separata lösningar för toalett och BDT kan komma att
ställas vilket kan innebära extremt snålspolande toalett kopplat till sluten tank för
WC, eller förbrännings- eller torrtoalett. För att slamtömning ska kunna ske av
Rambo ska vägen ska vara framkomlig med stenfri körbana utan hinder med en
bredd på 3,5 m, samt att vägen har en bärighet för tunga fordon.
Rambo
I dagsläget kör Rambo in på denna väg med tömningsfordon för fyrfackskärl.
Eventuella hemsorteringskärl ska stå nere vid den nya infartsvägen, på plan
hårdgjord yta för att kärlen ska kunna tömmas. Om marken inte ägs av sökande får
tillstånd sökas hos markägare.
Räddningstjänsten
Tillkommande infartsväg behöver dimensioneras för framkomlighet av
räddningstjänstens fordon. I övrigt ingen erinran.
Kommunekolog
Enligt artdatabanken kan det i området finnas 16 rödlistade fåglar varav vissa av
dem trivs att häcka i enbuskar som växer på ansökt ytan. Ifall man vill ta bort
buskarna bör man göra det utanför häckningstid. Alla vilda fåglar i Sverige är
fridlysta - enligt Artskyddsförordning, där enligt 4 § i pkt 4 är förbjudet att skada
eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
I området har identifierats en rödlistad art - Norbjörnbär som man bör ta hänsyn
till. Eventuell påverkan på skyddade arter skall utredas - enklare naturinventering
rekommenderas.
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet
Då placering av planerat enbostadshus endast är preliminär kan Länsstyrelsen inte
bedöma om det krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen. Om en fornlämning
påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till
den del fornlämningen berörs.
LEVA el och fjärrvärme
Det finns en 0,4 kV luftledning i närheten enligt bifogad karta (ALUS 50/50). Där
gäller följande, hämtad från Elsäkerhetsverket ELSÄK-FS 2008:1: 5 § En
luftledning för lågspänning får vara framdragen över eller invid en byggnad under
förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster,
balkonger eller tak. Om ledningen behöver flyttas står LEVA ej för den kostnaden.
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Grannar Ingen erinran.
Lagstöd
2 kap. 2 § PBL Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag
ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som
från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 - 8 §§ miljöbalken ska tillämpas.
2 kap. 3 § PBL Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja (...) 5. bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet.
2 kap. 4 § PBL Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får
mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Bedömning
Åtgärden överensstämmer med riktlinjerna i Lysekils kommun översiktsplan, FÖP
Åbyfjorden och bedöms inte strida mot eller skada nämnda riksintressen. Åtgärden
är förenlig med bestämmelserna i 2 kap. PBL. Eftersom fastigheten omfattas av
rekommendationsområde R15 i Lysekils översiktsplan gäller förhandsbeskedet
enbart för helårsbostad. Byggnaden lokaliseras visserligen något högre upp i berget
än vad som rekommenderas i FÖP Åbyfjorden, men sett till placeringen av
närliggande bebyggelse så är lokaliseringen godtagbar. En mer exakt placering
samt byggnadsarea avgörs först vid bygglovskedet.
Fastigheten omfattas av FÖP Åbyfjorden där riktlinjer finns kring bevarande av
landskapsbilden och natur- och kulturmiljön. En naturvärdesinventering har inte
bedömts nödvändig då naturvärdena på platsen redan är grundligt redovisade.
Förhandsbeskedet villkoras med att tomtens befintliga terräng, växtlighet och
natur i övrigt så långt som möjligt ska bevaras, samt att byggnaden inte får en
taknockshöjd som överstiger 45 m.öh.

Måns Werner
Förvaltningschef
Bilagor

Ebba Holmström Jacobsson
Bygglovhandläggare

Ansökan inkom 2022-03-08
Foton från platsbesök daterad 2022-03-15
Situationsplan enkel inkom 2022-03-17
Situationsplan detaljerad 2022-04-20
Marksektionsritning enkel 2022-04-20
Remissyttranden inkomna 2022-03-28 till 2022-05-17
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv text här]"
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Jonatan Friberg
jonatan.friberg@lysekil.se

Tillsynsärende avseende olovlig installation av eldstad utan
startbesked Skaftö-Berg 2:167
Sammanfattning
Den 6 mars 2022 kom det till samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en
eldstad har installerats på fastigheten Skaftö-Berg 2:167 utan att något startbesked
hade givits. Startbesked och slutbesked har givits i efterhand. Då åtgärden
påbörjades utan att något startbesked hade givits ska en byggsanktionsavgift tas ut
av fastighetsägarna.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 13 § 1 st 2 p plan- och byggförordningen
(2011:338), PBF att ta ut en byggsanktionsavgift om 4830 kronor med solidariskt
fördelat betalningsansvar av Mathias Anders Lögdberg, Pontus Lögdberg samt Jonas
Lögdberg. Avgiften ska betalas till Lysekils kommun inom två månader efter att
beslutet har delgivits de avgiftsskyldiga.
Ärendet
Den 6 mars 2022 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en eldstad
hade installerats på fastigheten Skaftö-Berg 2:167. Av kommunens diarium
framgår att något startbesked inte hade givits för åtgärden vid det datumet.
Fastighetsägaren informerades om detta 2022-03-01. En anmälan om startbesked i
efterhand för installation av eldstad inkom 2022-03-07. Startbesked och
slutbesked har givits i efterhand 2022-03-29.
Bemötande svar inkom från en av fastighetsägarna 2022-03-26, se bilaga.
Kommunicering i ärendet har genomförts med brev 2022-04-07.
Lagstöd
Av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL framgår att om någon bryter
mot bl.a. en bestämmelse i 8–10 kap. ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild
avgift, byggsanktionsavgift, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 12 § PBL. Sådana föreskrifter har meddelats i 9 kap. PBF.
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått en fördel av överträdelsen
Av 9 kap. 13 § 1 st 2 p plan och byggförordningen (2011:338), PBF framgår att
byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd som gäller installation av eldstad
innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är 0,1 prisbasbelopp.
Enligt 9 kap. 3 a §, PBF ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som
annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
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1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Enligt 9 kap. 2 § PBF om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse
och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut
senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Förvaltningens utredning
Det framgår av 6 kap. 5 § 4 p PBF (2011:338) att det krävs startbesked för att
installera en eldstad. Tillsynsmyndigheten ska därför ta ut en byggsanktionsavgift
för det olovligt utförda. Antal installationer på fastigheten är 1,
byggsanktionsavgiften uppgår därför till 4830 kronor enligt beräkning av
byggsanktionsavgift tillhörande detta beslut.
Det saknas skäl att sätta ner avgiften.
Om åtgärden tagits bort före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-0602 ska någon byggsanktionsavgift inte tas ut.

Måns Werner
Förvaltningschef

Jonatan Friberg
Byggnadsinspektör

Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07
Beräkning byggsanktionsavgift
Fastighetsägarens yttrande inkom 2022-03-26
Beslutet skickas till
Fastighetsägare och adressat: 1/3
Mathias Anders Lögdberg
Fastighetsägare och adressat: 1/3
Pontus Lögdberg
Fastighetsägare och adressat: 1/3
Jonas Lögdberg
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Delegationsbeslut april 2022
Beslutsdatum
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-04
2022-04-11
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-07
2022-04-07
2022-04-07
2022-04-07
2022-04-08
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-28
2022-04-28

Ärende
B-2022-224
B-2022-243
B-2022-219
B-2022-324
B-2022-83
B-2022-128
B-2022-135
B-2022-108
B-2022-308
B-2022-187
B-2021-808
B-2020-1144
B-2022-283
B-2022-235
B-2022-324
B-2020-834
B-2022-268
B-2022-374
B-2022-200
B-2022-237
B-2022-300
B-2022-282
B-2022-274
B-2022-330
B-2021-1003
B-2021-1145
B-2022-214
B-2022-326
B-2022-248
B-2022-382
B-2022-416
B-2022-315

Fastighet
GUNNESBO 1:51
LYSE-LYCKE 1:2
GRÖNSKULT 2:157
Tuntorp 4:104
LYSE-BERGA 2:125
SÖDRA HAMNEN 14:6
EVENSÅS 1:70
RÖD 1:14
Islandsberg 1:42
KYRKVIK 5:3
KRONBERGET 1:82
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 6:5
Djupedal 1:17
GAMLESTAN 1:117
Tuntorp 4:104
BRÄCKE 1:4
EVENSÅS 1:66
VÄGERÖD 1:70
RÖRVALL 1:24
NÄVERKÄRR 1:8
Holländaröd 1:118
Kroken 2:2
SLÄTTEN 26:20
Evensås 1:125
KYRKVIK 1:49
KYRKVIK 1:150
TORGESTAD 1:28
Hallind 3:12
SLÄTTEN 15:7
SIVIK 1:5
GAMLESTAN 1:132
Evensås 1:148

2022-04-01
2022-04-07
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-11
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-19
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-28

B-2022-345
B-2022-285
B-2022-287
B-2022-311
B-2022-323
B-2022-349
B-2022-78
B-2021-991
B-2022-377
B-2019-848
B-2022-260
B-2022-329
B-2022-194
B-2021-348
B-2022-429
B-2022-347

DONA 1:8
Svee 1:130
Lyse-Berga 3:35
Lyse-Berga 2:100
Lyse-Berga 2:37
LYSE-BERGA 3:18
ÅKER 1:22
ÅKER 1:21
Vese 1:11
DALSKOGEN 1:47
LYSE-BERGA 1:144
Svee 1:83
SIVIK 1:5
NÖTEBERG 3:1
TESTKULLEN 1:1
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:253

2022-04-01
2022-04-04
2022-04-04
2022-04-04
2022-04-07
2022-04-07
2022-04-07
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-14

B-2019-714
B-2019-42
B-2021-137
B-2018-585
B-2020-1032
B-2021-171
B-2019-819
B-2020-411
B-2021-851
B-2020-834
B-2022-286
B-2019-656
B-2019-607
B-2020-278
B-2020-598
B-2018-257

HÄGGVALL 4:20
EVENSÅS 1:200
EVENSÅS 1:200
EVENSÅS 1:23
LÖNNDAL 19:4
TRÄLEBERG 1:123
BARKEDAL 4:1
LYSE-FISKEBÄCK 2:12
RÖD 1:8
BRÄCKE 1:4
Vrångebäck 5:23
BRODALEN 6:1
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 24:12
SKAFTÖ-FISKEBÄCK 24:12
SKAFTÖ 1:107
STALE 1:21

Startbesked

Slutbesked

Namn
Lena Ingegerd Eriksson
Lysefiber Ekonomisk Förening (Uno Hansson)
Elin Ljunggren
Elizabeth Teigland
Tyll Voigt
Philip Nordqvist
Johan Axelsson
Gerhard Guron
Karen From
Lise-Lott Johansson
Café Nyfiken (Kaniwar Mohammad)
Vegard Söraunet
Magnus Ahl
Lysekils Padelcenter AB (Reine Patriksson)
Elizabeth Teigland
Teracom AB (Patrik Johansson)
Maria Arkelid Rundqvist
Peter Karlsson (Lysekils Kommun)
Jan-Ove Dahlberg
Knut Olav Röd
Mikael Seyfarth
LEVA i Lysekil AB (Niklas Karlsson)
Magnus Ekblad
Inge Bohlin
Göran Andersson
LYSEKILS KOMMUN (Peter Karlsson)
Marie Börjesson
Anna-Karin Kvarnros
Hemsö Vårdfastigheter AB (Ola Kraft)
Rambo AB (Rebecka Olsson)
Hökerum Bygg AB (Emil Carlson)
Ulla Ödman

Ärendemening
Ansökan om bygglov för fasadändring av fritidshus
Ansökan om bygglov för nodhus för fiber
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
Ansökan om fasadändring
Ansökan om bygglov för påbyggnad av lägenhet ovan befintligt garage.
Ansökan om bygglov för ändrad användning till butik och kontor samt fasadändring.
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, gästhus och förråd samt rivningslov för befintlig byggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig byggnad
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för fasadändring på bostadshus samt nybyggnad av gäststuga samt rivning av komplementbyggnad
Ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för uteservering året runt
Ansökan om bygglov för fasadändring, utbyggnad, inglasning och ändrad planlösning samt anmälan om väsentlig ändring av VA och bärande konstruktion
Ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad
Ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för uteservering med trädäck och två serveringsbodar
Ansökan om fasadändring
Anmälan om rivning av mast och bod
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus
Ansökan om bygglov för ombyggnad samt fasadändring
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontors- och lagerbyggnad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Ansökan om tillbyggnad och fasadändring på fritidshus
Ansökan om bygglov för mur
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av segeldukstak
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt förråd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
Ansökan om rivningslov för två byggnader och bygglov för parkering
Ansökan om upplag och parkering
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 2022-04-01 till 2023-06-31 för skylt
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus och garage

Handläggare
LENBER
LINSIL
FRAARN
EBBJAC
JONFRI
JONFRI
LINSIL
CECSEG
CECSEG
CECSEG
CECSEG
CECSEG
EBBJAC
CECSEG
EBBJAC
LINSIL
CECSEG
CECSEG
CECSEG
LINSIL
CECSEG
CECSEG
CECSEG
FRAARN
CECSEG
CECSEG
LINSIL
LINSIL
FRAARN
FRAARN
CECSEG
FRAARN

Dan Hägglund
Claes Göran Lennart Skarin
Ulf Bertil Taube
David Sjöborg
Ingegerd Kjellman
Ulrika Rödby
Daniel Lixner
Carin Schylberg
Amanda Lindell Rydenstam
Javier Gonzalez Amador
Anders Axelsson
Lars Olofsson
Borgs konsultbyrå AB (Kent Jonas Borg)
Ronny Bergqvist
Förnamn Efternamn (Företag)
Magnus Hansson

Anmälan om installation av eldstad
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad
Anmälan om VA-installation
Anmälan om väsentlig ändring av VA
Anmälan om väsentlig ändring av VA
Anmälan om väsentlig ändring av VA
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med vinhus, orangeri och takkupa med balkong, samt fasadändring
Anmälan om tillbyggnad av fritidshus
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt flytt av eldstad
TESTÄRENDE Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
Anmälan om installation av VA

ANNRAB
LINSIL
JONFRI
JONFRI
JONFRI
JONFRI
FRAARN
FRAARN
ANNRAB
FRAARN
LINSIL
EBBJAC
FRAARN
JONFRI
ANNRAB
JONFRI

Ulf Vahlgren
Rossing Arkitektur AB (Tomas Rossing)
Åsa Björneld
Wilhelm & Johanna Nyström
Carl-Johan Grimslätt
Mats-Åke Thomas Andersson
Stefan Karlsson
Peter Karlsson (Lysekils kommun)
LEVA i Lysekil AB (Jonas Borg)
Teracom AB (Patrik Johansson)
Lukasz Chmaj
Brodalens Närlivs AB (Monica Andersson)
Fiskebäckskils Hafskuranstalt AB
Fiskebäckskils Hafskuranstalt AB
Sven Ristorp Ljungren
Hans Gustafsson

Ansökan om bygglov i efterhand för verkstad, kontor och övernattningsrum (tsyn 2019-263)
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Anmälan om tillbyggnad med balkong
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus
Ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring av fritidshus
Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, gäststuga
Ansökan om bygglov för tillbyggnader, nybyggnad av gäststuga samt installation av eldstad
Anmälan om rivning av enbostadshus
Ansökan om bygglov för plank
Anmälan om rivning av mast och bod
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik
Ansökan om marklov för nybyggnad flerbostadshus
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, carport/förråd och gäststuga
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, verkstad och carport

FRAARN
JONFRI
JONFRI
LENBER
JONFRI
FRAARN
JONFRI
FRAARN
JONFRI
LINSIL
ANNRAB
FRAARN
FRAARN
FRAARN
JONFRI
FRAARN

2022-04-14
2022-04-14
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-20
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-27
2022-04-27
2022-04-28
2022-04-28
2022-04-29

B-2021-1099
B-2022-288
B-2021-1047
B-2021-527
B-2022-299
B-2019-707
B-2018-266
B-2018-266
B-2021-166
B-2020-17
B-2018-710
B-2020-999
B-2021-623
B-2021-295
B-2020-864
B-2020-832
B-2021-1018
B-2019-848

HOLMA 2:1
Dona 1:9
SLÄTTEN 1:339
RÖD 1:16
Sandåker 1:24
EVENSÅS 1:204
SLÄTTEN 1:312
SLÄTTEN 1:312
SANDÅKER 1:65
SKAFTÖ-BACKA 3:126
STALE 1:18
FINNSBO 1:45
BRASTADS-ÖNA 1:26
RÖD 1:16
KYRKEBY 1:60
KYRKEBY 1:104
KLEVA 3:113
DALSKOGEN 1:47

Andreas Bäckström
Leif Persson
LYSEKILS KOMMUN (Peter Karlsson)
Eva Margareta Isaeus Berlin
Patrik Hogander
Håkan Grubb
Sanna Lannesjö
Sanna Lannesjö
Göran Wallström
Anders Olofsson
Johannes Strand
Roland Bertilsson
Michael Buder
Margareta Isaeus Berlin
Marcus Lüttgen
Hans Hafström
Per Anders Gunnar Jungqvist
Javier Gonzalez Amador

Anmälan om installation av vedeldad panna
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om rivningslov för sporthall
Ansökan om bygglov för ändrad användning från fritidshus till ateljé
Anmälan i efterhand om tillbyggnad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med altan
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med altan
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus
Ansökan och bygglov för till-, om- och nybyggnad samt rivningslov och ändrad marknivå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/atelje
Anmälan för startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad
Anmälan om tillbyggnad med växthus
Anmälan väsentlig ändring av planlösning, inredande av kök och badrum och installation av kommunalt VA.
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med vinhus, orangeri och takkupa med balkong, samt fasadändring

Handläggare: Frans Arneng, Cecilia Segerstedt, Anneli Rabbentorp, Lena Bergqvist, Jonatan Friberg, Linda Siljhage, Ebba Jacobsson

ANNRAB
ANNRAB
FRAARN
CECSEG
JONFRI
JONFRI
LINSIL
LINSIL
JONFRI
JONFRI
LENBER
LENBER
LENBER
LENBER
LENBER
FRAARN
ANNRAB
FRAARN

Bostadsanpassningsbidrag april 2022
Kommun
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil

Beslutsdatum
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-02-07
2022-04-01
2022-02-21
2022-03-07
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-22
2022-04-25

Ärende
B-2021-601
B-2021-832
B-2021-910
B-2022-136
B-2022-141
B-2022-193
B-2022-232
B-2022-363
B-2022-364
B-2022-415
B-2022-426

Beslut
Beviljas - Ombyggnad av badrum
Beviljas - Spisvakt
Beviljas - anpassning av badrum.
Beviljas - Service av BAB hiss
Beviljas - Räcke vid entrén
Beviljas reparationsbidrag för BAB hiss
Beviljas - Borttagning av badkar
Beviljas -Bidrag för service av BAB hiss
Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss
Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss.
Beviljas - Reparation av BAB hiss

Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal

2022-04-01
2022-02-24
2022-02-03
2022-02-18
2022-03-11
2022-03-14
2022-03-28
2022-03-30
2022-04-04
2022-04-07

B-2022-343
B-2021-1135
B-2022-117
B-2022-184
B-2022-261
B-2022-272
B-2022-332
B-2022-338
B-2022-359
B-2022-367

Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss
Beviljas - Stödhandtag
Beviljas - Demontering av duschkabin
Avslag - Trapphissar
Avslag - Avslag på ansökan om bidrag för trapphissar.
Beviljas - Reparationsbidrag BAB Hiss
Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss
Beviljas - Bidrag för service av BAB hiss
Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss
Beviljas - Breddning av dörrar och anpassning av badrum

Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs

2022-04-21
2022-04-05
2022-03-16
2022-04-05
2022-02-09
2022-03-08
2022-04-21
2022-04-04
2022-02-03
2022-02-16
2022-02-16
2022-02-09
2022-02-09
2022-04-08
2022-02-18
2022-02-22
2022-03-02
2022-03-10
2022-03-30
2022-04-04
2022-04-08
2022-04-19
2022-04-21
2022-04-21

B-2022-412
B-2020-1070
B-2021-330
B-2021-1066
B-2021-1129
B-2021-1151
B-2021-1153
B-2022-77
B-2022-115
B-2022-118
B-2022-146
B-2022-148
B-2022-149
B-2022-152
B-2022-186
B-2022-199
B-2022-227
B-2022-257
B-2022-262
B-2022-360
B-2022-373
B-2022-401
B-2022-413
B-2022-414

Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss
Beviljas - Handledare vid entrétrappa
Beviljas - Ändring av duschplats
Beviljas - Ramp
Beviljas- Ramp och stödhandtag
Beviljas - Montering av ramp från entré ut mot grinden.
Beviljas - Stoltrapphiss
Beviljas - Framdragning av anslutningspunkt till tvättmaskin
Beviljas - Service av BAB Hiss
Beviljas - Trapphiss mellan våningsplanen
Beviljas - Spol tork Bidé
Beviljas - Trapphissar
Beviljas - Reparation av BAB hiss
Beviljas - Förlängd spak till handfatet
Beviljas - Spol-tork toalett
Beviljas - Spisvakt
Beviljas - Service av BAB hiss
Beviljas - Plattformshiss i entrétrapp.
Beviljas - Div anpassningar av bostaden
Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss
Beviljas - Service av BAB hiss
Beviljas - Automatisk garage öppnare
Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss
Beviljas - Bidrag för service av BAB hiss

Bidrag
159697
3450
174727
1914
5750
6548
2355
1744
1744
3488
7244

1744
881
6552
0
0
2900
1744
3281
5116

1744
7652
59542
71868
13275
12047
96550
7734
1813
95000
45250
170458
6213
1817
46250
6494
1813
43594
119764
3488
3281
8700
3281
1744

Summa:
368 661

Summa:
22 218

Summa:
829 372

Beslutsdatum Diarienummer
2022-04-21 B-2022-341
2022-04-21 B-2022-380
2022-05-04 B-2022-340
2022-05-04 B-2021-469
2022-05-06 B-2022-279
2022-05-16 B-2022-436
2022-05-19 B-2022-406
2022-05-23 MG-2019-511

Fastighet
KRONBERGET 1:82
KRONBERGET 1:82
KRONBERGET 1:82
LÖNNDAL 1:7
LYSE-BERGA 1:132
LÖNNDAL 1:7
SLÄTTEN 1:339
GRÖNSKULT 2:90

Handläggarsignatur
MIKLEN
MIKLEN
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Revisorernas granskning av årsredovisning 2021 i Lysekils kommun
Sammanfattning
Revisionen i Lysekils kommun har 2022-04-08 överlämnat revisionsberättelsen för
år 2021 till kommunfullmäktige.
Revisionen bedömer sammantaget styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Pandemin har medfört att kommunen har erhållit omfattande extra ersättning från
staten vilket bidragit till kommunens ekonomiska resultat.
Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Under året
har inventering och bedömning skett av väsentliga hyreskontrakt utifrån hur de ska
hanteras i förhållande till god redovisningssed. Inventering av resterande kontrakt
bör ske under 2022 för att säkerställa att samtliga hyreskontrakt redovisas i enlighet
med god redovisningssed.
Revisionen bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt de enskilda ledamöterna i dessa organ och godkänner kommunens
årsredovisning för 2021.
Beslutsunderlag
Fullmäktigepresidiets förslag till beslut
Revisionsberättelse för år 2021 med bilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunfullmäktiges
presidiet förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden i mellersta Bohuslän och de
enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Kommunfullmäktige noterar i protokollet att de fullmäktigeledamöter som under
2021 varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i
fråga om den egna nämnden eller styrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
PwC
Samtliga nämnder och styrelser
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079BF0B23933CB62B048722A14473B28DA18F191CB
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1 Kommentar och organisation
1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
När vi ser på det gångna året vill man minnas det som ett år då den eskalerande covid-19pandemin bemästrades. I januari 2021 hade antalet bekräftade fall i världen passerat 85
miljoner. Sedan dess har antalet allvarligt sjuka minskat och flera länders arbetsmarknad och
ekonomier har återhämtat sig i snabb takt. Så har också skett i Sverige vilket återspeglat sig i
en nationell ekonomisk uppgång och ökade intäkter för kommunerna.
Påverkad av det uppvisar Lysekils kommun ett starkt resultat för 2021. Statens bidrag till
kommunerna tillsammans med fastighetsavgifter och skatteintäkter överskred budget med
mer än 20 miljoner vilket haft stor betydelse för kommunens ekonomiska resultat på 27
miljoner kronor. Intäkterna har ökat mer än 4 procent jämfört med föregående år. Samtidigt
ska vi ta med oss att kostnaderna ökat med mer än 6 procent.
Omvärldens syn på framtiden är skakig och riskerar att dämpa utvecklingen. Under året har
stormningen av Kapitolium skakat om USA och den fortsatta annekteringen av Krim har ökat
spänningen mellan militäralliansen Nato och Ryssland. I vårt eget land ledde oppositionens
misstroendeförklaring i somras till regeringskris. En stökig höst i Sveriges riksdag ledde till
slut till en enpartiregering med ny statsminister i november.
Miljö- och klimatfrågorna med Glasgowkonferensen under 2021 är viktiga inte bara för
Sverige och världen utan även för vår kommun. Att ställa om vår konsumtion och bli
klimatneutrala kommer att ha stor påverkan på oss liksom effekterna av att inte ställa om.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har ställt upp ett antal klimatlöften. Lysekils kommun har
genomfört flera av löftena med konkreta klimatåtgärder. Kommunen deltar även i Fossilfritt
Sverige där vi antagit utmaningar inom transporter, tjänstebilar och solcellsenergi. I höstas
arrangerades hållbarhetsveckan för att öka medvetenheten om hur vi kan leva mer
klimatsmart och hur kommunen arbetar för att minska vår miljö- och klimatpåverkan.
Enligt SCB:s medborgarundersökning tycker 92 procent av medborgarna att Lysekils
kommun är en bra plats att bo och leva i. En god planberedskap gör att fler kan bo och leva i
kommunen. Nya detaljplaner har antagits under året och fler tas fram. Arbetet med en ny
översiktsplan har varit intensivt och beräknas bli klart under 2022. Upplevelsen av trygghet
är viktig för en plats attraktivitet och ett omfattande arbete med insatser och aktiviteter har
skett under 2021. En del i att skapa en attraktiv plats är att det finns ett brett utbud av
aktiviteter att delta i. Här gör pensionärsorganisationer, kulturföreningar, Folkets Husföreningar, studieförbund, ungdomsorganisationer och idrottsföreningar en stor insats.
Information och kommunikation är en grundförutsättning för kommuninvånarnas insyn,
delaktighet och inkludering. Det ökar möjligheterna att ta tillvara demokratiska rättigheter
och vara en medskapare av Lysekils kommuns utveckling. Under året har vi fokuserat på att
utveckla kommunens webbplatser och på ett lättillgängligt sätt kommunicera intressant och
aktuell information. Antalet följare av kommunen på sociala medier visar en stark positiv
trend och kommunen får höga betyg i de mätningar som görs. I kommunhuset möts man
idag av kommunens nya kontaktcenter som skapat en effektiv och välkomnande mötesplats.
Tillsammans hjälps vi åt att skapa Lysekils kommuns framtid.
Jan-Olof Johansson
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1.2 Hänt 2021
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1.3 Demokrati och inflytande
Valdeltagande och antal röstberättigade
Valdeltagande (%)
Antal röstberättigade

2018

2014

85,4

83,1

2010
81,9

11 748

11 794

11 890

Arvoden och antal förtroendevalda
2021

2020

2019

Summa arvode och ersättningar till förtroendevalda, mnkr

5,4

5,5

5,6

Antal förtroendevalda

128

130

130

Varav män

75

81

81

Varav kvinnor

55

49

47

Mandat

Procent och mandatfördelning i kommunfullmäktigevalet 2018
Parti

Röstetal

Procent

Moderaterna

1 012

10,28

3

Socialdemokraterna

2 429

24,66

8

Liberalerna

720

7,31

2

Centerpartiet

579

5,88

2

Vänsterpartiet

482

4,89

2

Miljöpartiet

380

3,86

1

Kommunistiska partiet

633

6,43

2

Lysekilspartiet

2 070

21,02

7

Sverigedemokraterna

4

1 424

14,46

Kristdemokraterna

95

0,96

0

Feministiskt initiativ

13

0,13

0

Övriga anmälda partier

11

0,11

0
31

Summa röster

9 848

100,0

Ogiltiga röster - blanka

171

1,70

Ogiltiga röster - övriga

5

0,50

Ogiltiga röster - inte anmälda partier
Valdeltagande
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1.4 Vision och värdegrund
Vision Lysekil 2030
Kommunfullmäktige tog den 19 oktober 2017 beslut om kommunens vision. Visionen ska
vara en ledstjärna när kommunen planerar och utvecklar sin verksamhet.
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och
framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”
Lysekil – det hållbara samhället
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval
– vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi
värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar uppskatta dess värden och
möjligheter.
Lysekil – det attraktiva samhället året runt
Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt unika läge med
havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi
väger in kustsamhällets årsrytm, olika miljöer och möjligheter.
Lysekil – kreativitet och framtidstro
Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för
människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i
stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden.
Lysekil – den självklara mötesplatsen
Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se
varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter
och evenemang som lockar besökare året runt.
Lysekil – ledande inom maritima näringar
Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom
forskning, utveckling, utbildning och företagande.

Värdegrund
Som komplement till visionen har kommunfullmäktige tagit beslut om en värdegrund.
Värdegrunden gäller både för förtroendevalda och tjänstepersoner och ska användas i hela
organisationen.
Värdegrunden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden
ska få kraft måste de ”översättas” och användas i vardagen.
Öppet, enkelt, värdigt
Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun;
Öppet
Begreppet innehåller flera dimensioner:
Öppet och faktabaserat
Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del
av dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara öppna i alla de delar som inte begränsas av
myndighetsutövning och sekretess.
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Öppet förhållningssätt
Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha
en öppen, bejakande och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan
vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut.
Enkelt
Lysekils kommun ska underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår
service.
Värdigt
Förtroendevalda och medarbetare i Lysekils kommun ska kommunicera och agera utifrån
fakta i sak och gott personligt omdöme.
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1.5 Kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer
En kritisk kvalitetsfaktor är ett område av särskild betydelse för en verksamhets kvalitet
och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande
uppdrag.
De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv:
•
•
•
•

Målgruppsperspektiv
Verksamhetsperspektiv
Medarbetarperspektiv
Ekonomiperspektiv

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett
mätvärde som visar om vi är på rätt väg eller inte.
Bedömning
Bedömning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna görs med hjälp av färgade
symboler enligt nedan.

1.5.1

Målgrupp

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Utfall 2021

Hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling
(%)

KF: Miljö/ekologi i
kommunen

Utfall 2019

41

41

20

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet
under hela året enligt Ekomatcentrum (%)

23

21

Fossiloberoende personbilar i
kommunorganisationen, andel (%)

51

55

Medborgarundersökningen - Kommunens arbete
för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna
verksamheter är bra, andel (%)

66

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll
(%)
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)

84

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta
eller studera (status efter 90 dagar) (%)
KF: Folkhälsa och
integration

Utfall 2020

Invånare 16-84 år med bra självskattat
hälsotillstånd kommun (%)

72

Medborgarundersökningen - Oro för att bli utsatt
för våldsbrott eller hot om våld, andel (%)

34

Medborgarundersökningen - Problem med
personer eller gäng som bråkar eller stör i
kommunen, andel (%)
Medborgarundersökningen - Problem med
våldsbrott i kommunen, andel (%)
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Kvalitetsfaktor

KF:
Medborgarinflytande
och verksamheter
som möter
medborgarnas
behov

Kvalitetsindikator

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Andelen som upplever ett gott bemötande i
telefon (%)

81

87

88

Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)

81

87

88

65

58

55

14 266

14 366

14 555

80

79

75

78

79

75

36

22

56

63

28

28

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%)

79

73

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%)

89

87

5

5

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Medborgarundersökningen - Möjlighet att
påverka inom de kommunala verksamheterna
fungerar bra, andel (%)
Medborgarundersökningen - Möjlighet att
påverka politiska beslut i kommunen fungerar
bra, andel (%)
Antal invånare

KF: Tillväxt och
samhällsutveckling

Effektiv och god kommunal service gentemot
företag
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

KF: Ett starkt
varumärke
KF: Attraktiv plats att
bo och leva på

24

15

Medborgarundersökningen - Kan rekommendera
andra att flytta till kommunen, andel (%)

54

Medborgarundersökningen - Kommunen är en
bra plats att bo och leva på, andel (%)

92

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende,
medelvärde

19

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål,
andel (%)
KF: God
äldreomsorg

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg,
andel (%) av maxpoäng

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

32

5

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska
och svenska som andraspråk, hemkommun,
andel (%)

KF: Goda livsvillkor
för barn och unga

63

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel (%)

93

87

82

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)

84

82

85

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel (%)

84

82

85

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%)

79

77

65
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Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

9

10

0

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 720 år

17

22

27

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel
(%)

16

22

16

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala
bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år

På de indikatorer där värde saknas har det ännu inte publicerats alternativt har mätning inte kunnat utföras till följd av
pandemin.

Analys och slutsats
Lysekils kommun har under 2021 medverkat i Statistiska centralbyråns (SCB)
medborgarundersökning. Undersökningen har gjorts om i sin konstruktion jämfört med
tidigare år varför flera index som tidigare mätts inte längre finns kvar. Med anledning av
detta har alternativa indikatorer valts för att ge en bild av hur arbetet gentemot målgruppen
fortlöper. I vissa fall innebär det att historiska värden saknas för jämförelse.
Den samlade bedömningen är att det görs och har gjorts många goda insatser riktade mot
målgruppen. Även om stort fokus lagts på att kommunicera med målgruppen behöver
kommunikationen stärkas ytterligare. För att skapa en känsla av delaktighet och stolthet över
kommunens verksamheter och platsen är det av största vikt att kommunicera ut vad Lysekils
kommun gör, varför det görs, för vem det görs, hur det görs, när det görs och vad resultatet
blev. Alla verksamheter i den kommunala organisationen behöver tillsammans bidra med
den goda berättelsen.
Miljö/ekologi
Kommunen erbjuder källsortering av matavfall och hemkällsortering i fyrfackskärl. Ägare till
flerfamiljshushåll uppmuntras att erbjuda sina hyresgäster sorteringsmöjligheter vilket
innebär goda möjligheter att samla in hushållsavfall. Under 2022 kommer en ny avfallsplan
tas fram vilket förväntas ge positiva effekter.
Under året har riktlinjer för kostverksamheten tagits fram. Där anges att andelen ekologiska
produkter ska fortsätta att öka i linje med de nationella målen. Att andelen ekologiska
livsmedel i kommunens verksamhet inte ökat i så stor omfattning kan förklaras av att
Lysekils kommun försöker köpa lokal/närproducerad mat framför ekologiska alternativ för
att undvika långväga transporter.
Minskningen av andelen miljöbilar beror på att miljöbilsdefinitionen ändrats varvid ett antal
bilar inte längre klassas som miljöbilar.
Arbete med att stärka laddinfrastrukturen påbörjades redan under 2020 och det har börjat
ge resultat. Det finns en omfattande plan för fler laddplatser. Kommunstyrelsen beslutade
under 2021 att alla kommunens personbilar ska vara miljöbilar. Detta kommer att leda till ett
utbyte av fossila fordon till el- eller laddhybridbilar under en treårsperiod samt att
laddinfrastrukturen vid de kommunala arbetsplatserna byggs ut. Det bedöms att det är
realistiskt att tro att den kommunala fordonsflottan är fossilfri till år 2030.
Lysekils kommun har genomfört ett stort antal av klimatlöftena i den regionala satsningen
Kommunernas klimatlöften som består av konkreta klimatåtgärder. Förutom åtgärder som
rör kommunorganisationen finns också ett antal åtgärder som är inriktade på att skapa bättre
möjligheter för kommuninvånarna att leva klimatsmart och öka kunskap och medvetenhet
kring dessa frågor. Kommunen deltar även i Fossilfritt Sverige och har antagit
transportutmaningen, tjänstebilsutmaningen och solutmaningen. Under hösten arrangerades
en hållbarhetsvecka för första gången. Stärkt kommunikation kopplade till dessa tre
aktiviteter skulle kunna öka medvetenheten både i den egna organisationen och hos
invånarna kring kommunens arbete att minska sin miljö- och klimatpåverkan.
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Folkhälsa och integration
Inom området folkhälsa och integration visar de valda indikatorerna tillsammans med
statistikdatabasen Koladas Öppna jämförelser - Folkhälsa på en splittrad bild där Lysekils
kommun har goda resultat inom vissa områden och sämre inom andra:
•
•
•
•
•

Hälsan i befolkningen anses som medel till god.
Livsvillkor och levnadsförhållanden upplevs som medel.
Levnadsvanor anges som medel till goda.
Den upplevda tryggheten är låg.
Andelen som lämnat etableringsuppdraget har under några år varit fallande men
samtidigt ökar andelen som klarar av Svenska För Invandrare (SFI).

Fokus under året har varit barns och ungas hälsa och livsvillkor, psykisk hälsa, delaktighet
och inkludering samt trygghetsfrågor. Exempel på insatser som kommunen arbetat med:
•
•
•
•

Införande av barnkonventionen.
Uppstart av SS(P)F junior (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid).
Anställt en SIP-koordinator (Samordnad Individuell Plan).
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) projekt om medborgardialog som metod i
komplexa samhällsfrågor.

Bedömningen är att en redan identifierad ökad polarisering och minskad tillit förstärkts
utifrån situationen med covid-19. Detta har hanterats genom fortsatt fokus på det
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Som i många andra fall ger
attitydundersökningar och brukarundersökningar eller statistik divergerande bilder. Den
upplevda tryggheten är låg medan Polismyndigheten rapporterar att det inte finns fog för en
så utbredd oro sett till antal polisanmälningar. Att ta oron på allvar och att fortsätta med
både främjande och förbyggande åtgärder är dock av stor vikt.
Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov
Indikatorerna visar att medborgarna sätter godkända eller bra omdömen på
telefonbemötande, det fysiska bemötandet och delaktighet även om omdömena blivit något
sämre än föregående år vad avser bemötande. Medborgarna ger låga omdömen vad gäller
möjligheterna att påverka de kommunala verksamheterna och de politiska besluten.
Etableringen av kontaktcenter har bidragit till att underlätta medborgarnas möjligheter att
på ett enkelt sätt komma i kontakt med Lysekils kommun och att få snabba svar. Sannolikt
har pandemin påverkat medborgarnas upplevelse då det funnits begränsade möjligheter till
fysiska möten.
Lysekils kommun ansökte och blev våren 2020 antagen till att medverka i SKR:s pilotprojekt
för att utveckla medborgardialog i komplexa frågor med inriktning mot trygghet. Arbetet har
pågått under 2020-2021 och avslutades i december. Projektet har haft betydelse i arbetet för
att möta den eskalerande sociala oron och upplevda otryggheten. Det har också varit ett
forum där medborgare kunnat göra sin röst hörd och vara med och påverka. Dock får
konstateras att den långa processen gjort att medborgarnas intresse att medverka gradvis
minskat trots att det redan från början klargjordes att komplexa samhällsfrågor tar tid.
Slutsatsen är att kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda behöver arbeta mer med
dialog som verktyg för att möta komplexa samhällsutmaningar. Det är dock ett
resurskrävande arbetssätt, särskilt om man vill försöka korta ned processen så att
medborgarna kan vara involverade och engagerade hela vägen.
Tillväxt och samhällsutveckling
Antal invånare har minskat med 100 personer och uppgick till 14 266 personer den 31
december 2021. Befolkningsminskningen beror på ett negativt födelsenetto och ett negativt
flyttnetto.
Företagarnas uppfattning av kommunens service och effektivitet är enligt SKR:s
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insiktsmätning fortsatt god. Lysekils kommun har förbättrat sitt resultat med ytterligare en
poäng och når 80 poäng vilket är ett mycket högt betyg. Företagsklimatet når ett Nöjd-KundIndex (NKI) på 78 vilket är en försämring med en poäng från föregående år men det är
fortfarande ett högt betyg.
Resultaten från Svenskt Näringslivs ranking, som är en attitydundersökning, placerar
Lysekils kommun på plats 277 i landet vilket är försämring med fyra platser mot föregående
år.
Näringslivsstrategi 2030 antogs hösten 2020 och under året har förvaltningarna för första
gången börjat arbeta enligt strategin. En särskild uppföljning av arbetet med strategin
kommer att redovisas för kommunstyrelsen första kvartalet 2022.
Under pandemin har Lysekils kommun erbjudit stöd till det lokala näringslivet enligt det
stödprogram som togs fram under 2020.
En viktig fråga för tillväxt och samhällsutveckling är infrastrukturen i, till och från
kommunen. Tyvärr är beslutet från Trafikverket rörande Lysekilsbanan försenat vilket
innebär att Lysekils kommun inte med säkerhet vet om den kommer bevaras eller läggas ned.
Åtgärdsvalsstudie för väg 161 (Rotviksbro-Skår) är klar och en beställning på vägplan görs
under 2022. Även åtgärdsvalsstudien för väg 171 (Gläborg-Kungshamn) är klar. Lysekils
kommun bevakar det vidare arbetet med dessa vägar.
Ett starkt varumärke
Andelen medborgare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen når en godkänd
nivå (54 procent) även om kommunen ligger något under rikssnittet (60 procent).
Kommunikation är ett grundläggande verktyg för att säkerställa att kommunens vision och
utvecklingsmål nås. Att kvaliteten i verksamheterna säkras och utvecklas tillsammans med en
god ekonomisk hushållning är avgörande för att stärka förtroendet för organisationen
Lysekils kommun.
Stort fokus har under året lagts på kommunens webbplatser med ambitionen att ständigt
utveckla dessa efter målgruppernas behov och på ett lättillgängligt sätt kommunicera ut så
relevant, aktuell och intressant information som möjligt.
Lysekils kommun har också de senaste åren stärkt sin kommunikation och information samt
gjort tonaliteten lite mer personlig. Resultatet är att kommunen är mer synlig i bland annat
sociala medier än tidigare.
För att nå högre resultat vad avser varumärket krävs sannolikt en omfattande
attitydförändrande och varumärkesbyggande insats.
Attraktiv plats att bo och leva på
Enligt SCB:s medborgarundersökning tycker 92 procent av medborgarna att kommunen är
en bra plats att bo och leva i.
En god planberedskap är av största vikt för människors förutsättningar att bo och leva i
Lysekils kommun. Under året har fem planer antagits; Tuntorp (trygghetsboende),
Trellebystrands camping, Norra Tronebacken (kommunal plan med olika bostadsformer),
Torvemyr etapp 2 (kommunal plan med olika bostadsformer) samt Grönskult
(friskvårdsanläggning). Fyra planer har vunnit laga kraft. Detaljplanen för Grönskult har
överklagats till Mark- och miljödomstolen.
Översiktsplanearbetet har under 2021 löpt på enligt projektdirektiv och tidplan och under
hösten beslutade kommunstyrelsen att gå ut på samråd. Under kvartal 1 2022 ska en
samrådsredogörelse presenteras för kommunstyrelsen.
Otryggheten som tidigare nämnts har givetvis en avgörande betydelse för upplevelsen av
platsens attraktivitet. Lysekils kommun tar frågan om trygghet på största allvar och ett
omfattande arbete med insatser och aktiviteter både på lång och kort sikt har skett under
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2021 och kommer att fortsätta under 2022.
En viktig del i att skapa en attraktiv plats är att det finns ett brett utbud av aktiviteter och
evenemang att delta i. Pandemin har dock inneburit att utbudet kraftigt begränsats.
Ett framtida viktigt område att fokusera på, i syfte att stärka kommunens upplevda
attraktivitet och livsmiljö, är gestaltad livsmiljö. Nationellt har man politiskt fastslagit att
arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbyggandet
eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland
annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska ses som ett sammanhållet område där
alla dessa perspektiv samspelar och berikar varandra.
God äldreomsorg
Övergripande har pandemin fortsatt att prägla stora delar av arbetet med att erbjuda en god
äldreomsorg. Pandemins effekter har under 2021 varierat. Positivt har varit att den
övervägande majoriteten av medarbetare låtit vaccinera sig enligt givna rekommendationer.
Den stora utmaningen kopplat till pandemin har varit att bemanna verksamheterna under
perioder av större smittspridning.
Efterfrågan på särskilt boende har varierat under året. I genomsnitt är verksamheten i balans
när det gäller tillgång på platser och beviljade beslut om boende, vilket visar sig i att
väntetiden i antal dagar minskat från 35 dagar (2020) till 19 dagar (2021). En avdelning med
åtta platser inom särskilt boende har tomställts på Skärgårdshemmet under året, då det
under en lång tid varit ett överskott på äldreomsorgsplatser. Äldreboendet i Fiskebäck har
etablerat sin verksamhet och är i stort sett fullbelagt.
På grund av pandemin har inte någon brukarundersökning genomförts under 2021 vilket
påverkar möjligheterna till analys. Utifrån antal inkomna klagomål och synpunkter kan man
dock anta att det generellt sett råder ett förhållningssätt som präglas av respekt för den
enskildes självbestämmande och integritet. Även av att det finns en följsamhet i
värdegrunden om delaktighet, integritet, bemötande, trygghet och meningsfullhet.
Goda livsvillkor för barn och unga
Antal barn per årsarbetare i förskolan har under många år legat stabilt och på rikssnittet (5
per årsarbetare), så även under 2021.
På grund av pandemin finns inga resultat på nationella prov för årskurs 3 att jämföra med
riket, vilket är anledningen till att dessa siffror inte finns redovisade. Rektorernas egna
sammanställning och analys visar dock på fortsatt låga resultat i såväl matematik som
svenska.
Samtliga indikatorer, avseende betyg och behörighet, som valts för att mäta kvalitetsfaktorn
goda livsvillkor för barn och unga har under 2021 förbättrats gentemot utfallet 2020. Detta
innebär att Lysekils kommun i de flesta fall når ett bättre resultat än i riket.
Antal aktivitetstillfällen för barn och unga vid kommunala bibliotek är ett område där
Lysekils kommun inte når rikssnittet. Tendensen från 2020 med en tydlig nedgång i antal
utlån, fysiska besök och arrangerade aktiviteter på grund av pandemin fortsatte även under
2021. Anpassningar av verksamheten initierades under förra året och fortsatte med större
fokus på utlån av e-böcker, pop up-bibliotek, uppsökande verksamhet och take away-tjänster.
Insatsen har sett till att hålla verksamheten tillgänglig men har inte kunnat kompensera för
en klar nedgång totalt sett.
Även musikskolan visar på en minskning av antal inskrivna elever då vissa aktiviteter varit
stängda på grund av restriktioner.
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1.5.2

Verksamhet

Kvalitetsfaktor

KF: Intern kontroll

Kvalitetsindikator
Översyn och analys av nämndernas
genomförda intern kontroll (IK). Nämnderna
har fastställt och genomfört IK i enlighet med
kommunens riktlinjer för intern kontroll (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

KF: Tillgänglig och
kommunikativ
verksamhet

Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)
Antal följare på Facebook
Antal följare på Instagram
Topplista - poäng på Facebook

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

100

100

100

48

71

63

98

96

81

81

87

88

3 410

3 270

2 270

2 076

100

99

Analys och slutsats
Intern kontroll
Samtliga nämnder har genomfört intern kontroll i enlighet med Lysekils kommuns riktlinjer
för intern kontroll.
Tillgänglig och kommunikativ verksamhet
Information och kommunikation är en grundförutsättning för våra kommuninvånares insyn,
delaktighet och inkludering. Det är också en förutsättning för att de ska kunna ta till vara sina
demokratiska rättigheter och vara medskapare i hur Lysekils kommun utvecklas.
Kommunikation är också ett grundläggande verktyg för att säkerställa att kommunens vision
och utvecklingsmål nås och att styrmodellen får genomslag. Att kvaliteten i verksamheterna
säkras och utvecklas och att god ekonomisk hushållning uppnås är avgörande för att stärka
förtroendet för organisationen Lysekils kommun.
Stort fokus har under året lagts på kommunens webbplatser med ambitionen att ständigt
utveckla dessa efter målgruppernas behov och på ett lättillgängligt sätt kommunicera ut så
relevant, aktuell och intressant information som möjligt.
Intranätet genomgår en kontinuerlig översyn med syftet att ge kommunens medarbetare
bästa möjliga information. En enkät som skickats ut till medarbetarna med frågor om hur de
upplever intranätet och vilka förbättringsförslag som uppkommit under året ligger till grund
för detta arbete. Målet med den interna kommunikationen är att den ska stödja det dagliga
arbetet genom att delge den information som medarbetarna behöver. Den ska också bidra till
att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare genom att skapa förutsättningar för
helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet.
När det gäller kvalitetsfaktorn tillgänglig och kommunikativ verksamhet, har den gått åt två
olika håll, både positivt men också negativt. Det positiva är att andelen personer som får ett
direkt svar på e-post inom en dag fortsätter att stiga vilket är en tydlig trend över tid. Andelen
som uppger att man fått ett gott bemötande vid kontakt med kommunen har emellertid
backat något. Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga inom 60 sekunder har tappat relativt markant vilket är oväntat eftersom trenden
varit stigande över tid. En djupare analys med tillhörande åtgärder behövs här.
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Sociala medier
För att nå ut och vara framgångsrik i sociala medier behöver kommunen kommunicera på
målgruppens villkor. Därför krävs kontinuerlig analys om vilka målgrupper respektive
verksamhet har och vilka behov och förutsättningar som finns för närvaro i sociala medier.
Det huvudsakliga skälet för Lysekils kommuns närvaro i sociala medier är att föra dialog med
och engagera identifierade målgrupper.
Antal följare på såväl kommunens Facebook- som Instagramkonton fortsätter att visa en
stark positiv trend där antal följare ökar från år till år. Den poängranking som mäter de
sociala mediernas popularitet har varierat något över året med topplacering på 100 poäng
(max-poäng) för såväl Facebook som Instagram och som lägst 88 poäng. Det är mycket goda
resultat. Exempel på vad som ingår i beräkningen för rankingen är tillväxt, engagemang,
inläggsfrekvens, svarsgrad, utformning av inlägg och sidans egenskaper. Poängen ger en bra
indikation för om sidan är på rätt väg och håller måttet.
Sammanfattningsvis har kommunens kommunikativa verksamhet utvecklats i en stark och
positiv riktning. Detta huvudsakligen inom kanaler såsom sociala medier vilka i sin tur
bedöms få en allt mer central roll som kommunikationsbärare. Att Lysekils kommun under
hela 2021 rankats i det absoluta toppskiktet gällande sociala medier är därför ett
styrkebesked på att kommunen har rätt fokus och inriktning.
1.5.3

Medarbetare

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator
Andel långtidsfriska (%)

KF: Attraktiv
arbetsgivare

KF: God arbetsmiljö

Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen - Totalindex
Sjukfrånvaro (%)

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

22,2

21,7

26,8

76

77

76

10,6

9,4

8,3

Analys och slutsats
Attraktiv arbetsgivare
Hållbart medarbetarengagemang (HME)
Områden som mäts under medarbetarengagemang (HME) är motivation, ledarskap och
styrning. Skalan mäts från 1-5.
Motivation

Tabellen ovan visar att arbetet i Lysekils kommun upplevs som meningsfullt och att man ser
fram emot att gå till arbetet, där man lär sig nytt och utvecklas. Kommunen har ett bra
resultat på samtliga frågor vilket är positivt. Vad gäller att lära nytt och utvecklas i det dagliga
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arbetet varierar det något mellan förvaltningarna. En anledning till att samhällsbyggnadsoch socialförvaltningen ligger något lägre kan bero på att man inte anser sig utvecklas
tillräckligt i sitt yrke, exempelvis inom lokalvård och inom vård och omsorg. Att se fram emot
att gå till arbetet ligger också något lägre inom samhällsbyggnads- och socialförvaltningen.
En trolig orsak till detta kan vara den höga arbetsbelastning som förvaltningarna haft under
pandemin.
Värt att notera är att samtliga frågor kan kopplas till kommunens medarbetarplattform som
exempelvis beskriver vikten av delaktighet, engagemang, yrkesstolthet och kreativitet. En
tolkning är att kommunens medarbetare lever upp till medarbetarplattformens intentioner.
Ledarskap

Tabellen ovan visar att medarbetare i Lysekils kommun upplever att den närmaste chefen
visar uppskattning för utförda arbetsinsatser. Frågan om den närmaste chefen visar
förtroende för mig som medarbetare ligger förhållandevis jämnt mellan förvaltningarna.
Medarbetarna i kommunen upplever att den närmaste chefen visar förtroende för sina
medarbetare, där är resultatet jämnt och positivt i kommunen. Att närmaste chef ger
förutsättningar för medarbetare att ta ansvar har också ett högt värde.
Samtliga tre frågeställningar kan kopplas till chefsplattformen, som bland annat belyser chef
som skapar förtroende och förutsättningar för medarbetarnas prestationer, följer upp och ger
återkoppling på medarbetarnas resultat. Bedömningen är att kommunens chefer lever upp
till chefsplattformens intentioner.
Styrning

Tabellen ovan visar på att kommunens medarbetare är väl insatta i arbetsplatsens mål. Att
arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt är något som kommunen behöver
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arbeta mer med. Den förvaltning som sticker ut mest positivt är utbildningsförvaltningen.
Medarbetarna i kommunen vet vad som förväntas av dem i sitt arbete. Bedömningen är att
cheferna i kommunen lever upp till chefsplattformens och styrmodellens intentioner.
God arbetsmiljö
Andelen långtidsfriska i kommunen har, trots pandemin, ökat från 21,7 procent till 22,2
procent vilket är en positiv utveckling. En anledning till ökningen är att distansarbete
möjliggjorts i vissa förvaltningar. Lysekils kommun vill upplevas som en attraktiv
arbetsgivare och kommer fortsättningsvis att erbjuda möjlighet att arbeta utanför
huvudarbetsplatsen.
Sjukfrånvaro
En förklaring till att sjukfrånvaron ökat är pandemin som medfört att kommunens anställda
ska vara hemma vid varje förkylningssymtom. Den högsta sjukfrånvaron syns i de större
förvaltningarna där distansarbete inte kunnat möjliggöras. Vidare påverkar även enskilda
långa sjukskrivningar statistiken kraftigt i hela kommunen.
En viss sjukfrånvaro är naturligt eftersom alla kan drabbas av förkylning, magsjuka eller
andra tillfälliga sjukdomar. Sjukfrånvaro på upp till fem dagar per person och år kan anses
vara ett normalt antal sjukfrånvarodagar.
1.5.4

Ekonomi

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator
Resultatets andel av skatteintäkter (%)

KF: God ekonomisk
hushållning

Självfinansieringsgrad av investeringar (%)
Långsiktig betalningsförmåga (%)

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

2,7

4,9

1,5

144

156

87

5,1

3,7

-3,6

Nytt från 2021 är att kommunen redovisar finansiell leasing för fyra stora hyresavtal, se avsnitt 3.1.

Analys och slutsats
Lysekils kommun använder tre mått som mäter god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt
perspektiv. I budgeten för aktuellt år ska målsättning beskrivas och i årsredovisningen följs
de finansiella målen upp.
I tabellen ovan redovisas årens enskilda värden.
Resultatets andel av skatteintäkter
Att ha ekonomi i balans är viktigt och måttet beskriver resultat i förhållande till
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Målet är ett snitt på 2
procent över en tioårsperiod. Årets utfall 2,7 procent är i linje med målsättningen men ur ett
långsiktigt perspektiv bör resultatnivån upp med hänsyn till det framtida behovet av
välfärdstjänster och det stora investeringsbehov som finns inom kommunen. Under
pandemiåret 2020 erhöll kommunen generösa stadsbidrag och det är svårt att jämföra med
2021.
Självfinansieringsgrad av investeringar
Självfinansieringsgraden av investeringar är ett mått som hämtar uppgifter från
kassaflödesanalysen och målet är 100 procent över en tioårsperiod. Sett över tid har
kommunen klarat den målsättningen på grund av låg investeringsvolym men det senaste året
har volymen ökat. Investeringsbehovet i kommunen är stort och i framtiden kommer
kommunen ha svårt att nå upp till målet.
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Långsiktig betalningsförmåga, soliditet
Långsiktig betalningsförmåga mäts via soliditet inklusive pensionsförpliktelser och målet är
att den ska förbättras. Lysekils kommun har haft en negativ soliditet under lång tid men
2020 vände trenden och kommunen har en positiv soliditet även år 2021 då den uppgår till
5,1 procent.
En tabell över utfallet de senaste tio åren finns i avsnittet god ekonomisk hushållning. Där
beskrivs också god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv och en bedömning
av om kommunen har god ekonomisk hushållning samt nyckeltal som omfattar
kommunkoncernen och exploateringsverksamheten.
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1.6 Utvecklingsområden
Ett utvecklingsområde är ett område som identifierar det politikerna i Lysekils kommun
valt att fokusera på under en längre tid. Till utvecklingsområdet finns formulerade
utvecklingsmål som utgör grunden för förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete.
Bedömning av hur det går med utvecklingsmålen har gjorts med hjälp av färgade symboler.

1.6.1

Barn och unga är vår framtid

Utvecklingsmål

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

Indikator

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Gymnasieelever med examen inom
4 år, hemkommun, andel (%)

75

73

70

Elever i åk. 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor,
andel (%)

84

82

85

10

11

Invånare 0-19 år med föräldrar som
har högst grundskoleutbildning,
andel (%)
Gymnasieelever med examen inom
4 år, kommunala skolor, andel (%)

79

77

65

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen,
andel (%) av bef.

10

5

3

4 445

5 735

6 274

68

46

46

Antal föreningssammankomster
berättigade till föreningsstöd, 7-20 år
Antal familjer som fått föräldrastöd
under året (ej biståndsbedömt).

Andel invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning publiceras vecka 18 2022

Analys och slutsats
Genom utvecklingsområdet ska arbete ske för att främja, förebygga och vid behov stötta och
hjälpa målgruppen barn och unga. I grunduppdragen för socialtjänst och skola ska en god
kvalitet finnas. Arbetet ska ske med gemensamt fokus och i samarbete med berörda
verksamheter. Det ska utgå från de behov och förutsättningar barn, unga och familjer har.
Andelen familjer som fått föräldrastöd, icke biståndsbedömt, har ökat mycket under året.
Verksamheten är under uppbyggnad och ökningen är i enlighet med målet att utöka
förebyggande åtgärder för barn och unga. Då pandemin minskat möjligheterna till
öppethållande av gruppverksamheter, som annars är en av de viktigaste rekryteringsytorna,
får det anses som ett gott resultat.
Föräldrautbildning har startat igen under andra halvåret 2021. Utbildningen pågår i två
grupper varav en som genomförs på svenska och en på arabiska.
Beslut angående lokal för familjecentralen har dragit ut på tiden vilket medfört att den ännu
inte kommit i drift. Behovet av att ha en familjecentral är stort i kommunen. Beräknad tid för
start kan inte uppskattas i dagsläget.
Ett särskilt prioriterat område har under 2021 varit att skapa förutsättningar för barns och
ungas fritid. Olika samverkansformer finns varav två nya har skapats.
Sedan flera år har samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) funnits.
Under året har SS(P)F junior startats upp, denna grupp arbetar mot målgruppen 7-12 år.
Dess arbete har fokuserat på individer som agerat normbrytande och i vissa fall riskerar att
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dras in i kriminalitet. Tendens vid årets slut visar att vårdnadshavare blivit mer delaktiga och
antal incidenter i denna grupp har minskat.
Ung utveckling har planerats sedan 2020 och startade sin verksamhet i maj 2021.
Verksamheten bildades genom omorganisation i form av att fält- och fritidsverksamhet
samlades och förstärktes. Ett medskapande i samverkan med barn och unga är ett av
enhetens grunduppdrag. Omorganisationen innebär att mätbara jämförelser mot tidigare år
är svåra att göra. Personalen upplever dock en uppåtgående trend i antal besökare på
fritidsgården under hösten 2021. Dessutom har klart fler aktiviteter genomförts. Upplevelsen
är även att man nu når en bredare målgrupp. Hösten har dessutom upplevts som lugnare på
kvällar, lov och helger jämfört med tidigare år. Ett fortsatt fokus kommer att ligga på att
utveckla inflytande och medskapande aktiviteter då det leder till engagemang och ansvar.
Ytterligare fokus är att bredda verksamheten genom att ta stöd av föreningar. Syftet är att nå
fler ungdomsgrupper för att skapa en meningsfull fritid. Organisationen ska också utveckla
ett klart och effektivt kvalitetsarbete.
1.6.2

Vi utvecklas genom lärande

Utvecklingsmål

Lysekils kommun ska vara en
kreativ och kompetent
organisation.

Indikator

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Medarbetarengagemang (HME)
totalt kommunen - Totalindex

76

77

76

Andel som får svar på e-post inom
en dag, (%)

98

96

81

Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga, (%)

48

71

63

Delaktighetsindex, andel (%) av
maxpoäng

65

58

55

Analys och slutsats
Resultaten inom utvecklingsområdet visar ett varierat utfall. Vad gäller
medarbetarengagemang (HME) har det sjunkit något men ligger på ungefär samma nivå som
tidigare år. Andel som får svar på e-post inom en dag och delaktighetsindex pekar i positiv
riktning. Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga har emellertid sjunkit relativt mycket.
Det är angeläget att ha en organisationskultur med inriktning på ständiga förbättringar.
Under året har det därför satsats på ledarskapsutbildning för kommunens chefer vilket
bidragit till utvecklingen av en kompetent och ständigt lärande organisation. Ytterligare
satsningar har gjorts genom att bilda chefsnätverk med syfte att dels tydliggöra och förankra
chefs- och medarbetarplattformarna, dels utveckla dialog, lärande, kreativitet, innovationer
och ständiga förbättringar.
En återkommande utbildningsinsats för potentiellt blivande chefer har påbörjats med åtta
kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland tillsammans med Högskolan Väst. Utbildningen
genomförs på Campus Väst i Lysekil. Genom denna satsning kan kommunen ha större
möjlighet att återbesätta vakanta chefstjänster.
Under året har Lysekils kommuns medarbetarplattform reviderats något för att tydliggöra att
syftet med plattformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna.
Medarbetarplattformen ska ses som en spegling av chefsplattformen och tillsammans skapar
dessa en ram för den dialog mellan chef och medarbetare som är kärnan i kommunens
styrmodell och samverkansavtal. I medarbetarplattformen betonas också att det är i mötet
mellan kommunens medarbetare och kunder (invånare, besökare och verksamheter) som
organisationen skapar värde.
Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och kompetensförsörjning är en av Lysekils
kommuns utmaningar. För att säkra upp att kommunen klarar sitt samhällsuppdrag nu och i
framtiden har kompetensförsörjningsplaner för samtliga förvaltningar tagits fram.
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Kompetensförsörjning är ett brett begrepp som innefattar att attrahera och rekrytera rätt
kompetens, utveckla och behålla befintliga medarbetare och värna om goda avslut.
Kompetensförsörjningsplanerna kartlägger nuläget, tydliggör kommande kompetensbehov
samt visar på planerade åtgärder och arbetssätt för att fylla kompetensbehovet på kort och
lång sikt.
Kommunens styrmodell implementerades 2016 och det är viktigt att kontinuerligt jobba med
att förbättra och utveckla uppföljning av verksamheten. Att utveckla formerna för dialog,
reflektion och analys är centralt, och att se arbetsplatsen som en plats för utveckling där
lärande och förändring går hand i hand behöver få större fokus. Utveckling av tilliten är
avgörande för att lyckas och för att styrmodellens bärande idéer ska få full effekt.
Information och kommunikation är viktiga begrepp i en kompetent organisation. Mot
bakgrund av detta har därför kommunen påbörjat ett arbete med att dels förstärka
kommunikationsfunktionen generellt, dels renodla och förtydliga uppdraget.
Den sammantagna bedömningen är att det sker en positiv utveckling inom
utvecklingsområdet. Exempelvis har andelen som fått svar på e-post inom en dag ökat från
81 procent till 98 procent på två år. Det som däremot är mindre bra är att andelen som tar
kontakt med kommunen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga har sjunkit
betänkligt jämfört med förra året, från 71 procent till 48 procent. Det ska emellertid sägas att
just denna indikator har fluktuerat över tid och det finns ingen tydlig trend. Oavsett är detta
ett område kommunen bör prioritera då detta är dels en intern kultur- och resursfråga, dels
en direkt kommunikation med kommuninvånarna. Generellt har dock intentionen att bli en
lärande organisation som möter invånarna på ett positivt sätt förbättrats. Organisationen har
gjort framsteg i arbetet med ständiga förbättringar och utvecklat förutsättningar för att möta
framtidens krav och förväntningar.
1.6.3

Maritima Lysekil är en kraft att räkna med

Utvecklingsmål

Indikator
Maritima utvecklingsprojekt i
kommunen

Samverkansarenan Maritima
Lysekil ska skapa tillväxt.

Förvaltningens kvalitativa
bedömning av utvecklingsområdet
(Maritima Lysekil)
Antal m2 tillgänglig
verksamhetsmark i vattennära läge
(max 200 m från havet)

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

11

13

10

9

9

9

3 150

3 150

3 150

Analys och slutsats
Under 2021 har arbetet inom utvecklingsområdet fortsatt med en rad aktiviteter, bland dessa
kan följande nämnas då de kommer att fortgå även under 2022:
•
•

•

Kristineberg Center för marin forskning och innovation som bestått av två olika delar;
- Partnerskap för drift av den fysiska miljön
- Partnerskap för drift av en nationell samverkansarena
Utvecklingsprojekt som Testsite Skagerrak, Offshore Väst, Ocean Data Factory (ODF),
två spökfiskeprojekt, avsaltningsanläggning på Kristineberg för Leva i Lysekil AB,
samverkansprojekt kring biomarina näringar (Innovatum), nationellt
sjömatscentrum, European Digital Innovation Hub (EDIH).
Lysekils kommun ansökte under 2021 tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet
om ett förstudieprojekt för systemdemonstratorer i kustsamhällen med inriktningen
hållbart vatten från Formas vilket inte beviljades. Ett omtag för eventuell ny ansökan
kommer att göras under 2022.

Exempel på projekt som avslutats under 2021 är: två spökfiskeprojekt, Smart Ocean
(hanteras fortsatt inom partnerskapet för drift av en nationell samverkansarena), Maritim
Utveckling i Bohuslän 2.0 (slutredovisning pågår), Testsite Akvamarine, nedsänkningsbara
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odlingar (IVL) samt Volta Greentech som övergått i etableringsärende.
Volta Green Tech AB (odling av rödalger som tillsatser till kofoder i syfte att minska
metanutsläpp) fortsätter att gå från klarhet till klarhet. Deras pilotanläggning i Norra
Hamnen är nu i full gång och de producerar alger till kund. Bolagets utveckling är fortsatt
positiv och de söker nu mark för etablering av en fullskaleanläggning.
Arbetet med att formalisera partnerskapet kring stationen Kristineberg är klart och samtliga
parter har undertecknat avtalet. Nästa steg blir att enas om ett avtal för samverkansarenan
där även Lysekils kommun ingår som part. Målsättningen är att detta avtal ska vara klart
under 2022.
RISE fortsätter att utöka sin närvaro på Kristineberg och invigde under våren en
testanläggning för marina material.
För att kunna hantera etableringar av det slag som nämnts ovan och för att säkerställa att
befintliga företag ges förutsättningar att växa och utvecklas har en kartläggning över
förväntade krav/önskemål om havsnära verksamhetsmark genomförts under maj/juni. De
inkomna svaren har sammanställts och kompletterats med kommunens och de kommunala
bolagens egna behov samt överlämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Lysekils kommun får fortsatt etableringsförfrågningar av verksamheter kopplade till
vattenbruk. De flesta är från bolag i uppstartskede. I juni inkom dock en större förfrågan där
en etablerad aktör inom beredningsindustrin letar ny lokalisering för sin verksamhet.
Bedömning görs att området utifrån ovanstående har en fortsatt positiv utveckling. Vidare
kan konstateras att Lysekils renommé inom det maritima området växer och utvecklas i
positiv riktning då det under hösten kom två etableringsförfrågningar från företag
verksamma inom området maritim energiproduktion till följd av att de av europeiska aktörer
rekommenderats att samarbeta med Lysekils kommun. Företagen avser att sjösätta/testa
prototyper.
Det är fortsatt ett långsiktigt arbete att skapa tillväxt samt att bli en nationell nod för hållbar
blå tillväxt och bedömningen är att Lysekils kommun varje år tar steg framåt mot denna
målsättning.
Att skapa en större kunskap och samsyn inom hela den kommunala organisationen om
utvecklingsområdet är av stor vikt eftersom ett förvaltningsöverskridande syn- och arbetssätt
krävs för att realisera potentialen inom området. En utmaning inom utvecklingsområdet är
att hitta bra indikatorer som mäter tillväxten.
Två områden har identifierats som lämpliga för verksamheter i vattennära läge. Dels
Valbodalen och dels ett område i Södra Hamnen.
Hur stor yta som skulle kunna nyttjas i Valbodalen är svårt att uppskatta då det krävs ett
detaljplanearbete för att fastställa vad som är möjligt eller ej i området. I samband med
översiktsplanearbetet har en större yta ritats in som lämplig för verksamhetsändamål. Det är
känt att geotekniken i norra delen av Valbodalen är dålig och därför inte medger byggnation
närmare än 25 meter från vattnet. En tryckbank i detta område skulle möjliggöra åtkomst till
denna yta. En möjlighet kan vara att ta ut en del berg från bergväggen i östra delen av
området vilken då eventuellt skulle kunna användas till att anlägga ovan nämnda tryckbank
samtidigt som ytterligare yta tillskapas.
Ytan i Södra Hamnen bedöms mer snabbframkomlig och utgörs av fastigheten Södra
Hamnen 1:113. Det är en kommunalt ägd fastighet som i dag nyttjas av kommunens
verksamhet vilken kommer att flytta till andra lokaler.
Ytan uppgår till ca 3 150 m2 men Lysekils kommun äger även kringliggande fastighet varför
det kan vara möjligt att utöka denna yta. Iordningställande av ytan i Södra Hamnen kan ske
under 2022-2023, under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Under hösten har en inledande dialog påbörjats med Preemraff kring möjligheterna att
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tillskapa verksamhetsmark avsedd för maritim verksamhet. Ett möjligt område uppgående
till cirka 150 000 m2 har identifierats och dialogen kommer att fortsätta under 2022.
1.6.4

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

Utvecklingsmål

Indikator

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

118 337

100 398

131 191

Gästhamnsstatistik

8 183

6 898

8 050

Husbilsstatistik

7 378

6 242

5 222

Kundnöjdhet hos husbils- och
båtgäster gällande servicegraden
(%)

82

81

Kundnöjdhet hos husbils- och
båtgäster gällande professionellt
bemötande (%)

85

83

Bostadsbyggande

33

32

36

Planberedskap (antagna och
pågående detaljplaner)

24

17

16

Antal ackumulerade gästnätter per
år
I Lysekils kommun ska både
bofasta och besökare erbjudas
god livskvalitet och
högkvalitativa upplevelser året
runt.

Antalet bostäder i Lysekil ska
öka.

Vad gäller gästhamnsstatistik och husbilsstatistik är uppgifterna som anges i tabellen per augusti. Då versionshantering
utförts i datasystemet är det inte möjligt att ändra tabellen varvid uppgifterna per december anges nedan.
Gästhamnsstatistik 8 447
Husbilsstatistik 8 987

Analys och slutsats
I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och
högkvalitativa upplevelser året runt
Reserestriktionerna till följd av pandemin har slagit hårt mot rese- och besöksnäringen i
kommunen som vanligtvis har en stor andel utländska gäster. Antal ackumulerade gästnätter
per sista oktober 2021 i Lysekils kommun uppgår till 118 337 vilket är en ökning från året
innan.
Den preliminära statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) för sommaren 2021 visar en
stark återhämtning av antal gäster på de västsvenska boendeanläggningarna. Under
sommaren (juni-augusti) har Lysekils kommun ökat sin beläggning på hotell, vandrarhem
och i stugor med 15 procent från föregående år. Ökningen kan ses i relation till Sotenäs med
12 procent ökning och Strömstads minskning med 19 procent under samma period.
En hamnenhet har bildats med fokus på att utveckla våra hamnar gällande både
investeringar och underhållsplaner. Under året har ställplatsen i Valbodalen uppgraderats
med 57 elplatser. 20 av platserna är öppna året runt. Platserna har under sommaren och
hösten i stort sett varit uthyrda och detta bidrar till Lysekils attraktivitet året runt.
Antal betalande båtgäster har ökat avsevärt i jämförelse med 2020. En orsak till ökningen
kan vara att utländska, främst norska, gäster kommit tillbaka till Lysekil.
Många husbilsgäster har besökt kommunen under året. Antal besökande husbilar har ökat i
jämförelse med 2020 vilket är mycket positivt. Det ökade antalet husbilar kan bland annat
bero på utökningen av ställplatser i Valbodalen. En annan orsak är att fler valt att semestra i
Sverige och på hemmaplan med anledning av pandemin.
Den årliga enkäten till betalande båt- och husbilsgäster visar att Lysekils kommun har en hög
service och ett professionellt bemötande. Den visar på bra resultat vad gäller personalens
bemötande vilka har fokus på värdskap i sitt arbete. Totalt har 3 600 betalande gäster svarat
på enkäten. Enkäten ger också underlag för förbättringar som verksamheten ska arbeta
vidare med.
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Antal bostäder i Lysekil ska öka
En god planberedskap, vad avser både bostäder och verksamhetsmark, är en förutsättning för
utveckling och tillväxt. Det kommunala fokuset har därför varit att färdigställa detaljplaner
för att kunna bygga fler bostäder.
Under året har fem planer antagits; Tuntorp (trygghetsboende), Trellebystrands Camping,
Norra Tronebacken (kommunal plan med olika bostadsformer), Torvemyr etapp 2
(kommunal plan med olika bostadsformer) samt Grönskult (friskvårdsanläggning). Fyra
planer har vunnit laga kraft. Detaljplanen för Grönskult har överklagats till Mark- och
miljödomstolen.
Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad, vilket försvårar nyetableringar av
företag och bostäder. För att klara utmaningarna framgent krävs ett fortsatt starkt fokus på
att förbättra och effektivisera hela samhällsbyggnadsprocessen. En mer aktiv
markförvaltning kan göra att Lysekils kommun i större grad kan styra den önskade
utvecklingen i kommunen.
Ett framtida viktigt område att fokusera på, i syfte att stärka kommunens upplevda
attraktivitet och livsmiljö, är gestaltad livsmiljö. Nationellt har det fastslagits politiskt att
arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbyggandet
eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland
annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska ses som ett sammanhållet område där
alla dessa perspektiv samspelar och berikar varandra.
1.6.5

Vi tar ansvar för miljön

Utvecklingsmål

Indikator

Lysekils kommun ska
konsumera hållbart

Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet under hela året enligt
Ekomatcentrum (%)

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

23

21

20

Analys och slutsats
Utvecklingsområdet har i huvudsak utvecklats positivt och flera betydelsefulla insatser har
gjorts under året. I årsredovisning 2020 angavs att kommunikationen till medborgarna om
vad som görs bör stärkas. Även om informationen har ökat (i huvudsak digitalt på grund av
rådande pandemi) och det har arrangerats en hållbarhetsvecka finns anledning att göra
ytterligare kommunikationsansträngningar under kommande år.
Lysekils kommun ska konsumera hållbart
Under 2021 har politiska beslut fattats kring kommunens fordonsflotta vilket kommer att
innebära att en betydande del av fordonsflottan kommer bytas ut mot el- eller
laddhybridbilar inom den kommande treårsperioden. Lysekils kommun har deltagit i
Fyrbodals arbete med att ta fram en strategi för laddinfrastruktur och det finns en
omfattande plan för fortsatt utbyggnad av detta i Lysekils kommun. Utifrån underlaget
kommer kommunens riktlinjer att revideras under 2022.
Riktlinjer för inköp och upphandling har reviderats där krav bland annat ställs på hållbara
transporter.
Kommunen deltar i Fossilfritt Sverige och har antagit transportutmaningen,
tjänstebilsutmaningen och solutmaningen.
Lysekils kommun deltog under 2021 i Kommunernas klimatlöften och genomförde följande
löften:
•
•
•
•

Våra nya personbilar är miljöbilar
Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
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•
•
•
•
•
•

Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
Vi arrangerar event/aktiviteter om klimat riktade till allmänheten
Vi producerar egen solel
Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

En förstudie rörande återbruk genomfördes under hösten där ett omfattande underlag togs
fram. Detta ger värdefull input och vägledning då återbruksverksamheten stärks genom att
verksamheten etablerar sig i andra lokaler under 2022.
Kommunen erbjuder källsortering av matavfall och hemkällsortering i fyrfackskärl.
Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle
Nätverket avseende utvecklingsområdet består av representanter från de olika
förvaltningarna och leds av kommunstyrelseförvaltningens miljö- och klimatstrateg.
Grupperingen är viktig för kunskapsspridning och förankring ut i förvaltningarna men även
för att bidra till den samlade bilden av vad som görs.
Det pågående översiktsplanearbetet bottnar i en tydlig ekosystemansats vilket ligger i linje
med politiska prioriteringar av Agenda 2030 och miljö- och klimatområdet. Även inom
detaljplaneringen tas höjd för klimatförändringar såsom exempelvis stigande havsnivåer och
häftiga skyfall.
För att värna kulturmiljöerna i kommunen har ett förslag till kulturmiljöprogram tagits fram.
I programmet ges vägledning till hur man ska skydda miljöerna till följd av
klimatförändringar.
För att möta dagens och morgondagens utmaningar har kommunfullmäktige fattat beslut om
att ta fram en ny energi- och klimatplan. Sommarens skyfall drabbade flera delar av
kommunen hårt och resulterade i ett beslut om att ta fram en ny plan.
Frågan om en ny avfallsplan har diskuterats. Rambo AB kommer att få i uppdrag att upprätta
en avfallsplan.
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1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige
Bedömning av status på uppdrag görs med hjälp av symboler enligt nedan.

Uppdrag

Status

Kommentar

Satsning på äldreomsorgen.

Socialnämndens ram utökades för 2021 med 8,4 mnkr för
kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen. En viktig del i uppdraget
var att genomföra Äldreomsorgslyftet.
Under året har statsbidrag erhållits för att öka kvaliteten i äldreomsorgen.
I Lysekils kommun har satsning gjorts på följande:
•
Utökning av en tjänst i anhörigstödet.
•
Utökning av personaltimmar på Fiskebäck i samband med
heltidsarbetet. Den utökade tiden har använts till aktiviteter för
de boende på Fiskebäck.
•
Finansiering av nattpatrull i syfte att säkra kvaliteten nattetid
för de som bor i ordinärt boende.
•
Finansiering av personal i hemtjänsten för att behålla kvalitet
och kontinuitet i verksamheten och göra en mjukare
omläggning av insatser till brukarna.
•
Finansiering av utbildning för medarbetare som genom
äldrelyftet fått möjlighet att studera till undersköterska. 10
medarbetare har genomfört utbildningen under 2021.
•
Avtal har slutits med Ung Omsorg som är ett ungt företagande
där verksamhetsidén är att arbeta med aktiviteter på
äldreboende under helgerna.

Ett socialt hållbart Lysekil.

Kommunstyrelsen tillfördes under 2021 2 mnkr i utökad budgetram att
fördela till ytterligare insatser inom utvecklingsområdet ”Barn och unga
är vår framtid”.
Den utökade ram som kommunstyrelsen fick för att arbeta med den
upplevda otryggheten har i sin helhet använts för att finansiera en ny
enhet inom utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen, Ung
utveckling.
Med Ung utveckling samlas fältenhet och fritidsgårdar och ges ytterligare
förstärkning och nya sätt att arbeta. Verksamheten är både uppsökande
och platsbunden och bygger på ungas delaktighet, inflytande,
inkludering, medskapande och trygghet. Förhållningssättet inom den
öppna verksamheten är relationsskapande, uppsökande, inkluderande
och gränssättande.
Verksamheten ska genomsyras av medskapande, delaktighet och
ansvarstagande. Att individens upplevelse av att tillvaron är begriplig,
hanterbar och meningsfull är en central förutsättning för en positiv
personlig utveckling och att denna upplevelse bara kan uppstå om
individen görs delaktig i de sammanhang där denne vistas.

Minska behovet av försörjningsstöd.

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillfördes för 2021 3,6 mnkr i
utökad ram för långsiktiga satsningar på att minska behovet av
försörjningsstöd genom kvalitetshöjande insatser inom handläggningen.
Detta med målsättningen att finna vägar tillbaka till arbete och egen
försörjning så att alla invånare kan arbeta 100 procent av sin egen
förmåga.
Arbetslivsförvaltningen arbetar långsiktigt med att påverka utvecklingen
av ekonomiskt bistånd. Under året har enheten för vägledning och stöd
påbörjat en extra satsning på kvalitetshöjande insatser,
försäkringsmedicinsk samverkan (FMS) och utvecklingstjänster.
De kvalitetshöjande insatserna innebär bland annat en tätare kontakt i
ärendena med fokus på förändringsarbete för individerna. Den
försäkringsmedicinska samverkan innebär ett samordnat stöd kring
långa ärenden/deltagare vilka har nedsättningar som påverkar förmåga
till arbete där utredning och stöd till arbete eller alternativa ersättningar
(sjukersättning) behövs. Samordningen berör vanligtvis kommunen såväl
som vården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
Utvecklingstjänsterna innebär tidsbegränsade anställningar för att ge
möjlighet till ingång på arbetsmarknaden och möjlighet till att söka sig
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Uppdrag

Status

Kommentar
vidare i arbete, studier alternativt annat arbetsmarknadsstöd efter
anställningen.
Under 2021 inledde verksamheten också en särskild handläggning
avseende felaktig utbetalning (FUT-handläggning). Utvecklingen av
denna handläggning kommer fortsätta under 2022.

Planera för verksamhetsmark.

Arbetet med att planera för verksamhetsmark pågår. Kommunen arbetar
med en ny översiktsplan vilken är en viktig del i att skaffa framförhållning
i planeringen. Genom översiktsplanearbetet kan markområden för
verksamhetsmark inventeras och pekas ut. Förvaltningen har varit
delaktig i arbetet med att ta fram underlaget.
Förvaltningen har inventerat verksamhetsmark som finns att se i bilaga
1. Bilderna visar verksamhetsmark i befintliga detaljplaner.

Satsning på miljö och klimat.

Kommunstyrelsen fick 2021 i uppdrag att ta fram en ny energi- och
klimatplan för Lysekils kommun. Samhällsbyggnadsnämnden fick i
uppdrag att prioritera naturvårdskompetens till förvaltningen för att på
sikt kunna ta fram en ny naturvårdsplan för Lysekils kommun. Utifrån
tidigare antagna styrdokument behöver planer tas fram som mer konkret
visar på åtgärder som ska genomföras för att intensifiera kommunens
omställningsarbete.
Kommunstyrelseförvaltningen har inte tagit fram någon energi- och
klimatplan under 2021. Arbetet med att ta fram planen har försenats av
flera olika skäl. Dels har tjänsten som klimat- och miljöstrateg varit
vakant under stor del av året och dels har andra prioriterade insatser
försenat arbetet. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.
Mot slutet av året rekryterades en kommunekolog till
samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att stärka kommunens
naturvårdskompetens. Kommunekologen kommer att påbörja sin
anställning under början av 2022.

Bättre förutsättningar att använda
cykel.

Samhällsbyggnadsnämnden fick för året i uppdrag att ta fram en
cykelplan med inriktning på insatser som ska göra det möjligt för fler att
välja cykeln.
Uppdraget har blivit försenat men en ny cykelplan går upp för
godkännande till samhällsbyggnadsnämnden i mars 2022 och sedan
vidare för antagande till kommunfullmäktige.

Lysekils kommun, Årsredovisning 2021

32(128)

2 Förvaltningsberättelse
2.1 Kommunkoncernens organisation
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Nämndbeskrivning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete samt utövar uppsikt över övriga
nämnders och bolags verksamheter. Vidare bereder man ärenden till kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Lysekils kommun har en god bebyggd miljö och
god livsmiljö. Nämnden har ett särskilt ansvar för planering av natur- och kulturmiljö,
fastigheter, infrastruktur, IT och servicearbeten (kost, städ, intern administration).
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden genom utbildningsförvaltningen är huvudman för förskola, grundskola,
grundsärskola, musikskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar också
för folkbiblioteken samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten.
Utbildningsnämnden genom arbetslivsförvaltningen är ansvarig för verksamheter inom
ekonomi/försörjning, vuxenutbildning, arbete och sysselsättning (SoL och LSS).
Privata utförare
Ersättning till privata utförare inom förskola svarade 2021 för 1 procent av nämndens totala
kostnader.
Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg.
Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av
kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljerad med avseende på
kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.
Privata utförare
Ersättning till privata utförare inom LSS svarade 2021 för 8 procent av nämndens totala
kostnader.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd i samverkan mellan
kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll.
Valnämnden
Valnämnden administrerar de allmänna valen var fjärde år till riksdag, landsting och
kommunfullmäktige samt val till EU-parlament och folkomröstningar. Detta omfattar bland
annat förberedelser inför val, utbildning av valförrättare och hantering av förtidsröster.
Jävsnämnden
Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där
samhällsbyggnadsnämnden inte får utöva myndighetsutövning gentemot verksamhet och
objekt som nämnden själv bedriver och därmed på grund av jäv inte kan fatta beslut.
Jävsnämnden för kommunens talan i mål eller ärenden som rör den egna verksamheten.
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2.2 Översikt över verksamhetens utveckling
Kommunkoncernen (mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av-/nedskrivningar

2021

2020

2019

2018

542

525

557

556

2017
596

-1 359

-1 315

-1 363

-1 319

-1 329

-124

-82

-82

-81

-80

1 006

965

928

887

865

Finansiella poster

-15

-14

-16

-9

-22

Resultat efter finansiella poster

51

79

25

34

30

Skatteintäkter och statsbidrag

11

11

8

6

4

Nettoinvesteringar

Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)

151

170

151

132

138

Självfinansieringsgrad (%)

117

112

82

93

93

Långfristig låneskuld

990

931

911

871

889

Antal anställda

1 665

1 659

1 655

1 687

1 734

Kommunen (mnkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av-/nedskrivningar
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansiella poster

230

241

234

242

266

-1 142

-1 135

-1 126

-1 099

-1 101

-69

-29

-29

-29

-27

1 007

965

928

887

865
5

3

6

7

18

Resultat efter finansiella poster

27

47

13

20

8

Resultatets andel av skatteintäkterna (%)

2,7

4,9

1,5

2,2

0,9

Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)
Nettoinvesteringar
Självfinansieringsgrad (%)
Långfristig låneskuld

5

4

-4

-7

-11

43

61

42

50

46

145

156

87

79

89

65

65

65

65

85

Antal anställda

1 405

1 398

1 410

1 447

1 493

Antal invånare

14 266

14 366

14 555

14 611

14 621

22,46

22,46

22,46

22,46

22,46

Kommunal skattesats (%)

Nytt från 2021 är att kommunen redovisar finansiell leasing för fyra stora hyresavtal, se
avsnitt 3.1.
Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster blev för år 2021 51 mnkr. En bidragande
faktor till kommunkoncernens ökade resultat är liksom år 2020 fortsatt höga skatteintäkter
och större generella bidrag även under 2021. För kommunens del är resultatet i förhållande
till skatteintäkter och statsbidrag ett väsentligt nyckeltal. En målsättning för många
kommuner är att nå över 2 procent årligen. Lysekils kommun nådde 2,7 procent i år jämfört
med 4,9 procent förra året.
Sett över den senaste femårsperioden har soliditeten successivt stärkts. Kommunkoncernens
soliditet var 4 procent 2017 men uppgår år 2021 till 11 procent.
Nettoinvesteringarna har ökat de senaste åren och sett till behovet är en fortsatt stor ökning
att vänta. Självfinansieringsgraden i koncernen uppgår år 2021 till 117 procent att jämföra
med medelvärdet 95 procent de senaste åren. Låneskulden har legat på en relativt konstant
nivå i kommunen men en något ökad trend inom kommunkoncernen.
Efter en ökning av invånarantalet mellan åren 2015-2017 går trenden nu fortsatt ner. Skulle
det fortsätta med minskat invånarantal blir det en utmaning att bibehålla resultatnivåer som
tillåter fortsatta investeringar på en liknande nivå. Ett av verktygen kommunen har att
reglera detta med är den kommunala skattesatsen, den ligger än så länge stilla på 22,46
procent.
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2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Pandemins påverkan
Pandemirestriktioner och nödvändiga åtgärder i såväl Lysekils kommun som i hela världen
har fortsatt under året.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriver i sin uppdaterade skatteprognos från
december att Sveriges ekonomi repat sig bättre under hösten än vad man bedömde i
september vilket avspeglas i en bättre skatteintäkt för kommunen än budgeterat 2021. BNPnivån är nu återhämtad i Sverige och ökade hela 4,6 procent 2021. Prognosen för 2022 är en
ökning med 3,3 procent. Arbetslösheten börjar falla tillbaka. Ökningen i arbetade timmar
bedöms vidare av SKR att öka 3,2 procent i Sverige. Detta bidrar mycket till att
skatteunderlagen då ökar kommunens intäkter 2022. Detta händer också i omvärldens
ekonomier och trycket på sjukvården avtar gradvis. Nedstängningar och minskad
konsumtion har fått ekonomiska konsekvenser med social distansering.
Det har blivit en hög inflation i världen vilket börjar märkas även i Sverige. Detta beror på
dyrare el, matvaror, olja, frakter, metaller och virke. Det finns också brist på halvledare till
elektronikindustrin, vilket bromsar leveranser. Sveriges konsumentprisindex (KPI) börja öka
och det finns risk att vissa prishöjningar slår igenom långsiktigt och bidrar till en höjd
inflation under 2022. SKR gör dock bedömningen att inflationen faller tillbaka igen under
2022.
De flesta kommunala verksamheter har påverkats mycket av pandemin. Även bolaget Havets
Hus AB som är ett av Lysekils främsta utflyktsmål med sin högsta besöksfrekvens under
sommaren har drabbats av minskat antal besökare och negativt resultat. Trenden under
perioder av lättnader har dock varit kraftigt ökande besökssiffror vilket är glädjande.
Kommunen har stöttat näringslivet med olika stödpaket för att underlätta för de lokala
näringarna under pandemin. I jämförelse med våra grannkommuner har ändå det lokala
näringslivet klarat sig relativt bra. Analysen säger att fler svenskar har rest inom landet och
även till Lysekils kommun, vilket till viss del kompenserat minskningen av utländska turister.
Sjukfrånvaron i kommunen har ökat från 8,3 procent år 2019 till 10,6 procent 2021. Det är
frånvaro generellt som ökat med 2,3 procentenheter. Denna skillnad kostar samhället
ungefär 14 mnkr per år. Därtill kommer kostnader för vikarier. Rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten har påverkat sjuktalen. Staten har fullt ut kompenserat kommunen
för sjuklönekostnader för år 2020, bidrag har vidareredovisats till verksamheterna och
neutraliserat de ökade kostnaderna. Det finns ett löfte om kompensation även för en större
del 2021 vilken dock ersätts först 2022.
Arbetsmarknaden är stark, det är brist på personal i vissa yrken samtidigt som
långtidsarbetsarbetslösheten för de som står långt från arbetsmarknaden kvarstår.
Demografi
Kommunen har minskat antal invånare mellan åren 2019 och 2021, från 14 555 till 14 266
vilket utgör en skillnad på 289 personer. Det är en kraftig nedgång de senaste åren, efter en
tidigare uppgång till följd av migrationen.
Kommunen behöver arbeta aktivt för att vända trenden och skapa arbetstillfällen med ett
gott näringslivsklimat, kunnig arbetskraft och attraktiva boendemiljöer som lockar företag
och personer att flytta till kommunen.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Lysekils kommun är i sin verksamhet utsatt för olika typer av risker. Exempel på risker är
finansiella risker, borgensåtagande, skador på kommunal egendom, störningar i IT-system
och instabilt säkerhetspolitiskt läge.
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Finansiella risker
Lysekils kommun har fastställt riktlinjer för finansverksamheten vilka gäller för såväl
kommunen som för de helägda bolagen i Lysekils Stadshus AB (nedan benämnt koncernen).
Andra verksamheter som nyttjar kommunal borgen omfattas inte av detta regelverk i nuläget.
Riktlinjerna anger de risknivåer som gäller för finansiering avseende räntebindning,
kapitalbindning, ansvarsfördelning, underlag för bedömning inför beslut om tecknande av
borgen, rapporteringsskyldighet med mera. Den övergripande målsättningen är att
säkerställa den löpande betalningskapaciteten samt att uppnå en effektiv kapitalanskaffning
inom fastställda ramar och fattade beslut. I kommunens riktlinjer anges att minst tre
långivare bör eftersträvas. Lysekils kommun hade vid årsskiftet enbart Kommuninvest i
Sverige AB som långivare och detsamma gäller för koncernen.
Den totala externa låneskulden i den sammanställda koncernens redovisning uppgår till
989,7 mnkr (930,6 mnkr) varav kommunens externa låneskuld utgör 65 mnkr (65 mnkr). Till
detta finns långfristiga externa avtal för gymnasieskola och tre större omsorgslokaler som
från 2021 räknas som finansiell leasing i kommunens bokslut med 343,3 mnkr. Detta innebär
ett nytt beräkningssätt för Lysekils kommun och totala låneskulden uppgår nu till 1 167,2
mnkr.
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i kommunens och koncernens
skuldportföljer, används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de
riktlinjer och ramar som är fastställda i kommunens riktlinjer. De instrument som är tillåtna
är ränteswapar, FRA, Caps och Floors. Ränteswapar har hittills använts både i koncernen och
i kommunen. Utestående ränteswapavtal uppgår till 45 mnkr (45 mnkr) hos kommunen och
405 mnkr (615 mnkr) hos koncernen. På bokslutsdagen finns ett värde på cirka -1,6 mnkr (2,7 mnkr) i kommunens ingångna avtal och -7,3 mnkr (-20,7 mnkr) i koncernens ingångna
avtal.
Negativt värde representerar den kostnad som skulle uppstå om avtalen avslutas i förtid.
Motsvarande undervärde eller övervärde, så kallad ränteskillnadsersättning, uppstår om man
i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive
ränteswapavtal kvarstår till sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet eller övervärdet att
löpande elimineras.
Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen ska enligt riktlinjerna inte
understiga ett år och inte överstiga sju år. I kommunen var snitträntebindningstiden 3,15 år
(2,02 år) och i koncernen 2,43 år (2,39 år). Genomsnittsräntan för Lysekils kommun uppgår
vid årsskiftet till 1,89 procent (1,64 procent). För koncernen var genomsnittsräntan 1,02
procent (1,68 procent).
Enligt riktlinjerna för finansverksamheten bör den genomsnittliga kapitalbindningstiden inte
understiga ett år. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden för kommunen är 3,15 år (2,02
år) och 2,81 år (2,87 år) för koncernen. Slutligen ska, inom den närmaste tolvmånadersperioden, högst 40 procent (60 procent) av låneportföljen förfalla. Vid bokslutstillfället
uppgår denna andel för kommunens del till 0 procent (31 procent). För koncernen är
motsvarande andel 40 procent (41 procent). I såväl kommunens som koncernens fall uppfylls
riktlinjerna 2021.
Lysekils kommun är sedan juni 2006 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. I
samband med inträdet som medlem ingick kommunen en solidarisk borgen såsom för egen
skuld som för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga kommuner som den 31 december 2021 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likadana borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
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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 borgensförbindelse, kan noteras att den 31 december 2021 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mnkr och totala tillgångar till 518 680 mnkr.
Lysekils kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 079 mnkr eller 0,21
procent och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 097 mnkr eller 0,21 procent.
Borgensåtagande
Lysekils kommuns nyttjade borgensåtagande vid utgången av 2021 uppgick till 1 284,6 mnkr
(1 231,3 mnkr). Av åtagandet avser 924,8 mnkr helägda kommunala bolag, 339,6 mnkr avser
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder, 13,5 mnkr avser Rambo AB.
Resterande 6,7 mnkr avser förlustansvar till egna hem och bostadsrättsföreningar samt till
Folkets Hus- och idrottsföreningar. Det föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland
Lysekils kommuns åtaganden. Däremot har KHF Lysekils omsorgsbostäder korta
bindningstider vilket innebär en risk för kostnadsökningar vid kraftiga ränteförändringar.
Finansiell leasing av de fyra största hyresavtalen av lokaler
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderas kommunerna att se över
befintliga operationella hyresavtal (R5). En analys har gjorts och från och med 2021 har fyra
långa hyresavtal räknats om till att klassas som finansiella leasingavtal, not 24.
Hyresobjekt

Hyresvärd

Fiskebäcks äldreboende

KHF Lysekils
omsorgsbostäder

182,7

Campus Väst

Hemsö

137,0

Skärgårdshemmet

Hemsö

30,9

Stångenäshemmet

KHF Lysekils
omsorgsbostäder

28,8

Summa
Årets avskrivningskostnad
Värde efter årets avskrivningskostnad uppgår till
Bokförda hyreskostnader har minskat med

Mnkr

379,4
36,7
342,7
38,6

Räntekostnader har ökat med

3,7

Som en effekt har kommunens resultat minskat med

1,7

Resultatpåverkan har bokförts på kommungemensam nivå.
Omklassificeringen har inneburit att kommunens långfristiga skulder har utökats med 342,7
mnkr samtidigt som kommunens tillgångar har utökats med motsvararande belopp. En
konsekvens av detta är att kommunens soliditet efter den ändrade redovisningsmetoden
minskat från 7,2 till 5,1 procent.
Årshyra för 2021 års övriga lokalhyror är 25,5 mnkr och är till antalet avtal 34, med olika
löptid. Dessa har i bokslutet fortsatt bokförts som operationell leasing, se not 23. Inget beslut
har fattats om att omklassificera fler lokalhyresavtal.
Intern kontroll
Enligt Lysekils kommuns riktlinjer för intern kontroll ska kommunens nämnder och
bolagsstyrelser besluta om genomförande av granskning av processer och rutiner inom sitt
ansvarsområde.

Lysekils kommun, Årsredovisning 2021

38(128)

Försäkringsskydd
Lysekils kommun och koncernen har tecknat ett antal försäkringsavtal. Avtalen omfattar
bland annat fullvärdesförsäkring av fastigheter. Avtalen innehåller också ansvarsförsäkringar
och olycksfallsförsäkringar för barn och ungdomar samt personer i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
Säkerhet och förstärkt trygghetsarbete
Pandemin har inneburit att vissa delar av det utvecklingsarbete som var planerat att
genomföras inom uppdragsområdet krisberedskap och civilt försvar har ställts in eller
skjutits på framtiden.
Detta innebär samtidigt att organisationen utvecklat sin kontinuitetshantering och förmåga
till intern beslutsfattarsamverkan vilket haft en positiv effekt på kommunens förmåga att
hantera framtida händelser.
En del av året fanns en funktion som processledare (20 procent) som arbetade med civilt
försvar.
Det förstärkta trygghetsarbetet, som inleddes sommaren 2020, övergick i januari 2021 från
att bedrivas i ett tillfälligt projektformat till en särskild samverkansorganisation.
Övergången till en särskild samverkansorganisation har beskrivits som att det förstärkta
trygghetsarbetet blivit det nya normala trygghetsarbetet i Lysekils kommun.
Fokus under 2021 var att sjösätta den nya samverkansorganisationen och skapa förståelse
inom samtliga förvaltningar för det tänkta arbetssättet.
IT-säkerhet
Kommunen har under 2021 kraftigt förstärkt våra system för informationssystem. Rutiner
har tagits fram för kommunikation och för handlande vid stor incident.
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
risk- och känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens ekonomi.
Nedan redovisas effekten av ett antal faktorer som påverkar Lysekils kommuns ekonomiska
resultat.
Förändringar i befolkningsunderlaget avseende elevantal respektive antalet äldre har en
mycket stor betydelse för kostnadsutvecklingen.
Det är framför allt svårt att snabbt anpassa verksamheten och därmed kostnaderna till
minskade behov. För att ha en beredskap och därmed ett bra planeringsunderlag för att
anpassa verksamheterna till förändringarna görs årligen befolkningsprognoser. Uppföljning
av födelsenetto och flyttnetto sker kvartalsvis.
En sammanfattande finansiell riskbedömning visar att ett kvalitetssäkrat prognosarbete, god
kontroll och styrning måste ha fortsatt hög prioritet. På längre sikt bör Lysekils kommun ha
ett resultat på minst två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal
fastighetsavgift för att möta framtida behov.
Händelse/förändring
Löneökning med 1 procent

Kostnad/Intäkt
-7,1 mnkr

Förändring av ekonomiskt bistånd med 10 procent

+/- 1,8 mnkr

Inflation, prisökning 1 procent på varor och tjänster

-1,5 mnkr

Bruttokostnadsförändring med 1 procent
Förändrad utdebitering med 1 kr
Befolkningsförändring +/- 100 personer genomsnittsberäknad effekt på skatteintäkterna
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse
2021 har för Lysekils kommun präglats av en rad viktiga händelser. Det som påverkat allra
mest även detta år är den globala pandemin. Situationen har ställt mycket höga krav på
kommunens verksamheter. Fortsatta åtgärder har vidtagits för att skydda från
smittspridning och vaccination och provtagning har skett i hög utsträckning. Dock har
sjukfrånvaron varit hög och bemanningsarbetet framförallt i de stora personalintensiva
förvaltningarna har varit en utmaning. Flexibilitet och omställning av arbetssätt har präglat
vardagen och till viss del har utvecklingsarbete försvårats och fått skjutas på framtiden. Den
digitala utvecklingen har fortsatt och möjligheten till distansarbete har gett såväl positiva
som negativa effekter. Fördelar är kortade restider med tidsbesparing och minskad
miljöpåverkan som följd. Utmaningar har varit att bibehålla kvalitet och också det kollegiala
utbytet och samspelet mellan medarbetare och chefer.
Ytterligare insatser har bidragit till förstärkt trygghetsarbete. Medborgardialog har
genomförts och ger underlag för fortsatt arbete såväl inom trygghet som till kommunens
fortsatta arbete med medborgardialog som arbetsform. Flera insatser för att förbättra den
fysiska miljön har gjorts med bland annat rensning av igenväxta platser och ny belysning som
följd. Under perioden har trygghetsarbetet i kommunen övergått från projektformat till en nu
etablerad särskild samverkansorganisation.
Ung utveckling är en ny enhet som bildades för att förbättra situationen för barn och unga.
Här samlades fält- och fritidsgårdsverksamhet och nya arbetssätt etablerades. Den
aktivitetsskapande, inkluderande och gränssättande verksamheten ger en god grund för
fortsatt utveckling framåt.
Den digitala verksamhetsutvecklingen har fortsatt med bland annat nya e-tjänster och earkiv som följd. För att öka kvaliteten i verksamheten har två stora systemskiften skett inom
omsorg och utbildning. Arbetet har varit omfattande och krävt stora insatser kring
implementering och utbildning.
Inom omsorgsverksamheten har ett antal viktiga händelser inträffat under året. Avtal
avseende uppstart av Mini-Maria (verksamhet riktad till unga med missbruksproblematik)
har skrivits med Västra Götalandsregionen, äldreomsorgslyftet har genomförts, ett nytt
psykiatriboende och ett barnboende har öppnats och familjehemsverksamheten har
förstärkts.
Tillsyn har genomförts av såväl Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som
Arbetsmiljöverket och resulterat i tydliga förbättringsområden att åtgärda framåt.
Riskbedömningar, intern kontroll och utökade egenkontroller kommer att stärkas utifrån
resultatet.
Arbetsmarknadsverksamheten har under året påverkats genom att en handlingsplan för det
kommunala aktivitetsansvaret beslutats. Ytterligare tre yrkesutbildningar har startats och
habiliteringsersättning har införts. Förutsättningar har skapats för utökad
återbruksverksamhet.
Sommarens skyfall och dess konsekvenser satte extra fokus på klimat och miljö och ett
omfattande underhållsarbete påbörjades. En ny VA-plan beslutades och kommunens första
hållbarhetsvecka genomfördes.
En ny översiktsplan är under framtagande och under året genomfördes samråd kring den
första versionen. Samrådet mötte stort engagemang och ger en god grund för den fortsatta
utvecklingen.
Näringslivsstrategin som beslutades i slutet av 2020 har implementerats och gett stöd för
utvecklingsinsatser inom samtliga förvaltningar.
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2.5 Förväntad utveckling
På nationell nivå har ett antal stora trender identifierats vilka kommer att påverka också
Lysekils kommun. Speciellt lyfts fram att behovet av livslångt lärande ökar, att nya
livsmönster påverkar människors platsbundenhet, att polarisering och utsatthet ökar, att
tillitens betydelse uppmärksammas allt mer och att medvetenheten om samhällets sårbarhet
ökar.
Hållbarhet ekologiskt, socialt och ekonomiskt är alltmer självklara krav på kommunens
verksamheter. Perspektiven kommer att genomsyra allt och vara vägledande för framtida
prioriteringar. Den globala pandemin har börjat klinga av men dess effekter kommer att
behöva hanteras under lång tid framåt.
Den stora välfärdsutmaningen framåt handlar om att grupperna äldre och yngre växer vilket
ger ett ökat behov av kommunala verksamheter. Samtidigt minskar andelen personer i
arbetsför ålder vilket gör att färre personer måste kunna prestera mer. Matchningen på
arbetsmarknaden är svår då den kompetens som finns inte alltid motsvarar arbetsgivarnas
krav. Parallellt förväntas skatteunderlaget sjunka. Sammantaget ställer detta stora krav på
förnyelse och förändring av arbetssätt för att skapa en effektiv verksamhet med god kvalitet.
Digitaliseringens och välfärdsteknikens alla möjligheter måste nyttjas på bästa sätt och
kommunikation och dialog med kommuninvånarna måste stärkas.
För att möta framtida utmaningar och möjligheter driver Lysekils kommun utveckling framåt
inom en rad olika områden. Verksamheter kraftsamlar både i mer specifika delar och i
gemensamma helheter. Med prioriterade utvecklingsområden och satsningar som görs
förväntas en positiv utveckling kunna ses vilken leder till en höjd kvalitet och därmed ett ökat
värdeskapande för alla dem som kommunens verksamheter finns till för.
Klimatförändringar med mer extrema väder berör och en rad åtgärder kommer att krävas för
att anpassa samhället. Insatser som grönstrukturer planeras för att hantera ökade flöden,
höjda vattennivåer och kraftigare nederbörd.
Det internationella säkerhetsläget har kraftigt förändrats. Frågor som säkerhet och
beredskap, totalförsvar och förebyggande kontinuitetsplanering blir allt viktigare för samtliga
verksamheter.
Människor dras till attraktiva livsmiljöer och efterfrågan på naturliga och trygga mötesplatser
att träffas på väntas öka. Kommunen kommer att fortsätta värna om såväl naturområden
som samhällen och stadskärna. För att möta förväntningarna kommer också insatser att
göras för att förbättra belysning och rensa buskage. Även större investeringar planeras för att
säkerställa både utveckling och underhåll av kajer och hamnanläggningar.
Lysekils befolkning har minskat under en längre tid och det är många i arbetsför ålder som
flyttar. Detta gör att kommunen framåt prioriterar frågor som företagande, infrastruktur,
arbetsmarknad och bostadsbyggande. Företagsklimatet ska förbättras.
En arbetslöshet som i vissa grupper är högre än riket, fortsatt många hushåll i behov av
försörjningsstöd och behov av utbildningsinsatser för att få människor i sysselsättning gör att
kommunen har en hög ambition i arbetet att påverka utvecklingen i positiv riktning.
Arbetsmarknadstorg utvecklas och samarbetet med andra aktörer stärks.
Utvecklingen inom äldreomsorgen och socialtjänsten kommer att påverkas av kommande
lagändringar. En ny socialtjänstlag föreslås gälla från januari 2023 och en ny
äldreomsorgslag är under framtagande. Allt med syfte att säkerställa tillgänglighet och
kvalitet.
För att säkra att olika aktörer samverkar kring den enskilde patienten och att verksamheten
utgår ifrån patientens behov pågår en nationell transformation till en mer nära vård. För
verksamheterna i Lysekils kommun kommer utvecklingen att ge nya arbetssätt och behov av
att tänka nytt kring dagens invanda strukturer. Att sätta individens behov i centrum präglar
också arbetet kring stödet till personer med olika funktionsvariationer och psykosociala
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problem. Fokus är att stärka förutsättningarna till ett mer självständigt liv.
Utveckling av goda lärmiljöer förväntas ge bättre förutsättningar för barns och elevers
lärande och utveckling. Detta tillsammans med en matematiksatsning i tidiga åldrar hoppas
ge effekt. Dessutom sker en förbättring av lokaler med planerad nybyggnation på Skaftö och i
Brodalen samt upprustning i centrala Lysekil.
Barn och unga är också i fokus för satsningar på kultur och fritid som ska ge såväl större
utbud som ökad tillgänglighet. En kulturskola ska etableras och med satsningar på kulturoch föreningsliv förväntas livskvaliteten för invånarna öka.
I flera av kommunens verksamheter är den goda måltiden och matglädjen av stor betydelse.
För att möta nationella mål tillsammans med lokala förväntningar ökas andelen vegetabiliska
livsmedel och individanpassningen stärks. Mat kommer att lagas mer från grunden och av
närproducerade råvaror.
För att klara den utveckling som krävs och förväntas är en framgångsfaktor att Lysekils
kommun är en attraktiv arbetsgivare där människor vill vara kvar och utvecklas.
Konkurrensen om rätt kompetens kommer att bli allt tuffare och frågor som medarbetarskap,
arbetsmiljö, arbetstidsfrågor, kompetensutveckling och ledarskap måste hanteras väl.
Framtidens utmaningar och möjligheter är stora och kommunen klarar inte att hantera dem
på egen hand. Samverkan, samarbete, dialog och kommunikation är något som kommer att
prägla framtiden.
Med en god planering och fokuserad utveckling är ambitionen att Lysekils kommun kommer
att förflyttas in i framtiden på ett sätt som gör verklighet av visionen om att vara en hållbar
och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro och som är
en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.
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2.6 Väsentliga personalförhållanden
Antal anställda

2021

2020

2019

Lysekils kommun

1 405

1 398

1 410

LysekilsBostäder AB

18

16

15

LEVA i Lysekil AB

80

84

82

Havets Hus i Lysekil AB

7

8

9

Lysekils Hamn AB

2

5

5

90

92

74

Rambo AB
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Summa anställda

59

58

62

1 665

1 659

1 655

Totalt har antal månadsavlönade i kommunkoncernen ökat med sex personer jämfört med
föregående år. Vissa bolag har dock minskat antal anställda, exempelvis Lysekils Hamn AB
som har förändrat verksamheten och numera köper tjänster istället för att ha egen personal.
I kommunen har antal anställda ökat något jämfört mot föregående år. Ökningen beror till
viss del på att vakanta tjänster under 2020 nu är tillsatta.
En viktig framtidsfråga är och förblir kompetensförsörjning. När befolkningen minskar i de
arbetsföra åldrarna kommer fler företag att konkurrera om samma personer. Kommunen
måste på olika sätt vara en attraktiv arbetsgivare som står sig i konkurrensen.
Sjukfrånvaro (andel i procent)

2021

2020

2019

Sjukfrånvaro total

10,6

9,4

8,3

Varav korttid <15 dagar

41,3

47,3

38,3

Varav långtid >60 dagar

45,6

38,0

48,5

Sjukfrånvaro kvinnor

11,3

9,9

8,8

8,0

7,4

6,3

0 -29 år

11,1

11,3

9,8

30 -49 år

10,2

9,2

8,6

50 -år

10,8

9,2

7,7

Långtidsfriska*

22,2

21,7

26,8

Upprepad korttidssjukfrånvaro**

15,8

14,3

10,5

Sjukfrånvaro män
Sjukfrånvaro fördelat på ålder

* Andel medarbetare utan frånvaro de senaste 12 månaderna.
** Andel medarbetare med 6 frånvarotillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna.

Den totala sjukfrånvaron har stigit i jämförelse med 2020. Om man ser till helheten i
kommunen ger sjukfrånvaron ett stort arbetsbortfall och även kostnader kopplade till
vikarier. Att arbeta med sjukfrånvaron är en strategisk fråga, pandemin har påverkat
sjuktalen och en analys kommer att genomföras.
Lysekils kommuns chefer får stöttning och kompetenshöjning i organisatorisk och social
arbetsmiljö. Kompetenshöjningen ger en grundläggande kunskap om roll, ansvar och
metoder för att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna bedrivas på arbetsplatsen vilket
gynnar hälsan i arbetslivet.
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2.7 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Kommunens styrmodell
Det övergripande syftet med kommunens styrmodell är att förstärka Lysekils kommuns
förutsättningar att leva upp till uppdrag och mål för att nå visionen. Modellen ska tydliggöra
en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt i kommunen och dess verksamheter.
Genom modellen ges också förutsättningar för att säkra och utveckla kvaliteten i
verksamheterna samt använda resurserna på bästa sätt så att god ekonomisk hushållning
uppnås.
Modellen bygger på och genomsyras av ett antal grundläggande principer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fokuserar på värdeskapande för dem kommunen finns till för.
Präglas av tillit, dialog och medskapande.
Formas utifrån värdeorden öppet, enkelt, värdigt
Omfattar samtliga organisatoriska nivåer från kommunfullmäktige till enhet.
Stödjer att arbete kan bedrivas i linjestruktur, projektform och genom processer.
Ger utrymme och drivkraft för både långsiktig strategisk planering och
verksamhetsnära ständiga förbättringar
Har utgångspunkt i grunduppdraget och enhetens egna ansvar.
Förutsätter omvärldsbevakning, jämförelser med andra och analys av egen
utveckling.
Beskriver både struktur och arbetssätt för planering och uppföljning.
Utgår ifrån såväl statlig som kommunal styrning.
Utgör grunden för den politiska styrningen och också uppsiktsplikten.

Kvalitetsfaktorer, utvecklingsområden och utvecklingsmål
Kvalitetssäkring av grunduppdraget, som definieras i lagstiftning och andra styrande
dokument, sker genom kvalitetsfaktorer. En kvalitetsfaktor är något som utifrån
verksamhetens grundläggande uppdrag behöver följas upp. Det vill säga en särskilt viktig
faktor som måste bli uppfylld för att en verksamhet ska ha hög kvalitet. Kvalitetsfaktorer
utgår från fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.
Utvecklingsområden pekar ut de områden som bedöms vara viktiga och avgörande för att
kommunen eller verksamheten ska utvecklas i en positiv riktning för att bidra till visionen
och nå mål.
Utifrån de utvecklingsområden som identifieras formuleras ett fåtal prioriterade
utvecklingsmål som ska utgöra en grund för verksamhetens förbättrings-, förändrings- och
utvecklingsarbete.
För varje kvalitetsfaktor och utvecklingsmål ska också indikatorer tas fram för att kunna följa
utveckling, analysera och initiera förbättringar.
Genom att ha fokus på planering och uppföljning samt analysera och dra slutsatser av
uppnådda resultat, förväntas en kvalitetshöjning av verksamheterna.
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2.8 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
2.8.1

God ekonomisk hushållning

Allmänt
Med god ekonomisk hushållning ska Lysekils kommun, som ansvarig för förvaltningen av
skattemedel, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
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.
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
innebär att varje generation själv måste bära kostnaden för den service den konsumerar.
Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har
förbrukat. I budgeten fastställs målvärde för de finansiella nyckeltalen.
I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv framgår att en
utvärdering som visar utvecklingen av Lysekils kommuns kvalitetsfaktorer och
utvecklingsområden ska göras i årsredovisningen.
Verksamhetsperspektivet
För att beskriva Lysekils kommuns grunduppdrag har kvalitetsfaktorer med indikatorer
definierats. Under året har mätningar av indikatorer genomförts. Resultatet av dessa utgör
en del av grunden för utvärdering av god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv.
Det finns 13 kvalitetsfaktorer varav en inom perspektivet ekonomi och de övriga inom
perspektiven målgrupp, verksamhet och medarbetare. Dessa redovisas i avsnittet
kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.
Pandemin har gjort att vissa indikatorer som exempelvis sjukfrånvaro ökat inom vissa
verksamheter och då bedöms ha en negativ utveckling, sett till indikatorn. Det går inte att
göra bedömning exklusive pandemirelaterad sjukfrånvaro.
Flera kvalitetsfaktorer bedöms ha en viss utveckling eller acceptabel nivå och några har en
negativ utveckling, vilket påverkar bedömningen av god ekonomisk hushållning.
Det finns sju utvecklingsmål och dessa bedöms ha positiv utveckling eller nå en acceptabel
nivå. Utvecklingsmålen redovisas i avsnittet utvecklingsområden.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv är kopplat till tre utvecklingsmål
och fastställdes i kommunens budget 2021.
1. Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.
2. I Lysekils kommun ska bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa
upplevelser året runt.
3. Antalet bostäder ska öka.
Målen har varit samma under några år och det finns en organisation kring vart och ett av
målen. Bedömningen är att mål ett har en positiv utveckling och verksamheten når en fullt
godkänd nivå. Mål två och tre når en acceptabel nivå.
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Finansiellt perspektiv
När budget 2021 beslutades fastställdes de finansiella nyckeltalen enligt de nya riktlinjerna,
med en mätperiod som förlängdes till tio år och ytterligare nyckeltal fastställdes vilka
redovisas nedan.
•
•
•
•

Resultatmålet ska vara 2 procent
Investeringar ska finansieras med egna medel
Soliditeten i kommunkoncernen ska förbättras
Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en
rullande tioårsperiod är i balans.

De finansiella målen ska utvärderas i årsredovisningen och i delårsbokslutet. I tabellen nedan
redovisas utfall för tidigare år och utfall för 2021. Exploateringsverksamheten bedöms
uppfylla målsättningen och redovisas i ett eget avsnitt . För kommunen har soliditeten
förbättrats, resultatets andel av skatteintäkter blir över en tioårsperiod 2,2 procent i snitt och
självfinansieringsgraden ger ett snitt på 148 procent för tidsperioden nedan.
För kommunkoncernen är soliditeten oförändrad.
Samlad utvärdering
Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt
perspektiv men det är svårare att göra en bedömning utifrån ett verksamhetsperspektiv, med
den påverkan som pandemin haft på verksamheterna. Den samlade utvärderingen är att
kommunen inte har god ekonomisk hushållning utifrån de kriterier som kommunfullmäktige
beslutade i budget 2021.
Kommunen klarar balanskravet.
Första tabellen nedan avser kommunen och den andra kommunkoncernen.
Finansiella nyckeltal
(%)

Mål

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Soliditet inkl.
pensionsförpliktelser

förbättr
as

5,1

3,7

-3,6

-7,1

-11,3

-15,6

-20,1

-27,3

-32,3

-29,2

Resultatets andel av
skatteintäkterna

2,0

2,7

4,9

1,5

2,2

0,9

2,2

4,6

1,8

0,5

0,5

Självfinansieringsgrad

100

145

156

87

79

89

219

195

216

-

-

Finansiella nyckeltal
(%)

Mål

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

förbättr
as

11,5

11,5

7,9

6,3

4,9

2,6

-1,0

-5,0

Soliditet inkl
pensionsförpliktelser %
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2.8.2

Sammanfattande finansiell analys

2.8.2.1

Kommunkoncernen

Årets resultat
Kommunkoncernen redovisar ett resultat före skatt på 50,7 mnkr. Detta kan jämföras med
79,3 mnkr föregående år. I kommunkoncernen ingår samtliga bolag och förbund som
Lysekils kommun har minst 20 procents ägande i.
Resultat efter finansnetto (mnkr)

2021

2020

2019

Kommunkoncernen

50,7

79,3

24,5

Kommunen

27,1

47,5

13,5

Lysekils Stadshus AB (koncernen)

varav
21,0

30,0

11,9

Rambo AB (del av)

2,4

1,6

0,7

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (del av)

0,2

1,4

0,2

Elimineringar

0,0

1,2

-1,8

Övriga nyckeltal
Kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser är även i år 11,5 procent. I
bokslutet har fyra långa hyresavtal bokförts om i kommunen till att vara finansiell leasing.
Detta påverkar koncernens nyckeltal då de blir en del av balansräkningen. De långfristiga
lånen har ökat med 220 mnkr under året. Likviditeten är sänkt jämfört med föregående år.
Likvida medel nedan är exklusive checkräkningskredit. Vid 2020 års utgång uppgick den till
20 mnkr.
Nyckeltal kommunkoncernen (mnkr)

2021

2020

2019

Soliditet pensionsförpliktelser (%)

11,5

11,5

7,9

Investeringar

159,1

170,0

151,0

Självfinansieringsgrad (%)

117,0

112,0

82,0

1 151,0

931,0

911,0

Långfristiga lån
Likvida medel

146,6

119,0

71,0

Pensionsförpliktelser

387,6

390,8

398,6

2.8.2.2

Kommunen

Årets resultat
Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 27,1 mnkr. Detta kan jämföras med
föregående års överskott på 47,5 mnkr.
Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Det innebär att det ska råda balans mellan inkomster och utgifter sett över tid samt att
förmögenheten ska värdesäkras mellan generationerna.
Den kommunala redovisningslagen reglerar balanskravet vilket betyder att intäkterna ska
vara större än kostnaderna. Vid avstämning mot balanskravet ska bland annat
realisationsvinster och realisationsförluster avräknas. Ett negativt balanskravsresultat ska
vara återställt senast tre år efter att det uppkommit.
Lysekils kommun har även 2021 uppfyllt balanskravet.
Balanskravsutredning (mnkr)

2021

2020

2019

Resultat

27,1

47,5

13,5

Avgår realisationsvinster

-0,5

-5,4

-4,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

26,6

42,1

8,7

Lysekils kommun, Årsredovisning 2021

47(128)

Nettokostnadsutveckling
För en stabil ekonomisk utveckling kan inte nettokostnaderna långsiktigt tillåtas att öka i
snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag.
Verksamhetens nettokostnader har under året ökat med 57,6 mnkr eller 6,2 procent.
Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den kommunala fastighetsavgiften har ökat
med sammanlagt 41,2 mnkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar 4,3 procent. Den
kommunala utdebiteringen har varit oförändrad mellan 2019 och 2021 och uppgår till 22,46
kronor.
Den senaste treårsperioden uppgår den genomsnittliga nettokostnadsökningen till 3,5
procent medan skatteintäkterna ökat i genomsnitt 4,3 procent.
Förändring från föregående år

2021

2020

Nettokostnader (%)

6,2

0,3

2019
4,0

Skatteintäkter och generella statsbidrag (%)

4,3

4,1

4,4

Investeringar och dess finansiering
Kommunen investerade netto 43,1 mnkr under 2021. Kassaflödet från den löpande
verksamheten tillförde ett högre belopp än så, nämligen 62,5 mnkr. Detta medför en
självfinansieringsgrad på 145 procent. Över tid måste självfinansieringsgraden överstiga 100
procent för att undvika nya lån för investeringar. Genomsnittet över de senaste tre åren
uppgår för Lysekils kommun till 129 procent.
Investeringar och dess finansiering (mnkr)

2021

2020

2019

Medel från löpande verksamhet

62,5

71,1

36,2

Medel från investeringsverksamhet

43,1

45,6

41,6

Självfinansieringsgrad (%)

145

156

87

Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunens soliditet har
minskat med 14,7 procentenheter till 38,3 procent. Soliditeten inklusive samtliga
pensionsåtaganden, som för 2021 är positiv, har förbättrats med 1,4 procentenheter till 5,1
procent. Sett över en treårsperiod är trenden positiv. I årets bokslut har fyra långa hyresavtal
bokförts om i kommunen till att vara finansiell leasing. Detta påverkar koncernens nyckeltal
då de blir en del av balansräkningen.
Soliditet

2021

2020

2019

Exklusive pensionsförpliktelser (%)

38,3

53,0

52,2

Inklusive pensionsförpliktelser (%)

5,1

3,7

-3,6

Likviditet
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Kommunens
checkräkningskredit uppgår för närvarande till 20 mnkr och är inkluderat i tillgängliga medel
i tabellen nedan. Kassalikviditeten, som bör uppgå till minst 100 procent, visar hur
tillgängliga medel samt övriga fordringar förhåller sig till kortfristiga skulder.
Likviditet

2021

2020

2019

Likvida medel (mnkr)

127,4

107,9

59,4

Tillgängliga medel (mnkr)

147,4

127,9

79,4

Kassalikviditet (%)

128,6

92,9

81,1
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Budgetföljsamhet
2021 uppgick budgetavvikelsen till 17,3 mnkr. Detta redovisas vidare i avsnittet
driftredovisning.
Budgetavvikelse (mnkr)

2021

2020

2019

Nämndernas verksamhet

-6,6

6,8

-30,8

Finans och kommungemensamt

23,9

29,3

35,1

Årets budgetavvikelse

17,3

36,1

4,3

Borgensåtagande
Kommunens nyttjade borgensåtaganden vid utgången av 2021 uppgick till 1284,6 att jämföra
med 1 231,3 mnkr tidigare år, en ökning med 53,3 mnkr eller 4 procent. Detta redovisas
utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser. Det föreligger i nuläget inte någon känd
förlustrisk bland kommunens åtaganden. Däremot har KHF Lysekils omsorgsbostäder korta
bindningstider vilket innebär en risk för kostnadsökningar vid kraftiga ränteförändringar.
Borgensåtagande (mnkr)

2021

2020

2019

Kommunägda bolag

938,3

882,2

856,9

KHF Lysekils omsorgsbostäder

339,6

342,4

235,8

6,7

6,7

6,7

Övriga åtaganden

Pensionsförpliktelser
Den större delen av kommunens pensionsskuld är pensionsförpliktelser som uppkommit före
1998. Dessa redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsförbindelserna och har en
minskande trend.
Pensionsförpliktelser (mnkr)
Anställda
Förtroendevalda

2021

2020

2019

387,6

389,8

397,6

1,0

1,0

1,0

2.9 Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter
balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för förändring av
resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat). Lysekils kommun har inga underskott att
reglera från tidigare år. Det finns en resultatutjämningsreserv om 10 mnkr som beslutades
2020. Inga beslut om avsättning till resultatutjämningsreserv 2021.
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

Periodens resultat enligt resultaträkningen

27,1

47,5

13,5

- Samtliga realisationsvinster

-0,5

-5,4

-4,8

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

26,6

42,1

8,7

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Ingående resultatutjämningsreserv

-10,0

0,0

0,0

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0,0

-10,0

0,0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

Utgående resultatutjämningsreserv

-10,0

-10,0

0,0

Årets balanskravsresultat

26,6

32,1

8,7
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3 Kommunen - ekonomisk redovisning
3.1 Redovisningsprinciper och redovisningsmodell
Redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2019 tillämpas lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning.
När årsredovisningen upprättas ska följande grundläggande redovisningsprinciper iakttas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommuner och regioner ska förutsättas fortsätta sina verksamheter.
Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna ska
konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.
Värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet.
Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett
tidpunkten för betalningen.
De olika beståndsdelar som balansräkningens poster består av ska värderas var för
sig.
Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och
kostnader kvittas mot varandra.
Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående
balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.
Förändringar i eget kapital ska redovisas i resultaträkningen.

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och
Regioners decemberprognos.
Kostnader
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter årsskiftet, men som är
hänförliga till redovisningsåret, har skuldförts och belastar årets redovisning.
Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde. Komponentavskrivning tillämpas vilket
innebär att avskrivningstiderna är anpassade till respektive komponents nyttjandeperiod.
Linjär avskrivning tillämpas, vilket betyder lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk.
Avsättningar
Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedömts krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen.
Lånekostnader vid investeringar
Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minskat med 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 riktlinjer för beräkning av
pensionsskuld (RIPS19). Pensionsåtagande för anställda i de bolag som ingår i
kommunkoncernen redovisas enligt bokföringsnämnden (BFN K3). Pensionsåtaganden
inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Den
pensionsskuld som uppkommit därefter, redovisas som avsättning i balansräkningen. Den
årliga förändringen av avsättningen redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen.
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Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som pensionskostnader i resultaträkningen
och ingår i pensionsskulden.
Förråd och lager
Från och med årsbokslut 2017 redovisas inte längre några omsättningstillgångar i form av
förråd och lager. Inköp kostnadsförs istället löpande.
Exploateringsfastigheter
Färdigställda, osålda industri- och bostadstomter i exploateringsområden redovisas som
omsättningstillgångar.
Leasingavtal - förändrad redovisningsprincip 2021
Leasingavtal ska klassificeras och redovisas efter operationellt eller finansiellt avtal.
Finansiell leasing redovisas både som tillgång och skuld i balansräkningen. Enligt en nyss
genomförd analys (feb 2022) gällande fyra stora hyreskontrakt av lokaler för utbildning,
omsorg och vård har omklassats enligt gällande regelverk till finansiell leasing i bokslutet för
2021. Se noter 7, 24.
Lån
Reverslån redovisas i sin helhet som långfristiga skulder. Vidare redovisas den del av lånet
som utgör det kommande årets amortering som långfristigt. Orsaken är att
amorteringsdelarna av lånen är marginella.
Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund som Lysekils
kommun har minst 20 procents inflytande i.
Redovisningsmodell
Lysekils kommuns årsredovisning innehåller en resultat- och balansräkning samt en
kassaflödesanalys. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och
investeringsredovisning. Årsredovisningen innehåller dessutom en sammanställning av
kommunens resultat- och balansräkningar med de bolag i vilka kommunen har ett betydande
inflytande.
Sambandet mellan investeringsutgifter och driftkostnader
En investering är en utgift för anskaffning av en anläggning. Investeringen redovisas som en
anläggningstillgång i balansräkningen. För att redovisas som en investering ska den
ekonomiska livslängden överstiga tre år och värdet vara lägst ett basbelopp, drygt 47 tkr.
Exempel på investeringar är byggnation av skola eller inköp av maskiner och inventarier.
Investeringsutgiften fördelas över den ekonomiska livslängden som en årlig avskrivning i
driftredovisningen. Kapitalkostnaden utgör en driftkostnad och består dels av en ränta på det
bokförda värdet och dels av en avskrivning som motsvarar den årliga värdeminskningen av
anläggningen.
Definitioner och förklaringar till delarna i redovisningsmodellen
Resultaträkning
Utgör ett sammandrag av samtliga kostnader och intäkter under året. Syftet med
resultaträkningen är att klargöra hur verksamheten har påverkat kommunens finanser och
därmed hur det egna kapitalet förändrats.
Kassaflödesanalys
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt
finansiering och därmed förändringen av likvida medel.
Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt
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respektive anskaffat sitt kapital.
Driftredovisning
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten ställt mot budget.
Investeringsredovisning
Beskriver hur investeringsutgifterna under året fördelar sig ställt mot budget.
Exploateringsredovisning
Beskriver inkomster och utgifter för kommunens exploateringsverksamhet ställt mot budget.

3.2 Resultaträkning
Kommunen
Belopp i mnkr

Not

2021

Kommunkoncernen
2020

2021

2020

Verksamhetens intäkter

1

226,9

240,9

542,3

524,7

Verksamhetens kostnader

2

-1 139,8

-1 135,4

-1 358,9

-1 315,2

Avskrivningar

3

-68,7

-29,5

-124,1

-81,7

-981,6

-924,0

-940,7

-872,2

Skatteintäkter

4

753,2

735,0

753,1

735,0

Generella statsbidrag

4

253,5

230,5

253,4

230,5

25,1

41,5

65,8

93,3

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

5

7,3

7,5

1,2

3,5

Finansiella kostnader

6

-5,3

-1,5

-16,3

-17,5

27,1

47,5

50,7

79,3

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets skatt

0,0

0,0

-2,2

-3,1

Resultat efter finansiella poster

Uppskjuten skatt
Årets resultat

0,0

0,0

-1,0

-3,4

27,1

47,5

47,5

72,8

Kommunkoncernen
Kommunkoncernen har 2021 ett resultat efter finansnetto på 50,7 mnkr, vilket är 28,6 mnkr
lägre än 2020. Såväl kommunen, Lysekils Stadshus AB-koncernen,
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän som Rambo AB visar goda resultat. Liksom
föregående år har elimineringar av koncerninterna mellanhavanden gjorts.
Kommunen
I kommunens resultat ingår netto 0,5 mnkr (5,4 mnkr 2020) i reavinster vid försäljning av
markanläggningstillgångar. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 57,6 mnkr eller 6,2
procent (föregående år 0,3 procent).
Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den kommunala fastighetsavgiften har ökat
med sammanlagt 41,2 mnkr (38,0 mnkr), vilket motsvarar 4,3 procent (4,0 procent).
Jämförelsetalet verksamhetens nettokostnader i förhållande till totala skatteintäkter uppgår
2021 till 97,5 procent (95,7 procent).
Finansnettot uppgår till 2,0 mnkr (6,0 mnkr). Resultat i förhållande till skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift uppgår till 2,7 procent (4,9 procent).
Balanskravet är uppnått i och med att resultatet justerat för reavinster uppgår till 26,6 mnkr.
Verksamhetens intäkter uppgår till 226,9 mnkr. Jämfört med 2020 är det en minskning med
14,0 mnkr eller 6,1 procent.
Verksamhetens kostnader har ökat med 4,4 mnkr eller 0,3 procent. Personalkostnaderna har
ökat med 20,9 mnkr motsvarande 3,0 procent. Antal anställda har ökat med sju personer
sedan föregående år. Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbetare i samband
med löneöversyn 2021 var cirka 3,0 procent. Pensionskostnaderna har ökat med 5,6 mnkr.
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Köp av huvudverksamhet har ökat med 5,6 mnkr. Lokal- och markhyror har minskat mycket,
33,3 mnkr beroende på ändring med finansiell leasing 2021.
Bland övriga kostnader redovisas endast mindre avvikelser jämfört med föregående år.
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar ökar med 39,2 mnkr jämfört med
2020. Av denna ökning beror på, 36,7 mnkr på ändring med finansiell leasing 2021. Andelen
avskrivningar/nedskrivningar i förhållande till totala skatteintäkter är i år 6,8 procent att
jämföra med 3,1 procent förra året.
Det har skett stora ökningar av framförallt skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunal fastighetsavgift som ökat mycket mot budget. Dessa uppgår till 1 006,7 mnkr att
jämföra med 965,5 mnkr föregående år. Det är en ökning med 41,2 mnkr, eller 4,3 procent.
Kommunalskatten i Lysekils kommun är liksom närmast föregående år 22,46 kronor.
Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 2,0 mnkr. De finansiella intäkterna
uppgår totalt till 7,3 mnkr. De finansiella intäkterna består främst av borgensavgifter,
ränteintäkter, återbäringar samt utdelningar. De finansiella kostnaderna består av ränta på
lån samt bankavgifter samt i år 2021 även en räntekostnadsdel av finansiell leasing med 3,7
mnkr. De finansiella kostnaderna uppgår totalt till 5,3 mnkr jämfört med föregående års 1,5
mnkr.
Nytt från 2021 är att kommunen redovisar finansiell leasing för fyra stora hyresavtal, se
avsnitt 3.1.

3.3 Kassaflödesanalys
Kommunen
Belopp i mnkr

Kommunkoncernen

2021

2020

2021

2020

Årets resultat före finansiella poster

25,1

41,5

65,8

93,3

Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar)

34,8

23,6

125,3

81,9

2,0

6,0

-15,1

-14,7

61,9

71,1

176,0

161,1

Den löpande verksamheten

Finansiella poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning/minskning förråd och lager

2,6

0,0

2,5

0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-1,3

-9,1

-7,0

8,1

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-0,7

32,6

5,6

16,5

Medel från verksamheten

62,5

94,6

177,1

185,7

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-48,8

-60,8

-159,1

-169,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

5,4

5,4

5,3

14,7

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0,0

-9,0

0,0

-9,0

Försäljning/reglering av finansiella anläggningstillgångar

0,3

18,0

2,8

21,2

Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster

0,0

0,8

0,0

0,9

-43,1

-45,6

-151,0

-142,0

Nyupptagna lån

0,0

0,0

15,0

22,0

Amortering av lån

0,0

0,0

-14,4

-23,6

Ökning/minskning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster

0,1

-0,5

0,7

6,3

Medel från finansieringsverksamheten

0,1

-0,5

1,3

4,7
48,4

Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

19,5

48,5

27,4

Likvida medel vid årets början

107,9

59,4

119,2

70,8

Likvida medel vid årets slut

127,4

107,9

146,6

119,2
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Nytt från 2021 är att kommunen redovisar finansiell leasing för fyra stora hyresavtal, se
avsnitt 3.1.
Kassaflödet består av tre delar – löpande verksamhet inklusive förändring av rörelsekapital,
investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.
Kommunkoncernen
Den löpande verksamheten har genererat ett positivt kassaflöde på 177,1 mnkr. Detta består
av årets resultat med justering för ej likviditetspåverkande poster samt förändring av
rörelsekapitalet.
Investeringsverksamheten, som består av inköp och försäljning av anläggningstillgångar, har
ett negativt kassaflöde på 151,0 mnkr.
Finansieringsverksamheten har genererat ett tillskott till kassan om 1,3 mnkr. Några utav
bolagen har finansierat investeringar med långfristiga lån, samtliga i Kommuninvest i Sverige
AB.
Totalt sett har kassaflödet uppgått till 27,4 mnkr, de likvida medlen har alltså stärkts med
detta belopp och uppgår vid årets slut till 146,6 mnkr.
Självfinansieringsgraden, som visar hur stor del av investeringsverksamheten som
finansierats med egna medel uppgår till 117 procent.
Kommunen
Kommunens löpande verksamhet med justering för poster som inte är likviditetspåverkande
samt förändringen av rörelsekapitalet ger ett positivt kassaflöde på 62,5 mnkr. När det gäller
investeringsverksamheten under året har den påverkat likviditeten negativt med 43,1 mnkr
netto.
Tillsammans ger dessa delar ett totalt kassaflöde under året med 19,5 mnkr. Detta är också
vad kommunens likvida medel har ökat med sedan föregående årsskifte. De likvida medlen
uppgår till 127,4 mnkr.
Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 145 procent. När detta nyckeltal
understiger 100 procent räcker inte medlen från den löpande verksamheten till för att
finansiera investeringsutgifterna. Att kommunen inte behövt lånefinansiera 2021 års
investeringar beror på den goda likviditeten på 107,9 mnkr vid 2021 års ingång samt tillskott
under 2021. På lång sikt är det önskvärt att självfinansieringsgraden överstiger 100 procent
för att undvika nya lån vid investeringar.
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3.4 Balansräkning
Kommunen
Belopp i mnkr

Kommunkoncernen

Not

2021

2020

2021

2020

Leasade anläggningstillgångar

7

342,7

0,0

342,7

0,1

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

8

480,1

461,8

1 099,4

1 074,3

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Pågående investeringar

9

33,3

38,3

69,2

70,3

Inventarier och verktyg

10

20,8

17,0

504,4

455,0

Finansiella anläggningstillgångar

11

35,7

35,7

34,0

34,9

912,6

552,8

2 049,7

1 634,6

Bidrag till statlig infrastruktur

12

5,5

5,8

5,5

5,8

Förråd och exploateringsfastigheter

13

7,0

9,6

7,1

9,6

Kortfristiga fordringar

14

114,7

116,7

183,1

167,5

Kassa och bank

15

Summa anläggningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

127,4

107,9

146,6

119,2

249,1

234,2

336,8

296,3

1 167,2

792,8

2 392,0

1 936,7

420,2

372,7

614,0

541,2

27,1

47,5

47,5

72,8

16

Ingående eget kapital
Årets resultat
varav resultatutjämningsreserv
Summa eget kapital

10,0

10,0

10

10,0

447,3

420,2

661,5

614,0

Avsättningar till pensioner

17

16,0

14,8

16,0

16,4

Andra avsättningar

18

24,7

24,3

58,2

58,5

Långfristiga skulder

19

380,1

70,3

1 151,0

935,9

Kortfristiga skulder

20

299,1

263,2

505,3

311,9

719,9

372,6

1 730,5

1 322,7

1 167,2

792,8

2 392,0

1 936,7

Summa avsättningar och skulder
Summa eget kapital och skulder

Kommunen
Ansvarsförbindelser (mnkr)

Kommunkoncernen

Not

2021

2020

2021

2020

Borgensförbindelser

21

1 284,6

1 231,3

347,2

349,1

Pensionsförpliktelser

22

387,6

390,8

387,6

390,8

Kommunkoncernen
Balansomslutningen uppgår till 2 392,0 mnkr, vilket är 455,0 mnkr mer än föregående år.
Anläggningstillgångarnas bokförda värde har ökat med 415,0 mnkr och
omsättningstillgångarnas värde har ökat med 41,0 mnkr. På skuldsidan har det egna
kapitalet stärkts med 47,5 mnkr. De långfristiga skulderna har ökat med 215,0 mnkr.
Kortfristiga skulder har ökat med 193,0 mnkr.
Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 11,5 procent, vilket är på samma nivå
som förra året.
Kommunen
Det bokförda värdet av kommunens anläggningstillgångar har ökat med 359,8 mnkr och
uppgår till 912,6 mnkr. Investeringar har skett i finansiella anläggningstillgångar med 379,4
mnkr, i andra anläggningar, fastigheter och inventarier har investeringar gjorts med 48,8
mnkr. Årets avskrivningar uppgår till 68,7 mnkr.
Kommunens omsättningstillgångar, som totalt uppgår till 249,1 mnkr, består av
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exploateringsfastigheter, kortfristiga fordringar samt likvida medel. Kommunen och bolagen
som ingår i koncernen Lysekils Stadshus AB kan utnyttja varandras likviditet i ett gemensamt
koncernkonto med en kredit på 20,0 mnkr. Kommunens likviditet vid årsskiftet uppgår till
127,4 mnkr, vilket innebär att det varit ett positivt kassaflöde under året med 19,5 mnkr.
Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till 447,3 mnkr, det är årets resultat på 27,1 mnkr
som är ökningen. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtagande och ändringen med
finansiell leasing är för 2021 5,1 procent att jämföra med förra årets värde på 3,7 procent.
Kommunens avsättningar omfattar avsättning till pensioner, avsättning för återställande av
avfallsdeponi samt avsättning för framtida underhållskostnader i externt hyrda lokaler.
Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsättning i balansräkningen har kommunen
förpliktelser för pensioner intjänade före 1998. Dessa redovisas som ansvarsförbindelser och
uppgår till 387,6 mnkr inklusive löneskatt. Detta är en minskning med 2,2 mnkr sedan
föregående år. Hela pensionsskulden är återlånad av kommunen.
Kommunens långfristiga skulder består i huvudsak av lån i Kommuninvest i Sverige AB.
Ingen nyupplåning eller amortering har skett under året så låneskulden är oförändrad på
65,0 mnkr.
Nytt från 2021 är att kommunen redovisar finansiell leasing för fyra stora hyresavtal, se
avsnitt 3.1.
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3.5 Noter
Kommunen

Kommunkoncernen

Not 1
Verksamhetens intäkter

2021

2020

2021

2020

Försäljningsintäkter

2,3

2,4

112,7

102,4

Taxor och avgifter

47,1

46,9

229,0

208,0

Hyror och arrenden

28,8

26,0

29,3

26,6

Bidrag

92,1

106,3

110,4

107,2

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

54,9

52,8

55,1

52,8

Exploateringsintäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Realisationsvinster

0,5

5,4

1,9

7,6

Övriga intäkter

1,0

1,1

3,9

20,2

226,9

240,9

542,3

524,7

2021

2020

2021

2020

Personalkostnader

713,5

692,6

823,7

773,3

Pensionskostnader

70,3

64,7

73,0

71,2

Bränsle, energi och vatten

16,9

16,3

45,0

40,8

Summa

Not 2
Verksamhetens kostnader

Köp av huvudverksamhet

135,9

130,3

154,2

151,3

Lokal- och markhyror

25,6

58,9

33,1

63,0

Lämnade bidrag

34,0

35,0

34,0

35,0

Reaförluster

0,0

0,0

0,0

0,2

Förändring avsättningar

3,0

0,6

3,0

0,6

140,6

137,0

192,9

179,8

1 139,8

1 135,4

1 358,9

1 315,2

2021

2020

2021

2020

5,0

4,2

38,4

36,8

27,0

25,3

49,4

47,5

Övriga varor och tjänster
Summa

Lokal- och markhyror; Se not 23 Operationell leasing och not 24 Finansiell leasing
Övriga varor och tjänster; Se not 25 Revisionskostnader

Not 3
Avskrivningar och nedskrivningar
Inventarier och verktyg
Byggnader och anläggningar
Nedskrivningar anläggningstillgångar

36,7

0,0

36,3

-2,6

Summa

68,7

29,5

124,1

81,7
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Not 4
Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning

2021

2020

2021

2020

734,3

749,0

734,3

749,0

2,4

-3,6

2,4

-3,6

16,5

-10,4

16,5

-10,4

Summa kommunalskatteintäkter

753,2

735,0

753,2

735,0

Kommunalekonomisk utjämning

Preliminär slutavräkning

159,5

125,0

159,5

125,0

Kommunal fastighetsavgift

47,7

43,9

47,7

43,9

LSS-utjämning

24,1

22,8

24,1

22,8

Kostnadsutjämningsbidrag

12,3

6,6

12,3

6,6

0

4,8

0

4,8

9,9

27,4

9,9

27,4

253,5

230,5

253,5

230,5

Engångsmedel m a a flyktingsituationen
Extra tillskott
Summa generella statsbidrag

Not 5
Finansiella intäkter

2021

2020

2021

2020

Utdelning aktier

0,1

0,1

0,0

0,1

Återbäring Kommuninvest

0,0

0,0

0,0

0,0

Ränteintäkter

0,4

0,9

0,5

1,5

Ränteintäkter kommunala bolag

0,1

0,2

0,7

0,2

Reavinst finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

Uttag ur överskottsfond pensioner

0,0

0,0

0,0

0,0

Borgensavgifter

6,7

6,3

0,0

1,7

Summa finansiella intäkter

7,3

7,5

1,2

3,5

2021

2020

2021

2020

Räntekostnader mm

5,3

1,5

16,3

17,5

Finansiella kostnader pensionsskuld

0,0

0,0

0

2,9

Summa finansiella kostnader

5,3

1,5

16,3

20,4

2020

Not 6
Finansiella kostnader

Not 7
Leasade anläggningstillgångar

2021

2020

2021

Anskaffningsvärde

379,4

0,4

379,4

0,6

Ackumulerade avskrivningar

-36,7

-0,4

-36,7

-0,6

Bokfört värde

342,7

0,0

342,7

0,1

5

Avskrivningstider (år)
Redovisat värde vid årets början

379,4

5

0,0

Investeringar

0,0

0,0

Avskrivningar

-36,7

0,0

Redovisat värde vid årets slut

342,7

0,0

Se även not 24 Finansiell leasing
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Not 8
Byggnader och mark
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

2021

2020

2021

2020

969,4

924,3

1 920,6

1 840,4

-489,3

-462,5

-821,2

-766,0

Bokfört värde

480,1

461,8

1 099,4

1 074,3

Avskrivningstider (år)

10-80

10-80

10-80

10-80

Redovisat värde vid årets början

461,8

459,1

45,0

28,2

Investeringar
Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar

0,0

-0,2

Avskrivningar

-26,7

-25,3

Redovisat värde vid årets slut

480,1

461,8

Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående
investeringar

2021

2020

2021

2020

Anskaffningsvärde

33,3

38,3

78,8

70,3

Bokfört värde

33,3

38,3

78,8

70,3

Redovisat värde vid årets början

38,3

8,4

Not 9

Investeringar

56,0

60,8

-61,1

-30,9

33,3

38,3

Inventarier och verktyg

2021

2020

2021

2020

Anskaffningsvärde

76,2

67,5

885,2

810,8

-55,4

-50,5

-380,8

-355,9

Överföring från eller till annat slag av tillgång
Redovisat värde vid årets slut

Not 10

Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

20,8

17,0

504,4

455,0

Avskrivningstider (år)

0-12

3-12

3-12

3,12

Redovisat värde vid årets början

17,0

18,6

Investeringar

8,7

2,6

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar

0,0

0,0

Avskrivningar

-4,9

-4,2

Redovisat värde vid årets slut

20,8

17,0
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Not 11
Finansiella anläggningar

2021

2020

2021

2020

Rambo AB

0,6

0,6

0

0,0

Lysekils Stadshus AB

9,5

9,5

0

0,0

Tronebacken Väst AB

9,0

9,0

0

0,0

Aktier

Andelar
HSB kvarteret Mollén

0,3

0,3

0,3

0,3

12,9

12,9

12,9

12,9

Överinsats Kommuninvest ekonomisk förening

2,6

2,6

2,6

2,6

Övriga andelar

0,5

0,5

0,5

0,5

Lysekils Hamn AB

0,0

0,0

0

0,0

Kommuninvest förlagslån

0,0

0,0

0

0,0
16,7

Kommuninvest ekonomisk förening

Långfristiga fordringar

Göteborgs energi, tillstånd vindkraft

0,0

0,0

15,8

Övriga långfristiga fordringar

0,3

0,3

1,9

1,9

35,7

35,7

34,0

34,9

2021

2020

2021

2020

Summa

Not 12
Bidrag till statlig infrastruktur
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

8,2

8,2

8,2

8,2

-2,8

-2,4

-2,8

-2,4

5,5

5,8

5,5

5,8

2020

Not 13
Förråd och exploateringsfastigheter

2021

2020

2021

Tomtmark för försäljning

7,0

9,6

7,0

9,6

Övrigt

0,0

0,0

0,1

0,0

Summa

7,0

9,6

7,1

9,6

Kortfristiga fordringar

2021

2020

2021

2020

Kundfordringar

19,8

18,6

56,4

55,8

Skattefordringar

65,6

60,1

66,2

60,6

Not 14

Momsfordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
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8,1

7,4

8,3

7,7

21,1

30,4

49,7

37,4

0,1

0,2

2,5

5,9

114,7

116,7

183,1

167,5

60(128)

Not 15
Kassa och bank

2021

2020

2021

2020

127,4

107,9

127,4

119,2

Lysekils kommun

59,1

59,9

59,1

59,9

Lysekils stadshus AB

-1,3

-2,1

-1,3

-2,1

LEVA i Lysekil AB

45,2

18,3

45,2

18,3

Lysekilsbostäder AB

19,0

27,4

19,0

27,4

Koncernvalutakonto Nordea
varav

Havets Hus i Lysekil AB
Lysekils Hamn AB
Stiftelser
Övriga banktillgodohavanden

6,2

5,6

6,2

5,6

-1,6

5,6

-1,6

-2,1

0,7

0,7

0,7

0,7

0,1

0,2

19,2

11,5

127,4

107,9

146,6

119,2

2021

2020

2021

2020

420,2

372,7

614,0

541,2

27,1

47,5

47,5

72,8

varav utjämningsreserv

10

10,0

10

10,0

Utgående eget kapital

447,3

420,2

661,5

614,0

Summa

Not 16
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat

Not 17
Avsatt till pensioner

2021

2020

2021

2020

Avgiftsbestämd ålderspension, individuell del

1,1

1,1

1,1

1,1

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

2,4

1,9

2,4

1,9

Efterlevandepension, till vuxen eller barn

0,1

0,4

0,1

0,4

Kompletterande ålderspension, förmånsbestämd
ålderspension för högavlönade enligt PFA

0,9

0,9

0,9

0,9

Ålderspension enligt överenskommelse
Summa pensioner
Löneskatt
Pensionsavsättning räddningstjänst

6,8

6,3

6,8

6,3

11,3

10,6

11,3

10,6

2,8

2,5

2,8

2,5

1,9

1,6

1,9

3,3

Summa avsatt till pensioner

16,0

14,8

16,0

16,4

Ingående avsättning till pensioner

14,8

15,4

14,8

17,9

1,2

-1,1

1,2

-1,1

Nyintjänad pension

0,5

-1,6

0,5

-1,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,1

0,3

0,1

0,3

Övrig post

0,8

0,1

0,8

0,1

-0,7

-0,8

-0,7

-0,8

Förändring av löneskatt

0,2

0,1

0,2

0,1

Förändring avsättning räddningstjänst

0,3

1,1

0,3

0,3

16,0

14,8

16,0

16,4

Politiker

2

2

2

2

Tjänstepersoner

0

0

0

0

Nya förpliktelser under året
varav

Årets utbetalningar

Summa avsatt pensioner
Antal visstidsförordnanden
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Not 18
Övriga avsättningar

2021

2020

2021

2020

Återställande avfallsdeponi

19,1

19,1

19,1

19,1

Underhåll externa lokaler

5,6

5,2

5,6

5,2

Omhändertagande slam

0,0

0,0

0,0

0,0

Uppskjuten skatteskuld

0,0

0,0

33,5

34,2

24,7

24,3

58,2

58,5

19,1

19,1

19,1

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa
Avsatt för återställande av deponi
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Förändring av nuvärdet

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning

19,1

19,1

19,1

19,1

Redovisat värde vid årets början

5,2

4,8

5,2

4,8

Nya avsättningar

0,4

0,4

0,4

0,4

Förändring av nuvärdet

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning

5,6

5,2

5,6

5,2

Avsatt för underhåll externt hyrda lokaler

Not 19
Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut

2021

2020

2021

2020

374,7

65,0

1 145,6

930,6

5,4

5,3

5,4

5,3

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
Återstående antal år (vägt snitt)

18

18

18

18

Summa förutbetalda intäkter

5,4

5,3

5,4

5,3

380,1

70,3

1 151,0

935,9

Genomsnittlig ränta inklusive derivat (%)

1,89

1,64

1,02

1,68

Genomsnittlig ränta exklusive derivat (%)

0,76

0,10

0,38

0,26

Räntebindning inklusive derivat (år)

3,15

2,02

2,43

2,39

Räntebindning exklusive derivat (år)

6,15

0,16

1,70

1,01

0 -1 år (%)

0

31

40

41

1 -2 år (%)

38

37

6

16

2 -3 år (%)

31

0

13

4

3 -4 år (%)

0

0

11

14

4 -5 år (%)

0

0

21

7

5 -10 år (%)

31

32

9

18

Nominellt värde swapkontrakt

45 000

45 000

405 000

615 000

Marknadsvärde

-1 600

-2 718

-7 300

-20 700

Summa långfristiga skulder
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Förfall till räntejustering:

Derivat (tkr)
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Not 20
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

2021

2020

2021

2020

0,0

0,0

0,0

1,2

59,8

51,2

176,8

66,4

1,7

1,3

22,5

22,9

25,3

28,2

32,5

32,7

118,7

56,5

147,0

33,3

93,5

126,0

126,4

155,4

299,1

263,2

505,3

311,9

Not 21
Nyttjade borgensförbindelser
Helägda bolag
Rambo AB
Fyrstads flygplats

2021

2020

2021

2020

924,8

865,8

0

0,0

13,5

16,4

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

339,6

342,4

340,5

342,4

Bostadsrättsföreningar

2,4

2,4

2,4

2,4

Övriga

4,3

4,3

4,3

4,3

1 284,6

1 231,3

347,2

349,1

2021

2020

386,6

389,8

KHF Lysekils omsorgsbostäder

Summa

Not 22
Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser
Anställda
Förtroendevalda

1,0

1,0

Summa

387,6

390,8

Ingående ansvarsförbindelse

390,8

398,6

0,0

1,2

-19,0

-18,2

Nyintjänad pension
Pensionsutbetalningar
Ränteuppräkning

5,5

9,4

Ändring av försäkringstekniska grunder

8,9

-1,6

-0,7

-1,5

Förändring av löneskatten
Övrigt
Summa

2,1

2,9

387,6

390,8

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom
försäkring
Förpliktelser intjänade före 1998

0,0

0,0

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

38,8

33,8

Summa

38,8

33,8

Överskottsfond hos KPA

0,0

0,0

Överskottsfond hos Skandia

8,0

2,2

Summa

8,0

2,2
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Not 23
Operationell leasing

2021

2020

2021

2020

9,5

12,8

9,5

13,6

Inom ett år

4,6

6,2

4,6

9,5

Senare än ett år men inom fem år

7,1

9,6

7,1

11,9

Senare än fem år

0,0

0,0

0,0

0,0

25,5

58,9

25,5

59,2

Maskiner och inventarier
Betalda leasingavgifter
Framtida minimileasingavgifter

Lokaler
Betald hyra
Ej uppsägningsbara avtal överstigande tre år
Minimileasingavgifter
Inom ett år

6,3

44,8

6,3

44,8

Senare än ett år men inom fem år

18,1

128,4

18,1

128,4

Senare än fem år

12,0

91,1

12,0

91,1

Summa

36,4

264,3

36,4

264,3

Dona 1:38, Lyse 2:7, Slätten 15:7, Tuntorp 4:156 redovisas från och med 2021 som finansiell leasing. Se not 24.

Not 24
Finansiell leasing

2021

2020

2021

2020

Lokaler
Betald "hyra", finansiell leasingavgift

38,6

38,6

Ej uppsägningsbara avtal överstigande tre år
Minimileaseavgifter
Inom ett år

39,2

39,2

Senare än ett år men inom fem år

143,9

143,9

Senare än fem år

207,9

207,9

Summa

391,0

391,0

Dona 1:38, Lyse 2:7, Slätten 15:7, Tuntorp 4:156 Bokfört, ändrat, under 2021: lägre hyreskostnad med 38,6 mnkr,
avskrivningar ökar 36,7 mnkr, högre räntekostnad med 3,7 mnkr och årets vinst minskade med 1,7 mnkr vid ändring till
finansiell leasing under 2021.

Not 25
Revisionskostnader

2021

2020

Externa revisorer

0,5

0,4

Kommunala revisorer

0,3

0,2

Summa

0,8

0,6
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3.6 Driftredovisning
Budget
2021

Redovisning

Utfall
budgetavv.

Prognos
budgetavv.

2021-12-31

2021-08-31
0,5

Belopp i mnkr

Netto

Intäkter

Kostnad
er

Netto

Kommunstyrelsen

-73,5

5,4

-76,8

-71,5

2,1

-2,5

0

-2,3

-2,3

0,1

0

-48,9

257,0

-307,9

-50,9

-2,1

-1,0

-371,2

243,5

-612,2

-368,7

2,5

3,3

Utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen

-51,3

19,2

-74,2

-55,0

-3,7

-6,5

Socialnämnden, exkl institutionsplaceringar
SIS/HVB

-392,9

110,2

-510,7

-400,4

-7,6

-12,3

-20,2

0

-17,9

-17,9

2,4

0,5

-960,5

635,3

-1 602,1

-966,8

-6,2

15,5

-5,1

0

0

0

5,1

5,1

-64,9

0

-70,0

-70,0

-5,1

2,3

46,8

54,2

-3,1

51,1

4,3

6,6

0

3,1

0

3,1

3,1

1,7

8,1

8,2

0

8,2

0,1

0,0

Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden,
utbildningsförvaltningen

Socialnämnden institutionsplaceringar
SIS/HVB
Summa nämndverksamhet
Budgetregleringspost
Pensionskostnader
Personalomkostnader
Reavinst och exploateringsverksamhet
Kapitalkostnad*
Övrigt kommungemensamt
Summa verksamhet
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella intäkter

-3,4

40,4

-51,6

-11,1

-7,8

-3,6

-979,0

741,2

-1 726,7

-985,5

-6,6

-3,4

982,9

1 006,7

0

1 006,
7

23,8

16,8
0,1

7,3

7,3

0

7,3

0,0

Finansiella kostnader

-1,4

0

-1,4

-1,4

0,0

0,0

Summa finansiering

988,8

1 014,0

-1,4

1 012,
6

23,9

16,9

9,8

1 755,2

-1 728,1

27,1

17,3

13,5

Total
* Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)

Kommentar driftredovisning
De centrala ansvaren, som består av kommungemensamt och finans, visar tillsammans en
positiv budgetavvikelse på totalt 23,5 mnkr. Jämfört med prognosen per augusti är det en
försämring som främst beror på högre kostnader för pensioner.
Kommungemensamt
Budgetregleringsposten, som är en buffert för ökningar av löner, priser och avskrivningar,
visar en positiv avvikelse om 5,1 mnkr. Kostnader för pensioner blev 5,1 mnkr högre än
budgeterat och även högre än vad Skandias prognoser per augusti visade.
Personalomkostnaderna som bland annat inkluderar årets förändring av
semesterlöneskulder visar en positiv budgetavvikelse med 4,3 mnkr. Realisationsvinster vid
försäljning av mark, vilket inte brukar budgeteras, har under året uppgått till 3,1 mnkr.
Posten övrigt kommungemensamt uppvisar en negativ budgetavvikelse på 7,8 mnkr. Här
ingår bland annat kundförluster, försäkringsavgifter och förlust vid försäljning av mark samt
kostnader för anpassning till finansiell leasing.
Finans
Finansen som består av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala
fastighetsavgifter samt räntenetto har ett utfall som är 23,9 mnkr bättre än budget. Även
jämfört med prognosen, som baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos,
per augusti är det en väsentlig förbättring. Högre tillväxt för BNP och sysselsättning har lett
till ett starkt ökande skatteunderlag under 2021.
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3.7 Ekonomisk redovisning enligt kommunens organisationsstruktur
3.7.1

Kommunstyrelsen

Resultaträkning
Belopp i tkr

2021

2020

2019

Verksamhetens intäkter

5 371

7 963

18 341

-75 866

-76 230

-99 425

-982

-986

-1 116

-71 477

-69 253

-82 200

73 527

71 581

82 258

2 050

2 328

58

7,3

7,5

8,9

Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnad
Verksamhetens nettokostnader
Budgetanslag netto
Budgetavvikelse
Andel av kommunens nettokostnader (%)

Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 2,1 mnkr. De
största positiva avvikelserna avser lägre pensionskostnader inom Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän, ej tillsatta vakanser inom ekonomiavdelningen, lägre kostnader för facklig
verksamhet och löneenheten Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML).
Prognosen för 2021 uppgick i oktober till en positiv budgetavvikelse 0,9 mnkr. Det
förbättrade resultatet beror främst på att verksamheten inte kunnat ta in konsultstöd för
utvecklingsinsatser som planerat. Det finns också vakanser/ledigheter som inte kunnat
återbesättas i den takt det var tänkt.
Kommundirektörens ansvar visar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr vilket är bättre än
prognostiserat.
Avdelningen för verksamhetsstöd redovisar en positiv budgetavvikelse om totalt 0,4 mnkr.
Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på att Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän redovisar ett överskott mot budget på 0,3 mnkr.
Avdelningen för hållbar utveckling visar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr.
Detta beror främst på vissa av kostnaderna som redovisades i projekt MUB 2.0 inte ansågs
stödberättigade av Tillväxtverket och därför avslogs.
HR-avdelningen har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Inom den fackliga
verksamheten beror överskottet på att antal ombud inte har ökat som budgeterat. Den
fackliga verksamheten har på grund av pandemin inte heller kunnat nyttja den fackliga tid
som budgeterats. Löneenheten SML redovisar ett överskott på 0,5 mnkr. Detta avser
avräkning för positivt resultat 2020 och en lägre månadskostnad än budgeterats.
Ekonomiavdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr vilken främst beror
på föräldraledighet som inte har täckts upp och vakant tjänst vid tjänstledigt.
De politiska verksamheterna redovisar sammantaget budget i balans.
Överförmyndarverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr
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3.7.2

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2021

2020

2019

256 962

249 486

240 211
-255 021

-273 677

-261 286

Kapitalkostnad

-34 192

-35 775

-36 743

Verksamhetens nettokostnader

-50 907

-47 575

-51 553

Budgetanslag netto

48 855

47 325

46 127

Budgetavvikelse

-2 052

-250

-5 426

5,2

3,2

23,8

Andel av kommunens nettokostnader (%)

Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott mot budget på 2,1 mnkr. Prognosen
per oktober visade på ett underskott på 0,7 mnkr, därefter tillkom kostnader för snöröjning
och ett ökat pandemilager i december. Materialkostnader och bränslekostnader har gått upp
under året vilket kommer påverka både drift och investeringar framåt i tiden.
IT-avdelningen hade ett underskott 2020 på 0,3 mnkr, detta återställs med ett motsvarande
överskott 2021.
Gata och park hade ett negativt resultat på 1,6 mnkr mot budget. Snöröjning, underhåll och
skador av skyfall är anledningen till detta. Snöröjningen kostade 2 mnkr vilket är 1,2 mnkr
mer än budget. Översvämningarna i somras kostade 0,7 mnkr. Intäkter för uthyrning av
Slättevallen samt ökade parkeringsintäkter förbättrade dock resultatet något. Gata och park
har haft ett underskott på grund av höga fasta kostnader under en längre tid. Inför 2022
finns ett nytt avtal med parkeringsbevakningen och driftavtalet med Leva i Lysekil AB ses
över. Energibesparande åtgärder på gatubelysningen förväntas också ge stora besparingar på
sikt.
Plan- och byggavdelningen hade ett underskott på 2,0 mnkr mot budget. Pensionsavgångar,
föräldraledigheter och konsultkostnader är anledningen till underskottet.
Handelshamnen hade ett underskott på 0,4 mnkr. Underskottet kommer från en minskad
intäkt från Lysekils Hamn AB på 0,2 mnkr och kapitalkostnader för Västra kajen i
Grundsund 0,2 mnkr. Bägge dessa arbetas in i budgeten till 2022.
Småbåtshamnarna har under tre år visat ett negativt resultat (2019: 0,3 mnkr, 2020: 0,9
mnkr och 2021: 0,2 mnkr). Småbåtshamnarna har under en lång tid saknat ekonomi att
underhållas på ett riktigt sätt. Från och med 2019 har nämnden gjort en medveten satsning
på småbåtshamnarna. Vissa processer har digitaliserats, vilket nu börjar ge god effekt. Ett
kommunalt kontaktcenter har satts upp för att ta hand om kundkontakterna. De mest akuta
anläggningstillgångarna har eller kommer att få reinvesteringar. Taxehöjningar kommande
år kommer att förbättra resultatet för småbåtshamnen. Inom några år kommer
småbåtshamnarna räknas som välskötta.
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3.7.3

Utbildningsnämnden

Resultaträkning
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnad
Verksamhetens nettokostnader
Budgetanslag netto
Budgetavvikelse
Andel av kommunens nettokostnader (%)

2021

2020

2019

262 750

265 282

155 336

-683 269

-672 303

-524 592

-3 201

-3 292

-3 356

-423 720

-410 313

-372 612

422 565

406 845

363 397

-1 155

-3 468

-9 215

43,1

44,4

40,5

Ekonomisk analys
Utbildningsnämndens organisation består av två fristående förvaltningar,
utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. Det innebär att ingen gemensam
analys finns.
3.7.3.1

Utbildningsförvaltningen

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnad
Verksamhetens nettokostnader
Budgetanslag netto
Budgetavvikelse
Andel av kommunens nettokostnader (%)

2021

2020

2019

243 535

245 931

155 336

-609 062

-602 797

-524 592

-3 170

-3 292

-3 356

-368 697

-360 158

-372 612

371 219

362 123

363 397

2 522

1 965

-9 215

37,5

39,0

40,5

Från och med år 2020 har utbildningsförvaltningen börjat med en intern elevpeng, vilket påverkar både verksamhetens
intäkter och kostnader.

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen
Stora anpassning har gjorts efter det negativa resultatet 2019, från -9,2 till +2,5 mnkr.
Resultatet inför budget 2021 budgeterades till +2,3 mnkr för att återföra tidigare skuld. Det
innebär att utbildningsförvaltningen i realiteten inte bara anpassat till budgetram utan även
använder budgetutrymme till återföring. Resultatet är 0,2 mnkr högre än budgeterat.
Pandemin har medfört högre sjuklönekostnader under året. En kompensation har utbetalats
under året till utbildningsförvaltningen med 2,6 mnkr. Eftersom sjukfrånvaron varit cirka
fyra procentenheter högre än normalt innebär det att kompensationen inte fullt ut täcker
kostnaden.
Musikskolan har budget i balans.
Resursenheten särskolan har en positiv avvikelse på grund av färre antal personal i våras och
ett minskat köp av verksamhet men under hösten har det tillkommit kostnader för fler köp av
platser på annan ort.
Elevhälsan har ett negativt resultat men fortsätter att bevaka personalkostnaderna.
Grundskolan har budget i balans.
Förskola/pedagogisk omsorg och enskild förskola har en positiv avvikelse. Flera förskolor har
hållit nere sina personalkostnader, mycket på grund av pandemin då både personal och barn
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har varit sjuka i lika stor grad.
Kultur/fritid har ett något negativt resultat. Fritid har haft 0,9 mnkr i lägre intäkter på grund
av pandemin. Ung utveckling har en något positiv avvikelse vid årets slut.
Gymnasiet har en negativ avvikelse vid årets slut. Under hösten var prognosen för gymnasiet
en negativ avvikelse med 2,2 mnkr men resultatet hamnade på ett negativt resultat på 1,3
mnkr. Att resultatet blivit bättre beror till stor del på att elever inte kunnat resa i samma
utsträckning som tidigare på grund av pandemin. Interkommunala kostnader följer budgeten
och är i balans. Personalåtgärder är vidtagna. Gymnasiet har även haft extra kostnader på
grund av pandemin då flera elever inte kunnat vara ute på sina praktikplatser utan man har
fått köpa material till eleverna som varit kvar i skolan. Detta har medfört extra kostnader.
Sammantaget har utbildningsförvaltningen en fortsatt god ekonomi i balans.
3.7.3.2

Arbetslivsförvaltningen

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnad
Verksamhetens nettokostnader

2021

2020

19 215

19 351

-74 207

-69 505

-31

0

-55 023

-50 154

Budgetanslag netto

51 346

44 721

Budgetavvikelse

-3 677

-5 433

5,6

5,4

Andel av kommunens nettokostnader (%)

2019

Ekonomisk analys
Arbetslivsförvaltningen
Utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning hade en nettobudget om -51,3 mnkr för 2021 och
ett utfall om 55,0 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 3,7 mnkr. Det
ekonomiska läget har varit ansträngt för förvaltningen och den totala budgetavvikelsen för
året är -7 %. De negativa avvikelserna återfinns inom enheten för vuxenutbildning och
enheten för vägledning och stöd.
Den främsta anledningen till underskottet inom vägledning och stöd är en negativ avvikelse
för posten utbetalt ekonomiskt bistånd, motsvarande 7,2 mnkr. Resultatet är bättre än
tidigare rapporterade prognoser då arbetet med ekonomiskt bistånd gått bättre än väntat och
den negativa effekten av pandemin inte blivit fullt så negativ för konjunkturen som tidigare
befarats. Samtidigt har inte budget för utvecklingstjänster omsatts i avsedd utsträckning
varför ett större överskott för budgetposten uppstår.
Enheten för vuxenutbildning visar ett resultat om cirka -0,8 mnkr för 2021. Den negativa
avvikelsen beror bland annat på lägre intäkter för uppdragsutbildning, ökade kostnader för
externa lokaler, ökade kostnader för undervisning (vikarier och läromedel). Samtliga delar är
till följd av pandemi och sjukskrivningar.
Enheten för arbetsliv visar ett resultat om cirka 1,0 mnkr för 2021. Den positiva avvikelsen
beror framförallt på något bättre intäkter än vad som tidigare prognostiserats, vakanta
tjänster, uteblivna vikariekostnader, lägre aktivitetskostnader samt att statsbidrag varit något
högre än tidigare förväntat.
Förvaltningens verksamheter tillsammans, utbetalt ekonomiskt bistånd borträknat, visar
därmed ett positivt resultat om 3,5 mnkr.
Vid uppföljning i april månad 2021 prognostiserade förvaltningen ett underskott om cirka 7,9
mnkr. Kommunfullmäktige godkände senare under 2021 en förväntad avvikelse för
arbetslivsförvaltningen. Förvaltningen har under året arbetat för att successivt motverka den
negativa avvikelsen genom tillfälliga besparingar samt långsiktigt arbetat för att påverka
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antal ärenden inom ekonomiskt bistånd. Den totala avvikelsen har därmed gått från en tidig
prognos för 2021 om -7,9 mnkr till faktisk avvikelse om -3,7 mnkr för 2021.
3.7.4

Socialnämnden

Resultaträkning
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnad
Verksamhetens nettokostnader
Budgetanslag netto
Budgetavvikelse
Andel av kommunens nettokostnader (%)

2021

2020

2019

110 228

111 182

104 521

-526 657

-497 505

-505 846

-1 900

-1 359

-1 401

-418 329

-387 682

-402 726

413 138

396 075

386 588

-5 191

8 393

-16 138

42,5

41,9

43,7

Ekonomisk analys
Socialnämnden visar -5,2 mnkr vilket är en budgetavvikelse på 1 %.
Av verksamhetens intäkter är en stor andel statsbidrag. Under året har det pågått flera
projekt och aktiviteter, främst inom avdelningen för vård och omsorg. Förvaltningen har
även fått ersättning för den pågående pandemin. En del av den ersättningen har varit bidrag
som tillhört senare delen 2020 och en annan del är ersättning för sjuklönekostnad som
förvaltningen fått i syfte att jämna ut kostnader för sjuklöner.
Kostnaderna för pandemin har överstigit de intäkter som förvaltningen erhållit under året.
Den minskade beställningen av timmar till hemvården har fortsatt under året. Verksamheten
har stora utmaningar med att få ihop ett schema som följer både ersättningsnivå och
brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av personaltimmar vissa perioder under dagen
beroende på att omsorgsinsatserna huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och
kväll. Ett arbete pågår kontinuerligt med att följa upp beställda timmar i förhållande till
tillgänglig personaltid.
Förvaltningens största bekymmer är underskottet för externa placeringar. En stor post som
påverkar kostnaderna, och den negativa avvikelsen, är köpt vård, främst då placeringar i
konsulentstödda familjehem. Under 2021 har flera åtgärder vidtagits för att sänka dessa höga
placeringskostnader. Bland annat har stort fokus lagts på att rekrytera egna familjehem.
Inför 2022 ses dock inga möjligheter att komma i ekonomisk balans när det gäller det totala
behovet för barn och ungas placeringar inom den ram som lagts. Trots omfattande åtgärder
kan underskottet bara delvis minskas.
Även andra placeringar såsom inom socialpsykiatri, LSS och vuxenplaceringar påverkar
också resultatet. När det gäller placeringar inom socialpsykiatri har antal externa placeringar
minskat från sju till två platser.
Personalkostnaderna har ökat inom vård och omsorg då det pågått flera olika projekt under
året. Ökade personalkostnader återfinns också inom socialt stöd vilket är ett resultat av
utökning av platser i gruppbostäder. Det har varit en förutsättning för att kunna ta hem
tidigare externt placerade brukare med stora omsorgsbehov.
Under året har också inhyrd personal behövt anlitas. Det är främst tre yrkeskategorier där
det det saknas personal; sjuksköterskor, fysioterapeuter och socionomer. Rekrytering pågår
inom dessa tre yrkesområden.
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3.7.5

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Resultaträkning
Belopp i tkr

2021

2020

2019

0

60

0

-2 345

-2 383

-2 243

0

0

0

-2 345

-2 323

-2 243

2 454

2 139

2 139

Budgetavvikelse

109

-184

-104

Andel av kommunens nettokostnader (%)

0,2

0,3

0,2

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnad
Verksamhetens nettokostnader
Budgetanslag netto

Tabellen ovan visar Lysekils kommuns andel av den gemensamma nämnden samt egna nettokostnader kopplat till nämnden.

Ekonomisk analys
Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd i samverkan mellan
kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll.
Årets utfall uppgår till -1,5 mnkr, vilket är ett överskott mot budget med 0,1 mnkr.
Överskottet beror främst på bättre bemanning än tidigare år och statliga bidrag. Trots
bidragen har pandemin begränsat resultatet då det statliga bidraget inte täcker hela arbetet
med trängseltillsynen.
Intäkterna har ökat med 0,6 mnkr (5 procent) jämfört med föregående år, vilket främst beror
på högre bemanning än föregående år och på statliga bidrag för trängseltillsyn, ersättning för
ökade sjuklönekostnader och bidrag från arbetsförmedlingen. Kostnaderna har ökat med 0,3
mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade konsultkostnader som delvis
täckts av minskade personalkostnader och bidrag. Personalkostnaderna har minskat med 0,2
mnkr (2 procent) jämfört med 2020. Personalkostnaderna utgör 83 procent av nämndens
kostnader.
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3.8 Investeringsredovisning
Investering (tkr)

Budget 2021

Utfall 2021

Budget totalt

Utfall totalt

Reinvestering gator och parker

9 000

8 062

9 000

8 062

Gång- och cykelvägar

4 000

522

4 000

522

Övriga gatuinvesteringar

2 600

831

2 600

831

15 000

15 166

15 000

15 166

Skaftö skola

7 000

0

17 500

0

Bro skola

1 000

0

15 000

0

0

3 672

0

3 672

3 500

1 125

3 500

1 125

Gator, vägar och parker

Fastigheter
Reinvesteringar fastigheter

Bro-Häller 2:7 Bostadshus
Övriga fastighetsinvesteringar
Kajer
Fiskehamnen kajinvestering

20 000

346

40 000

1 245

Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja

2 000

689

10 000

689

Småbåtshamnar, bryggor

5 000

1 410

5 000

1 410

Kajer och bryggor

7 500

3 064

7 500

3 064

1 200

0

1 200

0

0

1 264

0

1 264

Inventarier utbildningsnämnden

2 100

2 295

2 100

2 295

Inventarier socialnämnden

Övriga investeringar
Oljesaneringsutrustning
Växelplattform

2 600

2 188

2 600

2 556

Inventarier kommunstyrelsen

900

408

900

408

Inventarier samhällsbyggnadsnämnden

500

765

500

765

83 900

41 807

136 400

43 074

Summa

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att genomföra majoriteten av beslutade
investeringsprojekt i Lysekils kommun. Dessutom finns ekonomiska ramar för
reinvesteringar som avser att bibehålla funktion och standard i befintliga fastigheter, vägar,
kajer och bryggor.
Det finns inriktningsbeslut på flera stora strategiska projekt som ligger för genomförande de
kommande åren. Dessa är Gullmarsskolan, Bro skola, Skaftö skola, Fiskhamnskajen och
Ångbåtsbryggan. Projekten är påbörjade men det är en relativt lång startsträcka för att starta
upp projekten och för kommunen är det viktigt att initialt arbeta fram en tydlig målbild, ha
en genomgripande förstudie samt att kapacitet att genomföra beslutat projekt finns på plats.
Investeringsbudgeten för de stora projekten omfattar 84 mnkr men utfallet för 2021 blev 42
mnkr till följd av att projekt har skjutits fram. Behovet av investeringarna kvarstår och
behöver därmed inarbetas i investeringsbudgeten för 2022 och plan för 2023-2026.
Förstudier
Förstudie Gullmarsskolan/Gullmarsborg är ett uppdrag som nämnden har under 2022.
Förstudien är inledd genom att intern dokumentation samlas in och sedan ska utgöra
underlag. Förstudien kommer att ledas initialt i egen regi, med stöd av konsulter för att
arbeta fram ett nuläge kring fastigheternas tekniska standard. Parallellt kommer
verksamheternas lokalbehov att utredas. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker men
förstudiearbete förväntas pågå under 2022-2023.
Förstudien på Skaftö skola är avslutad och beslutades i utbildningsnämnden i november
2021. Förstudien kommer under 2022 att genomgå politisk beredning. Därav har inga
investeringsutgifter belastat 2021. Tidplanen för projektet är fortfarande osäker.
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Förstudie Bro skola pågår med ett delvis reviderat uppdrag från utbildningsnämnden.
Förstudien har överlämnats till förvaltningschef på utbildningsförvaltningen. Därav har inga
investeringsutgifter belastat 2021. Efter beslut i utbildningsnämnden kommer en fördjupad
förstudie genomföras vilken är beroende av det vägval projektet tar. Tidplanen för projektet
är fortfarande osäker.
Gata och Park har tagit fram underhållsplaner på beläggning, murar och dammar. Ett
framgångsrikt arbete pågår sedan några år tillbaka tillsammans med Leva i Lysekil AB. Vid
VA-saneringar görs angränsande arbeten, bland annat byte av gatljus till LED, byte av
brunnar och i vissa fall omläggning av kantsten. Detta skapar synergieffekter och besparingar
för kommunkoncernen samt minskar antal ingrepp i gatumiljön.
Inventarier samhällsbyggnadsnämnden avser bland annat inköp av inventarier till
kontaktcenter och en kompostmaskin till Skärgårdsköket. Kompostmaskinen, en så kallad
Greenbox, omvandlar biologiskt avfall från kostproduktionen till jordförbättringsmaterial
som Leva i Lysekil AB och kommunens verksamheter kan använda i sina planteringar. Detta
är en åtgärd för att bidra till minskat resursslöseri och en mer hållbar konsumtion.
Nyinvesteringar
Gång- och cykelväg Tronebacken - Inget utfall under 2021. Projektet är beroende av att mark
kan lösas in. Då markärendet drar ut på tiden kommer inte projektet att komma igång under
2022 som planerat. I stället för att lösa in mark så tas en ny detaljplan fram längs väg 161.
Gång- och cykelväg Fiskebäckskil - Projektet är igång och kommer att vara klart i april 2022.
Projektets utfall 2021 blev 0,5 mnkr och 1,5 mnkr faller ut under 2022. Totalbudget och utfall
beräknas till 2 mnkr.
Bro Häller - En fastighet som köptes in för LSS-verksamhet kommer utifrån det att utvecklas
och renoveras under några år. I samband med beslut om inköp så kalkylerades med en initial
investeringsutgift 2021 på 3 mnkr. Denna utgift ökade med 0,7 mnkr.
Fiskehamnen - 2016 belystes kajens skick och sedan dess har flera olika insatser och
utredningar gjorts. 2020 togs ett investeringsbeslut att lägga 40 mnkr under 2021 och 2022
efter att en förstudie gjorts. Budgeten håller dock inte om alla behov från hyresgästerna ska
tillgodoses. Därför har en paus tagits i projekteringen för att landa i en kommunal målbild
med området. Beslut behöver tas om kommunen ska äga och hyra ut lokaler i hamnen eller
om mark ska arrenderas ut till verksamheterna i hamnen och att de sedan får bygga de
lokaler de är i behov av.
Småbåtshamnar, bryggor - Behov av investeringar i hemmahamnar och småbåtshamnar är
stora. Flera bryggprojekt är påbörjade, bland annat i Långeviks hemmahamn och Norra
Hamnens hemmahamn men eftersom projekten kräver biologiska vattenutredningar och
Länsstyrelsens godkännande fick projekten inget utfall 2021. Årets utfall inom
småbåtshamnar blev endast 1,4 mnkr vilket bland annat avser el och elstolpar i Valbodalens
ställplats, nya Y-bommar i Havsbadet och livräddningsutrustning.
Ångbåtsbryggan - Projektet syftar till att skapa en ny angöringsplats för Västtrafiks nya elfärja. Åtgärderna som Lysekils kommun gör är underhåll som säkrar bryggans konstruktion
för framtiden. Västtrafik står för kostnader för de investeringar som krävs för
laddinfrastruktur och för att kollektivtrafiken ska fungera. I anslutning till projektet kommer
mindre åtgärder att göras gällande tillgänglighet och gestaltning för att göra bryggan
inbjudande och tillgänglig för invånare och besökare. Utfallet för 2021 blev 0,7 mnkr vilket
avser projektering. Projektet ska vara helt färdigställt december 2022. Projektet har i
december 2021 beviljats statlig medfinansiering med 5 mnkr vilket innebär att projektets
ursprungsbudget på 10 mnkr sannolikt kommer att minska för den del som Lysekils kommun
ska bekosta.
Slutdel Valbodalen bryggdäck och sjösättningsramp - Projektet är den sista biten av
gångbryggan närmast berget i Valbodalen. Budgeten är på 1 mnkr men på grund av
kostnadsökningar på stål och trä med upp till cirka 50-70 % samt att sjösättningsrampen
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närmast Valbodalen är i sämre skick än befarat medför detta att totalt utfall beräknas bli
cirka 2 mnkr, varav 1,1 mnkr 2021 och 0,9 mnkr 2022.
Laddinfrastruktur laddstolpar - För att ställa om kommunens fordonspark till fossilfria
fordon krävs utbyggd laddinfrastruktur på kommunens fastigheter. Under 2021 har en
genomgripande behovs- och riskanalys gjorts. Detta skapar underlag för kommande
upphandling av såväl inköp av fordon som laddstolpar. Projektet är försenat och
investeringsutgifterna kommer först under 2022.
Växelplattform är en IT-investering för ny telefonväxel. En reservväxel som är placerad i
Uddevalla kommunhus är med i projektet. Växeln kommer att spara 0,4 mnkr per år vardera
för de tre SML-kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil under åtta års tid. Besparingen
kommer ske genom minskade abonnemangskostnader.
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3.9 Exploateringsredovisning
Kassaflöden (tkr)

Budget
2021

Utfall
2021

Utfall
totalt

Prognos
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Total kalkyl

Inkomster

14 280

0

0

30 030

38 035

45 075

0

113 140

0

0

0

0

34 875

45 075

0

79 950

Spjösvik

Tronebacken

8 880

0

0

24 630

3 160

0

0

27 790

Grönskult

5 400

0

0

5 400

0

0

0

5 400

0

0

0

0

0

0

0

0

-15 813

-7 006

-22 403

-31 373

-21 700

0

0

-89 458

-325

-151

-12 048

-10 102

-21 700

-13 982

0

-57 832

Spjösvik

-10 638

-5 988

-7 448

-14 342

0

0

0

-21 790

Grönskult

-4 550

-852

-2 751

-6 235

0

0

0

-8 986

-300

-15

-156

-694

0

0

0

-850

-1 533

-7 006

-22 403

-1 343

16 335

45 075

0

23 682

-500

-519

-3 224

-916

0

0

0

-4 140

Torvemyr 2
Utgifter
Tronebacken

Torvemyr 2
Nettokostnad
Varav driftkostnader

Kommentar
Nettokostnaden kalkyleras till 23,7 mnkr, vilket är 1,7 mnkr högre på grund av lägre
kostnader för exploateringsprojektet på Grönskult.
Exploateringsmodellen
För att kunna driva kommunala exploateringsprojekt har grunden för en exploateringsmodell
tagits fram med tillhörande processbild och kalkylunderlag. Centralt är att fånga in och
redovisa helhetsbilden från anskaffande av mark till planering, genomförande och försäljning
samt koppla utförandet till samhällsbyggnadsprocessen. I nuläget är fem kommunala
exploateringsprojekt igång i olika faser. Det rör sig om tre projekt för bostadsändamål och två
för verksamhetsändamål.
Tomt- och småhuskön
Via kommunens tomt- och småhuskö erbjuds registrerade intressenter kommunala tomter
för bostadsändamål. Tomtkön är uppdelad på fyra områden; Lysekil, Lyse, Skaftö och
Brastad/Bro. Det är möjligt att stå i flera köer samtidigt. Kön uppgår i nuläget till 263 unika
intressenter. Registrering kan göras via e-tjänst på kommunens hemsida. Köplats innebär en
administrativ avgift. Sökanden som erhåller tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste
bebygga tomten för permanent bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Sökanden
förbinder sig även att bosätta sig och bli folkbokförd på fastigheten. Köparen får inte överlåta
den tilldelade tomten utan säljarens medgivande förrän fem år förflutit.
Tuntorp industrimark
Projektet budgeteras till 2022. Syftet är att få fram säljbar verksamhetsmark. Arbetet
innefattar Trafikverkets breddning av tillfartsvägen och säkerställande av att teknisk
försörjning finns till industrifastigheterna. När avtal med Trafikverket har tecknats kan
tidplan upprättas. Området omfattar 34 000 kvm kvartersmark för verksamhet.
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Tronebacken (tkr)
Inkomster

Budget
2021

Utfall
2021

Utfall
totalt

Prognos
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Total kalkyl

0

0

0

0

34 875

45 075

0

79 950

Utgifter

-150

0

-11 061

-9 271

-21 700

-13 982

0

-56 014

Driftkostnader

-175

-151

-987

-831

0

0

0

-1 818

Nettokostnad

-325

-151

-12 048

-10 102

13 175

31 093

0

22 118

Kommentar
I Norra Tronebacken planeras för cirka 70-100 bostäder. Planen medger utbyggnad med
friliggande villor, parhus, radhus eller flerbostadshus samt mark för förskola. Inför ett
genomförande ska inlösen av fastighet ske, vilket kan påverka tidsramen.

Spjösvik (tkr)
Inkomster
Utgifter

Budget
2021

Utfall
2021

Utfall
totalt

Prognos
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Total kalkyl

8 880

0

0

24 630

3 160

0

0

27 790

-10 513

-5 922

-7 048

-14 342

0

0

0

-21 390

Driftkostnader

-125

-66

-400

0

0

0

0

-400

Nettokostnad

-1 758

-5 988

-7 448

10 288

3 160

0

0

6 000

Kommentar
I Spjösvik planeras för cirka 35 bostäder. Byggnation pågår och entreprenaden för
anläggningsarbetena för etapp 1 beräknas vara klar i början av 2022. Inför försäljning har en
målbild för området utarbetats av förvaltningen och beslutats av samhällsbyggnadsnämnden
under hösten 2021. Målbilden tar sitt avstamp i kommunens vision och strategier för att
uppnå en attraktiv och väl gestaltad boendemiljö. Projektbeskrivning och projektplan
kommer att utgöra ramverket för projektet fram till slutrapportering år 2025. Områdets olika
etappindelningar kommer att innebära såväl styckvis tomtförsäljning som markanvisning.
Inkomster för de första fem tomterna till försäljning beräknas till början av 2022.

Grönskult (tkr)
Inkomster
Utgifter

Budget
2021

Utfall
2021

Utfall
totalt

Prognos
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Total kalkyl

5 400

0

0

5 400

0

0

0

5 400

-4 450

-565

-929

-6 235

0

0

0

-7 164

Driftkostnader

-100

-287

-1 822

0

0

0

0

-1 822

Nettokostnad

850

-852

-2 751

-835

0

0

0

-3 586

Kommentar
Intresse finns från lokala företagare att exploatera detaljplanelagt industriområde. Projektör
har utsetts och byggnation är på gång att startas upp. Utgifterna på Grönskult beräknas bli
1,7 mnkr lägre än ursprunglig kalkyl. Konsultkostnaderna under året var 0,2 mnkr högre än
budget.
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Torvemyr (tkr)
Inkomster
Utgifter

Budget
2021

Utfall
2021

Utfall
totalt

Prognos
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Total kalkyl

0

0

0

0

0

0

0

0

-200

0

-141

-609

0

0

0

-750

Driftkostnader

-100

-15

-15

-85

0

0

0

-100

Nettokostnad

-300

-15

-156

-694

0

0

0

-850

Kommentar
I Torvemyr planeras för cirka 50 bostäder. Planen medger en blandning av en- och
flerfamiljsbostäder. Detaljplanen har vunnit laga kraft under 2021. Projektet Torvemyr 2
hade ingen budgetkalkyl inför 2021. Inför budgetbeslut 2022 är projektet kalkylerat till
inkomster på 40 mnkr och utgifter på 31 mnkr, vilket ger ett positivt netto på 9 mnkr.
Kalkylen är bara en schablon innan förstudien är påbörjad.
Förstudie kan påbörjas på antingen Torvemyr 2 eller Tronebacken efter att Spjösvik kommit
en bit in i försäljningsprocessen.
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4 Kommunen som arbetsgivare
Året som gått har präglats av pandemin. Situationen har satt fokus på bland annat
arbetsmiljö, bemanning, kompetensförsörjning och krisberedskap samt att minimera
smittspridningen. Pandemin har bidragit till förändrade beteenden och arbetssätt samt
ökade krav på den digitala arbetsmiljön. Chefer har hanterat mer oro bland medarbetarna
och stöttat arbetsgrupperna på ett annat sätt än tidigare. Oron har till viss del handlat om
risken att smittas av covid-19 i sitt arbete men också om den ökade psykiska belastningen
som förändrade arbetssätt, distansarbete och/eller begränsad kontakt med chef och kollegor.
Som en följd av pandemin har samverkan mellan skyddsombud, chefer, medarbetare och
bolag stärkts. Syftet har varit att få en tätare dialog mellan parterna när det gäller risker och
åtgärder för att minska smittspridningen. Genom en enkätundersökning har det kartlagts hur
kommunens medarbetare upplevt arbetet och hur deras arbetsmiljö påverkats av pandemin.
Ledarskap
Under året har det genomförts flera olika kompetensutvecklingsinsatser i syfte att stärka
cheferna i deras roll. Exempel på utbildningar som genomförts är: arbetsmiljö - hur du
genomför effektiva möten, lönesättning, digitala arbetsrättsutbildningar och
kompetensbaserad rekrytering. Det har också genomförts personaluppföljningar där fokus
varit chefernas arbetsmiljö och rehabilitering.
Den övergripande chefsutbildningen styra, leda och coacha startade åter under hösten 2021. I
samband med detta skapades chefsnätverk i syfte att lära av varandra samt bibehålla och
stärka relationerna mellan förvaltningarna. Kommunen har genomfört tre chefsforum under
2021 med följande teman; att göra statistik begripligt, Agenda 2030 samt att möta media.
Chefsförsörjningsprogram
Chefsförsörjningsprogrammet som genomförs tillsammans med åtta kommuner och med
Högskolan Väst, startades upp under hösten. Programmet är en möjlighet för kommunerna
att kompetensutveckla medarbetare till potentiella framtida chefer. Det är en mycket bra
rekryteringsväg och en kvalitetssäkring av framtida ledarskap i kommunen. Utbildningen
genomförs på Campus Väst och fortlöper under 2022.
I programmet ingår ledarskap, att leda i en politisk styrd organisation, projektledning,
verksamhetsstyrning, kommunal ekonomi, personalekonomi, offentlig rätt, konflikt- och
personalfrågor.
Heltidsresan
Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av kommunens värdeord
öppet, enkelt och värdigt. Personalen ses som den viktigaste resursen och därför ska Lysekils
kommun vara en hälsofrämjande arbetsgivare. Kommunen har stora framtida
rekryteringsbehov och ska erbjuda samtliga anställda heltidsanställning med möjlighet till
deltid.
Tillsammans med fackförbundet Kommunal har ett lokalt kollektivavtal arbetats fram.
Avtalet säger att de anställda kan arbeta arbetspass på annan arbetsplats vilket möjliggör
heltidstjänster för socialförvaltningens medarbetare inom vård och omsorg samt socialt stöd.
Under hösten har fokus lagts på kommunens nya äldreboende i Fiskebäck.
Kompetensförsörjning
Attraktiv arbetsgivare innebär att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens i
organisationen, vilket är avgörande för att kommunen ska kunna skapa samhällsnytta.
Arbetet med att ta fram förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner påbörjades under
året.
Det pågår också ett arbete med att skapa en digital avslutsenkät vid egen uppsägning.
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En kompetenskartläggning är genomförd i syfte att identifiera personal med kunskaper inom
vård och kost, vilka vid eventuell personalbrist skulle kunna stötta upp i verksamheterna.
Det har också genomförts en kartläggning för att undersöka behov av kompetensutveckling
för medarbetare. Samtliga förvaltningar har fått lämna in förslag på insatser för att stärka
medarbetarnas kompetens.
Lönebildning
En bra lönepolitik bidrar till att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och är en viktig
del i arbetsgivarens kompetensförsörjning. Som arbetsgivare är det viktigt att ställning tas till
det generella löneläget i organisationen, vad som är rätt lön vid anställningstillfället, vilken
möjlighet som finns till löneutveckling och hur lönestrukturen ska formas för att kunna
behålla medarbetarna i organisationen. Omvärldsanalyser och jämförelser av kommunens
löneläge har gjorts utifrån konkurrenshänseende när det gäller att behålla och rekrytera
utbildad personal.
Under året har utbildning genomförts i verksamhetsutvecklande lönesättning (lönebildning,
lönesamtal, löneprocess).
Arbetsmiljö
Under hösten genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner i några verksamheter med syfte att
undersöka hur Lysekils kommun arbetar med och följer upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Utifrån inspektionen framkom att kommunen bedriver ett gott
arbetsmiljöarbete men också har en del brister att jobba vidare med. En ny inspektion
kommer att genomföras under hösten 2022.
Det har skapats riktlinjer för hälsofrämjande arbete och friskvårdsbidraget höjs till 1 500
kronor/år från och med 2022.
Arbetsintegrerat lärande (AIL)
En förutsättning för att kunna erbjuda en kommunal service av hög kvalitet samt vara en
attraktiv arbetsgivare är att cheferna får möjlighet att vara goda ledare. Utifrån detta har en
student som läser till arbetsmiljöingenjör gjort en studie med syfte att undersöka samtliga
chefers villkor och förutsättningar avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Personaluppföljningar
Under året har HR-avdelningen och kommunens chefer gemensamt genomfört
personaluppföljningar med fokus på rehabilitering och arbetsmiljö.
Arbetsrätt
Förhandling med samtliga fackförbund har skett i syfte att skapa förutsättningar för facklig
tid. Ett flertal lokala kollektivavtal har tecknats.
Övriga händelser
Socialförvaltningens introduktion för nyanställda har digitaliserats.
Under hösten påbörjades upphandling av nytt HR- och lönesystem.
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4.1 Antal anställda
Kommunen
Antal anställda och årsarbetare

2021

2020

2019

Anställda totalt

1 405

1 398

1 410

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda

1 299

1 294

1 303

106

104

116

1 369,7

1 343,2

1 372,5

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda
Årsarbetare totalt (arbetad tid)
Varav årsarbetare timavlönade
Varav årsarbetare månadsavlönade

148,3

139,5

143,9

1 221,3

1 203,7

1 226,6

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

2021

2020

2019

Antal heltidsanställda

1 044

979

960

Antal deltidsanställda

361

419

450

94

92

93

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)

Kommentar kommunen
Totalt antal anställda, antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda har
ökat något i kommunen.
Ökningen av totalt antal anställda beror framförallt på att flera tjänster på
samhällsbyggnadsförvaltningen varit vakanta. Som exempel kan nämnas chefstjänst på
serviceavdelningen, kommunekolog, stadsarkitekt samt personal inom mark och
exploatering. Dessa tjänster tillsattes innan årets slut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under sommarperioden anställt trygghetsvärdar vilket
påverkat ökningen av visstidsanställda. I arbetslivsförvaltningen har det under året skett en
ökning av antal anställda. De utökade anställningarna är en följd av utökade behov av SFIoch yrkesvuxenutbildning samt behovsanpassningar i sysselsättande verksamhet.
Antal årsarbetare har ökat något sedan föregående period. Skillnaden i förhållande till 2020
är 26,5 årsarbetare.
Sysselsättningsgraden har ökat i kommunen vilket är i enlighet med Heltidsresan.
Kommunstyrelseförvaltningen
Antal anställda och årsarbetare

2021

2020

2019

Anställda totalt

45

48

73

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda

44

43

69

1

5

4

Årsarbetare totalt

41,9

45,1

68,9

Varav årsarbetare månadsavlönade

41,5

44,9

66,8

0,4

0,2

2,1

2021

2020

2019

Antal heltidsanställda

40

40

64

Antal deltidsanställda

5

8

9

97

93

94

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda

Varav årsarbetare timavlönade

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)
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Kommentar kommunstyrelseförvaltningen
Från föregående år har antal visstidsanställda minskat beroende på att arbetsgivaren i vissa
fall inte förlängt anställningen.
Några medarbetare med nyckelfunktioner har slutat i förvaltningen och påbörjat annat
arbete utanför kommunen. Förvaltningen har arbetat med sin kompetensförsörjning och
tillsatt vissa tjänster.
Sysselsättningsgraden är sedan tidigare hög inom förvaltningen men har nu ökat något
ytterligare. Det är positivt med tanke på kommunens uttalade ambition att erbjuda
heltidstjänster.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Antal anställda och årsarbetare

2021

2020

2019

Anställda totalt

185

174

176

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda

173

168

166

12

6

10

Årsarbetare totalt

204,8

176,9

179,5

Varav årsarbetare månadsavlönade

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda

166,2

163,3

165,5

Varav årsarbetare timavlönade

38,6

13,6

14,0

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

2021

2020

2019

Antal heltidsanställda

166

152

153

Antal deltidsanställda

19

22

23

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)

97

96

96

Kommentar samhällsbyggnadsförvaltningen
Ökningen av tjänster beror delvis på att tjänster varit vakanta, vissa under en kortare och
vissa under en längre period. Exempel på tjänster som varit vakanta är chefstjänst på
serviceavdelningen, kommunekolog, stadsarkitekt och personal inom mark och exploatering.
Dessa tjänster tillsattes innan årets slut.
Under sommarperioden har samhällsbyggnadsförvaltningen anställt trygghetsvärdar vilket
påverkat ökningen av visstidsanställda.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har generellt en hög sysselsättningsgrad.
Utbildningsförvaltningen
Antal anställda och årsarbetare

2021

2020

2019

Anställda totalt

538

550

576

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda

485

491

506

53

59

70

Årsarbetare totalt

454,4

456,6

509,0

Varav årsarbetare månadsavlönade

424,4

430,6

479,4

Varav årsarbetare timavlönade

29,6

26,0

29,6

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda

2021

2020

2019

Antal heltidsanställda

495

500

520

Antal deltidsanställda

43

50

56

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)

98

97

97
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Kommentar utbildningsförvaltningen
Antal årsarbetare minskade 2020 enligt de anpassningar som gjordes för att nå budget i
balans. Denna balans kvarstår 2021. Att antal anställda minskat samtidigt som måttet
årsarbetare varit konstant är en effekt av förvaltningens arbete med Heltidsresan. En
genomsnittlig sysselsättningsgrad på 98 procent innebär att de flesta som önskar heltid kan
erbjudas heltid.
Arbetslivsförvaltningen
Antal anställda och årsarbetare

2021

2020

72

61

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda

58

56

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda

14

5

Årsarbetare totalt

67,2

60,9

Varav årsarbetare månadsavlönade

64,6

59,1

2,7

1,8

2021

2020

Antal heltidsanställda

59

54

Antal deltidsanställda

13

7

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)

93

95

Anställda totalt

Varav årsarbetare timavlönade

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

2019

2019

Kommentar arbetslivsförvaltningen
Det har under året skett en ökning av antal anställda. De utökade anställningarna är
framförallt en följd av utökade behov av SFI- och yrkesvuxenutbildning samt behov av
anpassningar i sysselsättande verksamhet. Förvaltningen har en stabil personalsituation även
om utökade behov medfört nya tidsbegränsade anställningar i varierande omfattning och viss
omsättning förekommit i verksamheterna.
Förvaltningen har fortsatt en förhållandevis hög sysselsättningsgrad om 93 procent.
Socialförvaltningen
Antal anställda och årsarbetare

2021

2020

2019

Anställda totalt

565

565

585

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda

539

536

553

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda

26

29

32

Årsarbetare totalt

624,5

604,8

615,1

Varav årsarbetare månadsavlönade

524,6

506,9

516,9

Varav årsarbetare timavlönade

99,9

97,8

98,2

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

2021

2020

2019

Antal heltidsanställda

284

234

223

Antal deltidsanställda

281

333

362

89

86

86

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)
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Kommentar socialförvaltningen
Antal anställda har minskat med 20 personer mellan åren 2019-2021.
Förvaltningen har haft uppdrag att minska sina kostnader och personalkostnaderna utgör
den största andelen av budgeten. Minskningen har till största delen skett i avdelningen för
vård och omsorg men under 2021 har även minskning skett inom avdelningen för socialt
stöd.
Årsarbetartalet gällande den totalt arbetade tiden har ökat med 20 årsarbetare varav två
avser ökning av timavlönade och 18 avser månadsavlönade.
Skillnaden beträffande månadsavlönade förklaras av att äldreboendet i Fiskebäck och
boendet i Lyse startat sina nya verksamheter. Båda verksamheterna har fler boendeplatser än
tidigare.
Totalt har tiden för timavlönade uppgått till 100 årsarbetare. Att antalet är så stort beror
delvis på behov av sommarvikarier men också på pandemin som resulterat i att fler vikarier
behövts i verksamheterna. Andelen timavlönade utgör ändock en för stor andel av
medarbetarna.
Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat med 3 procent i jämförelse med föregående
år.
Heltidsresan har påbörjats inom LSS och socialpsykiatri under 2021 och fortsätter under
2022. Avdelningen för vård och omsorg har infört heltid på äldreboendet i Fiskebäck i
samband med att verksamheten startade.
Kommunkoncernen
Antal anställda

2021

2020

2019

Lysekils kommun

1 405

1 398

1 410

LysekilsBostäder AB

18

16

15

LEVA i Lysekil AB

84

82

80

Havets Hus i Lysekil AB

7

8

9

Lysekils Hamn AB

2

5

5

90

92

74

Rambo AB
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Summa anställda

59

58

62

1 665

1 659

1 655

Kommentar kommunkoncernen
Antal månadsavlönade i kommunkoncernen har ökat med sex personer jämfört med
föregående år.
I kommunen har antal anställda ökat något jämfört med föregående år. Vidare har
kommunen fortsatta utmaningar i att rekrytera nya medarbetare i samband med
pensionsavgångar och egna uppsägningar. En viktig framtidsfråga är och förblir
kompetensförsörjning. När befolkningen minskar i de arbetsföra åldrarna kommer fler
företag att konkurrera om samma personer. Kommunen måste på olika sätt vara en attraktiv
arbetsgivare som står sig i konkurrensen.
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4.2 Personalstruktur
2021

2020

2019

Antal anställda

1 405

1 398

1 410

Antal kvinnor av totalt anställda

1 119

1 123

1 138

Antal heltidsanställda kvinnor

814

749

749

Antal män av totalt anställda

286

275

272

Antal heltidsanställda män

230

219

215

Antal anställda 0-29 år

400

363

351

Antal anställda 30-49 år

736

715

727

Antal anställda 50- år

714

742

783

43

44

45

Medelålder, totalt anställda (år)

Kommentar
Antal anställda kvinnor har minskat och antal anställda män har ökat jämfört med tidigare
år. Antal heltidsanställda kvinnor har ökat med 65 personer och antal heltidsanställda män
har ökat med 11 personer. Noterbart är att antal rekryteringar av yngre personer ökat i
kommunen medan det är en högre personalomsättning i de äldre åldrarna jämfört med året
innan.
Kommunen har en fortsatt hög medelålder, dock har den blivit lägre på grund av
pensionsavgångar och nyrekrytering av yngre medarbetare. Kommunen har ett stort
rekryteringsbehov under de kommande åren.
Inom socialförvaltningen arbetar 50 procent av medarbetarna heltid. Den procentuella
fördelningen av heltidsanställda är likartad mellan könen. Av kvinnorna är 50 procent
heltidsanställda vilket är en ökning mot föregående år då motsvarande siffra var 41 procent.
Bland männen är 53 procent heltidsanställda vilket är en ökning jämfört med 2020 då
motsvarande siffra var 40 procent. Av socialförvaltningens medarbetare är 85 procent
kvinnor och verksamheten domineras av vård- och omsorgsverksamhet.
I utbildningsförvaltningen är personalstrukturen relativt konstant jämfört med 2020. En
svag tendens kan synas i att andelen män minskat något.
I samhällsbyggnadsförvaltningen råder en viss obalans vad avser könsfördelningen och
förklaringen ligger i att förvaltningen består av avdelningar som antingen är typiskt manseller kvinnodominerade. Inom till exempel fastighetsenheten är män tydligt
överrepresenterade medan det inom serviceavdelningen råder det motsatta förhållandet.
Arbetslivsförvaltningen har fler deltidsanställda än tidigare på bland annat enheten för
vuxenutbildning och dess yrkesutbildningar samt SFI. Detta har i sin tur lett till att andelen
heltidsanställda personer minskat från 88 procent till 82 procent sedan slutet av 2020.
Anställningar i varierande omfattning är vanligt förekommande inom denna verksamhet.
I samband med alla rekryteringar beaktas jämställdhetsfrågan. Det finns en ständig strävan
efter en jämnare könsfördelning i alla verksamheter.
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4.3 Personalrörlighet
2021

2020

Antal nyanställningar (tillsvidare, extern rekrytering)

64

62

2019
75

Antal nyanställningar (tillsvidare, intern rekrytering)

323

216

198

Antal avslutade anställningar (tillsvidare, extern avgång)

99

129

123

Pensionsavgångar

36

42

33

Personalomsättning (%)

7,8

10,0

9,5

Kommentar
Under 2021 var den totala personalomsättningen (både extern och intern) i Lysekils kommun
7,8 procent vilket är en minskning jämfört med föregående år. En anledning till detta kan
vara pandemin med oroligheter i omvärlden i form av nedstängningar och högre
personalomsättningar i privata organisationer men lägre personalomsättning i kommunala
verksamheter. Fler har rekryterats internt än externt och en anledning till detta är att
anställda i högre grad har bytt anställning inom kommunen och att tidsbegränsade
anställningar konverterats till tillsvidareanställningar.
Färre personer avslutade sina anställningar under 2021 jämfört med året innan.
Färre gick i pension under året jämfört med föregående år och en anledning till detta kan
vara det ökade personalbehovet på grund av pandemin.
De kommande åren förväntas ett stort antal pensionsavgångar. Inom ramen för
kompetensförsörjningsarbetet kommer en kartläggning av kommande pensionsavgångar
inom olika yrkesgrupper att genomföras.
Personalomsättning kan också vara en förutsättning för att såväl kommunen som anställda
ska ha möjlighet att utvecklas. Intern rekrytering ger medarbetare möjlighet att få nya
tjänster och prova på nya arbetsuppgifter. Detta skapar förutsättningar för lärande, nya
perspektiv samt kompetensutveckling. För låg personalomsättning kan leda till stagnation
och minskad effektivitet.

4.4 Lönekostnader
Löner och arvoden, tkr

2021

2020

2019

Arvode

3 527

3 428

4 062

Lön

542 932

524 581

514 097

Personalomkostnader

165 650

166 480

160 161

Totalt

712 109

694 489

678 320

Kommentar
Kostnaden för arvoden har ökat med 99 tkr till 3 527 vilket är 2,9 procent jämfört med
föregående år.
Personalomkostnader har minskat med 830 tkr.
Lönekostnaderna har ökat med 18 351 tkr till 542 932 tkr vilket är en ökning med 3,5
procent.
En bra lönepolitik bidrar till att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.
Lönesättning är ett styrmedel som används för att stimulera, motivera och engagera
medarbetare att nå uppsatta mål så att verksamheten bedrivs effektivt med god kvalitet. Alla
medarbetare ska känna till grunderna för lönesättning och sambandet mellan arbetsresultat
och löneutveckling. Det är därför viktigt att chefer och medarbetare förstår
löneöversynsprocessen.
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4.5 Arbetsmiljö och hälsa
Sjukfrånvaro
Andel i procent

2021

2020

2019

Sjukfrånvaro totalt

10,6

9,4

8,3

Varav korttid <15 dagar

41,3

47,3

38,3

Varav långtid >60 dagar

45,6

38,0

48,5

Sjukfrånvaro kvinnor

11,3

9,9

8,8

8,0

7,4

6,3

0 -29 år

11,1

11,3

9,8

30 -49 år

10,2

9,2

8,6

Sjukfrånvaro män
Sjukfrånvaro fördelat på ålder

50 -år

10,8

9,2

7,7

Långtidsfriska*

22,2

21,7

26,8

Upprepad korttidssjukfrånvaro**

15,8

14,3

10,5

* Andel medarbetare utan frånvaro de senaste 12 månaderna.
** Andel medarbetare med 6 frånvarotillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna.

Kommentar
Lysekils kommun har många yrkesgrupper med olika kvalifikationer. Den gemensamma
faktorn är att medarbetarna är stolta över sitt arbete och har ett högt engagemang. Många
yrkesgrupper har möjlighet att styra över sina arbetstider och även arbeta på distans.
Värt att notera är att korttidsfrånvaron minskat från föregående år samt att andelen
långtidsfriska ökat till 22,2 procent trots pandemin vilket är en positiv utveckling. En
anledning till att korttidsfrånvaron minskat är att kommunen möjliggjort distansarbete.
Under 2021 ökade sjukfrånvaron något till 10,6 procent. En förklaring är pandemin vilken
medfört att personalen varit hemma vid varje förkylningssymtom. Även enskilda långa
sjukskrivningar påverkar statistiken.
En viss sjukfrånvaro är naturligt eftersom alla kan drabbas av förkylning, magsjuka eller
andra tillfälliga sjukdomar. Sjukfrånvaro på upp till fem dagar på ett år kan anses vara
normalt antal sjukfrånvarodagar.
Att genomföra insatser för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är en prioriterad
fråga. Under 2022 kommer särskilt fokus att läggas på arbetsmiljö och hälsofrämjande
insatser i syfte att få en friskare organisation.
Begreppet upprepad kortidssjukfrånvaro innefattar korta frånvarotillfällen. Vad gäller vård
av barn är 3 840 dagar uttagna under året. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen
har den högsta siffran kopplat till vård av barn.
Företagshälsovård
Lysekils kommuns företagshälsovård Din Klinik AB har anlitats för såväl hälsofrämjande och
förebyggande åtgärder som insatser vid hälsorisker och ohälsa.
Hållbar grupp, samtalsstöd och kontroll av nattarbetare är de insatser som nyttjats mest
under året.
Den totala summan för nyttjade tjänster hos företagshälsovården för hela kommunen under
året är 385 652 kr.
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Lysekils kommun har köpt följande insatser av företagshälsovården.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar både den fysiska, organisatoriska och sociala
arbetsmiljön och ingår som en naturlig del i den vardagliga verksamheten. Uppföljning och
sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen och allt
arbetsmiljöarbete genomförs i samverkan mellan skyddsombud och chefer.
Arbetsmiljöronder/undersökningar avseende den fysiska, organisatoriska och sociala
arbetsmiljön görs regelbundet. Tillbud och arbetsskador rapporteras och följs upp.
Verksamheterna har en arbetsplatsnära samverkan genom APT, förvaltningssamverkan och
skyddskommitté. Skyddsombud och chefer har gemensam dialog och jobbar tillsammans
med främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete.
Medarbetar- och lönesamtal genomförs med samtliga medarbetare. Planer, riskbedömningar
och åtgärder utarbetas, genomförs, följs upp samt samverkas/förhandlas enligt kommunens
gällande riktlinjer.
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Tillbud och arbetsskador

Tabell ovan visar antal tillbud och arbetsskador.

Tabell ovan visar vilka skadeorsaker/risker som rapporterats.
Förvaltningarna rapporterar att tillbuden främst är pandemirelaterade i samband med
ändrade rekommendationer. Vidare kan konstateras att ensamarbete och brist på personal
skapar stressrelaterade symtom. Tillbud kring utåtagerande barn och elever handlar främst
om bemötande, särskilt inom särskola. Psykosocial påverkan, hot och våld samt besvär med
rygg, leder och muskulatur är också vanligt, framförallt inom socialförvaltningen.
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Friskvård
Lysekils kommun ger tillsvidareanställda och visstidsanställda med minst sex månaders
anställning möjlighet till friskvårdsbidrag på 800 kronor per år. Under 2021 har 744
anställda nyttjat denna förmån, vilket är en ökning jämfört med föregående år.
•
•
•
•

2021: 744 personer
2020: 531 personer
2019: 608 personer
2018: 589 personer

Personalstöd
Personalstöd via Falck Healthcares är en förmån och ett stöd till alla anställda i behov av
professionell hjälp med privata eller arbetsrelaterade problem. Tjänsten är tillgänglig dygnet
runt, året om. Medarbetarna får personlig service och behandlas anonymt och konfidentiellt i
förhållande till arbetsgivaren.
Under 2021 nyttjades tjänsten i både privata och arbetsrelaterade problem. Totalt 67 ärenden
hanterades vilket ger en sökfrekvens om 4 procent.
Tabell nedan visar arbetsrelaterade ärenden:
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Tabell nedan visar privata ärenden:

Största andelen medarbetare som nyttjat tjänster arbetar vid socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen. I dessa förvaltningar finns kvinnodominerade yrken där
personalen arbetar nära brukare, förskole- samt skolbarn. Dessa yrkesgrupper har under
perioden utsatts för hög arbetsbelastning med anledning av pandemin. Utifrån dessa
förhållanden uppstår psykosociala problem såsom hot och våld, både i hem och arbete, vilket
skapar oro och stressrelaterad ohälsa.
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5 Kommunens verksamhet
5.1 Kommunledning
Lysekils kommun är en politiskt styrd organisation där det folkvalda kommunfullmäktige
är högsta beslutande instans.
Verksamhet
Lysekils kommun har ett tredelat uppdrag utifrån ett medborgarperspektiv;
serviceuppdraget, samhällsutvecklingsuppdraget och demokratiuppdraget. I
serviceuppdraget har kommunen enligt lag skyldighet att tillgodose medborgarnas behov
genom olika insatser. Här finns grunden för en fungerande välfärd.
Samhällsutvecklingsuppdraget innebär att tillsammans med andra utveckla samhället och
det geografiska området. Särskilt stor betydelse har kommunen i utveckling som är komplex
och kräver större insatser av många olika aktörer. Demokratiuppdraget innebär att ta tillvara
medborgarnas intressen. Detta sker genom allmänna val men också genom återkommande
dialoger.
Kommunstyrelsen har till uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar också för att bereda de ärenden som
ska hanteras i kommunfullmäktige. Till sin hjälp har kommunstyrelsen
kommunstyrelseförvaltningen som leder övergripande utvecklingsarbete i relation till
visionen, kommunfullmäktiges utvecklingsområden och mål. Förvaltningen har också ett
samlat ansvar för att driva och samordna arbetet inom de verksamhetsansvar (ledning,
styrning och stöd) som delegerats till kommunstyrelsen och här har arbetet med hållbar
samhällsutveckling en särskilt stor betydelse. Kommundirektören har ett ansvar att leda
såväl förvaltningen som den samlade kommunledningsgruppen.
Kommunledningsgruppen har under året fokuserat på en rad avgörande frågor för utveckling
av kommunen som helhet. Stor vikt har lagts vid de kommunövergripande prioriterade
utvecklingsområdena och kvalitetsfaktorerna. Arbetet utgår ifrån kommunens styrmodell.
Kommunledningsarbetet genomförs till stor del utifrån kommunstyrelseförvaltningens
ansvarsområden. En analys av kvalitetsarbetet för året visar att de interna stödfunktionerna
nått hög kvalitet och goda resultat i relation till de verksamheten finns till för. I ett externt
perspektiv finns mer att göra för att ytterligare stärka trygghetsarbetet, näringslivets
förutsättningar och kommunikationen. Resultaten rörande attraktiv arbetsgivare är goda
men arbetsmiljöperspektivet når inte målet.
Fyra prioriterade utvecklingsområden har hanterats under året; Styrning och ledning,
Lysekils kommun – en attraktiv arbetsgivare, verksamhetsutveckling med hjälp av
digitalisering samt ett förbättrat företagsklimat. Uppföljningen visar att en rad insatser och
åtgärder genomförts och skapat förbättring. Effekter har nåtts men är samtidigt svåra att
följa. De mätningar som gjorts visar inte en så stark förbättring att områdena kan anses klara
utan fortsatt utveckling krävs.
Framtid
Kommunledningen behöver fortsatt lägga stor vikt på gemensamma prioriterade insatser
över förvaltnings- och verksamhetsgränser för att skapa utveckling i relation till vision 2030.
Det utvecklingsarbete som är påbörjat för att utveckla styrmodellen behöver fortsätta och
ytterligare insatser göras för att öka värdeskapandet på alla nivåer.

Lysekils kommun, Årsredovisning 2021

91(128)

5.2 Förskola och pedagogisk omsorg
Kommunen ansvarar för att det finns förskolor och pedagogisk omsorg. Barnen i förskolan
ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg, lärorik och
lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet.
Verksamhet
I den årliga vårdnadshavarenkäten i förskolan är resultaten för förskolan som plats för
lärande fortsatt mycket goda, även om de är något lägre jämfört med 2020. Förskolan arbetar
aktivt med att förmedla förskolans uppdrag inom undervisning och utbildning för att främja
lärande och utveckling.
I förskolan introduceras nu barn födda under pandemin, barn som sällan eller aldrig varit
bortlämnade vilket krävt mer när det gäller information, trygghet och rutiner.
Framtid
I och med den reviderade läroplanen för förskolan är det än viktigare att arbeta för en röd
tråd i barnets och elevens utveckling genom skolsystemet. Metoder och pedagogik behöver
synkroniseras så att övergångar mellan verksamheter och stadier blir bättre.
Genom att ha en förskola som fortsatt upplevs som en trygg plats för lek och lärande skapas
trygghet för framtida föräldrar att etablera sig i Lysekils kommun.

5.3 Grundskola
Grundskolan i Lysekils kommun ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning
av hög kvalitet. Skolan ska arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och
förutsättningar.
Verksamhet
Sammantaget för grundskolan i Lysekils kommun konstateras låga resultat i såväl matematik
som svenska på lågstadiet. Resultaten i båda ämnena utvecklas positivt på mellan- och
högstadiet. Denna utveckling är mer uttalad inom matematik än svenska. De stora
skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor i årskurs 9 som påvisades under 2020
återfinns inte 2021. På högstadiet har ett framgångsrikt arbete med värdegrundsfrågor för att
motverka könsskillnader bedrivits och givit gott resultat. Också sommarlovsskolan lyfts fram
som en framgångsfaktor.
Med hjälp av Skolinspektionens skolenkät ges möjlighet att jämföra resultaten för trygghet
och studiero med andra kommuner. Skolenkäten visar att Lysekils kommun inom samtliga
områden ligger i nivå med eller högre än snittet för Sveriges kommuner. Under hösten 2021
har ett arbete med att revidera rutiner gällande aktiva åtgärder mot kränkande behandling
påbörjats som en åtgärd i utvecklingsmålet att främja goda lärandemiljöer. Detta har
inneburit att skolornas rutiner för att anmäla kränkande behandling förbättrats och
systematiserats.
Framtid
Matematiksatsningen styrning och ledning matematik - tänka, resonera och räkna F-3 är en
åtgärd som pågår inom ett av utvecklingsområdena. Höstterminens uppföljning visar att
lärare och elever blir mer och mer bekanta med undervisningsmodellen och att den därmed
blir lättare att genomföra. Fortfarande finns delar som upplevs svåra, bland annat handlar
det om att individanpassa undervisningen, att följa manus och att få tiden att räcka till. Det
är viktigt att hålla i och hålla ut i ett så omfattande utvecklingsarbete som satsningen
innebär. Resultaten kommer noga att följas upp enligt plan.
Arbetet med att implementera den reviderade läroplanen och kursplanerna på alla
grundskolor och grundsärskolan pågår enligt plan. Under hösten 2021 introducerades alla
berörda lärare i bakgrunden till revideringen och dess innebörd. Detta genomfördes med
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hjälp av en konsult. Det fortsatta implementeringsarbetet är planerat utifrån skolornas olika
behov och under våren 2022 kommer arbetet tillsammans med konsulten att fortsätta. Målet
är att alla lärare inför höstterminstart 2022 ska vara väl förtrogna med läroplanen och
kursplanerna.
Ett antal planer och beslut för att bygga om och utveckla skolmiljöerna är på gång. Det gäller
såväl Skaftö, Brodalen som centrala Lysekil.

5.4 Gymnasium och vuxenutbildning
Campus Väst är samlingsnamnet för Lysekils kommuns gymnasie- och vuxenutbildning,
studie- och yrkesvägledning samt uppdragsutbildning.
Verksamhet
Gymnasieeleverna i Lysekils kommun visar fortsatt höga resultat. Såväl andelen elever som
tar examen inom tre år som andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till
högskola/universitet inom tre år ligger bland de 25 procent främsta kommunerna i Sverige.
Gymnasieeleverna som studerade 2021 har i stor utsträckning berörts av pandemin i sin
studiesituation. Fjärrundervisning har varit vanligt förekommande vilket ställt särskilda krav
i att nå och hitta stöd till elever med särskilda behov.
Gymnasiet är en konkurrensutsatt verksamhet. Under 2021 befann sig Lysekils kommun
dessutom demografiskt i ett läge med historiskt få invånare i åldern 16-19 år. Trots det och
att Sotenäs slöt ett avtal med Uddevalla kommun lyckades Gullmarsgymnasiet att behålla
sina marknadsandelar.
Från och med årsskiftet 2019/2020 ingår vuxenutbildningen i arbetslivsförvaltningen med
ambitionen om att med fokus på varje individ ge ett samlat stöd på vägen mot arbete,
sysselsättning eller utbildning och därmed egen försörjning samt att med ett parallellt fokus
på arbetsgivare bidra till personal- och kompetensförsörjning. Under 2021 har
vuxenutbildningens verksamhet haft en utökad verksamhet bland annat inom svenska för
invandrare (SFI) och ett utökat antal yrkesvuxenutbildningar (marin servicetekniker,
barnskötare samt ekonomi- och löneassistent) för att möta en ökad efterfrågan. Genom
samarbete i en nod med kommunerna i Norra Bohuslän (Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Tanum
och Strömstad) breddas också utbildningsutbudet till ett större utbud av
utbildningsmöjligheter.
Framtid
Befolkningsstatistiken visar på en ökad mängd ungdomar i gymnasieåldern de kommande
åren. Genom att nå goda resultat samt medvetet utveckla undervisning och lärmiljöer ska
gymnasiet fortsatt ha en central plats i Lysekil. Genom ett nära samarbete med grundskola,
näringsliv och marina aktörer bidrar gymnasiet till framtiden.
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att få tillträde till arbetsmarknaden och
många fler når arbete direkt efter till exempel avslutad yrkesutbildning. Det finns ett tydligt
samband mellan långvarig arbetslöshet och utbildning. Av de 431 personer som i december
var arbetslösa var det 180 personer (42 procent) med endast förgymnasial utbildning.
Lysekils kommun har en något större andel personer med endast förgymnasial utbildning
bland arbetslösa i jämförelse med regionen (35 procent) och riket (35 procent). Kommunen
behöver ha en hög ambition i arbetet och vara med och påverka utvecklingen framåt i tiden
för att fortsätta ge personer chans att utvecklas genom vuxenutbildning så att de kan
etablera sig eller ställa om på arbetsmarknaden.
Samarbetet med övriga kommuner i framför allt Norra Bohuslän blir viktig för att kunna
fortsätta erbjuda ett omfattande och flexibelt utbildningsutbud.
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5.5 Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen innefattar den del av socialtjänstens ansvarsområden som
rör stöd och insatser till barn, unga och deras familjer, vuxna i missbruk eller riskbruk
samt ekonomiskt och motiverande stöd på vägen till en egen försörjning.
Verksamhet
Barn- och ungdomsvård och stöd samt beroende- och missbruksstöd är förlagt till
socialförvaltningen och lyder under socialnämnden. Ekonomiskt bistånd är förlagt till
arbetslivsförvaltningen som lyder under utbildningsnämnden.
Barn och unga
Utvecklingsarbetet för att kvalitetssäkra verksamheten inom enheten för barn och unga har
fortsatt under 2021. Behovet av placeringar för barn och unga har fortsatt att öka. Samtidigt
har flera placeringar avslutats och aktivt arbete har pågått med att minska
institutionsplaceringar och istället använda familjehem. Detta bedöms vara bättre för barnet
och förutsättningarna för att insatsen ska få ett bra resultat ökar. Antal placeringsdygn på
SiS/HVB har därmed minskat från föregående år medan antal placeringsdygn i familjehem
ökat. När det gäller de familjebehandlande insatserna har familjebehandlargruppen varit
decimerad under en stor del av året. Behandlingsuppdragen har ändå till stor del klarats av
genom att andra delar av resursteamet genomfört familjebehandlaruppdrag. Däremot har ett
vidare utvecklingsarbete med förebyggande och tidiga insatser delvis fått stå tillbaka.
Arbetet med vårdnadsöverflyttningar har också intensifierats under året. Arbetet sker i
samverkan mellan enheten för barn och unga och resursteamet.
Beroendevård
Antal placeringar av personer med beroendeproblematik har fortsatt att öka. Det är
framförallt personer med alkoholmissbruk i åldern 30-50 år som står för ökningen. Till en
viss del är det personer som varit aktuella tidigare men det är också individer som enheten
kommer i kontakt med för första gången. Samverkan pågår med arbetslivsförvaltningen för
att hitta sysselsättning i syfte att motverka att missbruk uppstår eller eskalerar. Ett vanligt
problem för denna målgrupp är också möjligheten att få tillgång till bostad. Det finns behov
av att utveckla och öka utbudet av öppenvårdsinsatser för att möta denna problematik på
hemmaplan.
Andelen sociala kontrakt har minskat med 25 procent under året och minskningen bedöms
fortsätta. Målsättningen är att de brukare som har sociala kontrakt ska få möjlighet till ett
eget hyreskontrakt om de uppfyller de krav som finns från hyresvärden.
Ingen ökning har skett i ärenden som rör våld i nära relationer.
Ekonomiskt bistånd
Vad gäller ekonomiskt bistånd är målsättningen att med fokus på varje individ, ge ett samlat
stöd på vägen mot arbete/sysselsättning, utbildning och egen försörjning samt att med
parallellt fokus på arbetsgivare bidra till personal- och kompetensförsörjning. I takt med att
individer lämnat etableringen utan att hunnit etablera sig på arbetsmarknaden blir det fler
personer som har behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Från 2019 till
2020 var det en ökande trend med hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd vilket inneburit
ett ökat engagemang från kommunens verksamheter samtidigt som statliga bidrag minskat.
Under 2021 genomfördes därför ett antal satsningar för att påverka utvecklingen av
ekonomiskt bistånd i en positiv riktning vilket bland annat handlat om; kvalitetshöjande
insatser i handläggningen, såsom fler möten med deltagare, försäkringsmedicinsk
samverkan, särskild handläggning av felaktiga utbetalningar och eventuella bedrägerier,
utvecklingstjänster och utökade utbildningsinsatser. Under 2021 har utvecklingen vänt och
kommunen har gått från 218 hushåll som uppbär försörjningsstöd i november 2020 till 159
hushåll i november 2021. Detta är en minskning med hela 27 procent. Även arbetslösheten
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har under 2021 gått ner och detta har en positiv inverkan på ekonomiskt bistånd. När det
gäller den totala arbetslösheten per december 2021 ligger Lysekils kommun på 6,7 procent (1,7 procent jämfört med december 2020) strax under rikets 7,2 procent (-1,6 procent jämfört
med december 2020) och strax över regionens 6,5 procent (1,8 procent jämfört med
december 2020).
Framtid
Individ- och familjeomsorgens samtliga delar behöver fortsatt arbeta med förebyggande och
tidiga insatser för att på så vis undvika mer omfattande, akuta och långvariga insatser. Den
psykiska ohälsan som behöver uppmärksammas i alla åldrar ökar. Insatser för att förebygga
olika typer av beroendeproblematik behöver prioriteras.
Vad gäller ekonomiskt bistånd är målsättningen att minska antalet långvarigt
bidragsberoende individer och i synnerhet barnfamiljer. Att arbeta aktivt med att erbjuda
föräldrar anställningar i större utsträckning genererar i sin tur förutsättningar att etablera sig
på den reguljära arbetsmarknaden. Det leder i sin tur till bättre förutsättningar för den
sociala hållbarheten, då det ofta minskar risken för missbruk eller att barn lever i ekonomisk
och/eller socialt utsatta miljöer.
På så vis påverkar individ- och familjeomsorgens olika områden varandra avsevärt. Ett
viktigt utvecklingsområde för kommande år är därför samverkan, dels mellan olika
verksamheter inom socialförvaltningen och dels mellan socialförvaltningen och
arbetslivsförvaltningen.

5.6 Vård och omsorg
Kommunen ansvarar för att ge stöd, service och omvårdnad till de som anses ha behov av
det i sin vardag eller som behöver ett annat boende.
Verksamhet
Övergripande har pandemin fortsatt prägla stora delar av verksamhetens arbete. Pandemins
effekter har under 2021 varierat. Positivt har varit att den överväldigande majoriteten av
verksamhetens medarbetare låtit vaccinera sig enligt givna rekommendationer. Den stora
utmaningen kopplat till pandemin har varit att bemanna verksamheterna under perioder av
större smittspridning.
Efterfrågan på särskilt boende har varierat under året. I genomsnitt är verksamheten i balans
när det gäller tillgång på platser och beviljade beslut om boende. En avdelning med åtta
platser inom särskilt boende har tomställts på Skärgårdshemmet under året då det under en
lång tid varit ett överskott på äldreomsorgsplatser. Äldreboendet i Fiskebäck har etablerat sin
verksamhet och är nu i stort sett fullbelagt.
Hemtjänsttimmarna har minskat under året med cirka 6 procent. Antal hemtjänstärenden
som ligger över brytpunkt har minskat då fler brukare flyttat till särskilt boende.
Antal sommargäster som beställt hemtjänstinsatser i Lysekils kommun har ökat jämfört med
2020. Under våren utvecklades också möjligheten att beställa hemtjänst digitalt via
kommunens hemsida vid tillfällig vistelse i kommunen.
För 2021 har vård- och omsorgsverksamheten sökt och fått statliga medel beviljade från
äldreomsorgslyftet. Detta för att finansiera utbildning för medarbetare som saknar
undersköterskekompetens att under ett års tid utbilda sig till undersköterska. Dessa
medarbetare blev färdiga med sina studier i december.
Flertalet budgetanpassningar har gjorts under året, givetvis med intentionen att inte påverka
kvaliteten i insatserna. Den nationella brukarundersökning har tyvärr inte genomförts under
2021, vilket annars är ett viktigt instrument i förvaltningens uppföljning av kvalitet.
Den kommunala hälso- och sjukvården har varit ansträngd på grund av covid-19.
Vaccinering, smittspårning och provtagning har tagit mycket tid i anspråk. Samarbetet med
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vårdcentralerna har varit mycket bra. Det finns också samarbetsavtal med regionen gällande
samverkande sjukvård där olika former av samverkan sker.
Arbetet i den lokala närsjukvårdsgruppen fungerar mycket bra. Möte hålls fyra gånger per år.
Det är ett gott deltagande i gruppen från berörda huvudmän och arbetsformerna är
uppskattade. Handlingsplaner för ständiga förbättringar finns framtagna och följs upp vid
varje möte.
Hemtagning av medicinskt färdigbehandlade har fungerat bra under året även om det nu
endast finns tre planeringsdagar att tillgå. Kommunen har under 2021 inga betalningsdagar
till länssjukvården avseende färdigbehandlade.
Rekryteringsläget gällande hälso- och sjukvårdspersonal har varit mycket svårt under 2021.
Framförallt har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor och fysioterapeuter. Dock har
läget förbättrats något under slutet av året.
Framtid
Den sker en kraftig ökning av andelen äldre i befolkningen framledes. Nationellt och även
Lysekils kommun har en än kraftigare demografisk utveckling av äldre befolkning i
förhållande till befolkning i arbetsför ålder. Den äldre befolkningen behöver hållas friska och
aktiva så länge som möjligt och det behövs tillräckligt med personal för att klara de framtida
vårdbehoven. Därmed finns också en utmaning i att lyckas rekrytera rätt personal och
genomföra en god kompetensutveckling.
Under 2022 fortgår arbetet med Heltidsresan.
Hastigheten och kunskapen avseende införande av välfärdsteknik som är till gagn för
brukarna och underlättar vardagen för personalen behöver öka. Vidare framtida utmaningar
är arbetet med en god och nära vård samt att ligga på rätt nivå med antal särskilda
boendeplatser.
Arbetet med omställning till god och nära vård pågår och en färdplan för nära vård håller på
att tas fram. Det pågår även ett arbete med att ta fram ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal
vilket förväntas vara klart under kommande år.

5.7 Funktionsnedsättning
Lysekils kommun ger stöd och hjälp till personer som har funktionsnedsättning enligt lagen
om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och till personer med psykisk
funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL).
Verksamhet
Ett stort arbete har genomförts under 2021 för att kunna verkställa fler boendebeslut i egen
regi. Det gäller både barn som har beslut enligt LSS och vuxna som har boendebeslut enligt
SoL i psykiatriboende. Antal platser på SoL-boendet i Lyse har utökats från elva till femton
och antal köpta platser har minskat från sju till två. En ekonomisk skillnad förväntas under
2022 men framförallt innebär flytten en ökad livskvalitet för brukarna.
Ett av avdelningens viktigaste syften är att stödja individer med olika funktionsvariationer
och psykosociala problem mot ökad självständighet. Individens behov i centrum (IBIC) är ett
arbetssätt som ska underlätta att tydliggöra behov och följa upp insatser. Förvaltningen
behöver säkerställa arbetet enligt IBIC och att dokumentation görs på rätt sätt för att öka
möjligheterna att uppfylla syftet - ökad självständighet hos brukarna.
Deltagandet i daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL) har varit kraftigt påverkat
under pandemin med flera deltagare som inte deltagit i samma omfattning. Alla
verksamheter har fortgått under hela perioden och sammanlagt har det varit 63 deltagare
med placering i verksamhet.
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Framtid
2022 kommer socialförvaltningen att ta ytterligare steg i Heltidsresan, då ett nyligen
undertecknat kollektivavtal anger att medarbetare kan tjänstgöra på fler arbetsplatser än den
egna. I förlängningen ger Heltidsresan förhoppningsvis minskat behov av timvikarier, övertid
och förskjuten arbetstid.
Under 2022 ska planeringssystem införas inom boendestödet. Detta för att lättare kunna
planera brukarnas besök och personalens scheman på ett bra sätt och göra ändringar snabbt
och enkelt när det behövs. Det är en digital lösning för inrapportering av assistanstimmar till
Försäkringskassan vilket kommer att spara tid och minska risken för förlorade intäkter.
Bedömningen är att det kommer att vara fortsatt höga kostnader för konsulentstödda
familjehem även under 2022. Arbetet fortsätter med att utveckla samverkan både internt och
externt. För att brukarna ska nå sin fulla potential är det viktigt att de får stöd att utvecklas
och öka sin självständighet. Arbetet utifrån IBIC är viktigt i såväl myndighetsutövning som
verkställighet. Det är viktigt att dokumentera och följa upp hur arbete sker mot målen i
genomförandeplanerna. Detta är ett av de viktigaste utvecklingsområdena, fokus på detta
sker under 2022 och flera år framöver.

5.8 Kultur och fritid
Kultur- och fritidslivet i Lysekils kommun ska vara öppet och tillgängligt och det ska finnas
förutsättningar för alla att delta. Ett levande kultur- och fritidsliv har en positiv inverkan
på trygghet, hälsa och välbefinnande för såväl kommunens invånare som för besökare.
Verksamhet
Tendensen från 2020 med en tydlig nedgång i antal utlån, fysiska besök och arrangerade
aktiviteter på bibliotek fortsätter även under 2021. Rådande pandemi och biblioteksfilialer
som i och med det varit stängda under långa perioder är förklaringen bakom siffrorna.
Anpassningar av verksamheten initierades under 2020 och fortsatte med större fokus på
utlån av e-böcker, pop up-bibliotek, uppsökande verksamhet och take away-tjänster. Insatsen
har sett till att hålla verksamheten tillgänglig men har dock inte kunnat kompensera för en
klar nedgång totalt sett.
Kulturveckan genomfördes 2020 med 16 arrangerande kulturföreningar och aktörer under
rådande restriktioner. Kulturveckan 2021 genomfördes under en period med mer släppta
restriktioner och med utökade möjligheter för kulturaktörer och kommunens verksamhet att
anordna mer publika arrangemang, vilket resulterade i en ökning till 21 aktiva lokala aktörer.
Antal föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som beviljades lokalt aktivitetsstöd
under 2021 var 22 vilket är en ökning från fjolårets siffra. Däremot ses fortsatt en stor
nedgång i antal sammankomster på grund av restriktioner, smittspridning och delvis stängda
anläggningar.
Antal genomförda läger i kommunens anläggningar har ökat jämfört med 2020 men ligger
markant under den siffra som registrerades 2019. Efterfrågan på att genomföra läger i
kommunen har under året ökat jämfört med 2020 men det är återigen tydligt att rådande
restriktioner i hög utsträckning inneburit att de avbokades.
Ung utveckling påbörjade sin verksamhet i maj och tog bland annat över ansvaret för
fritidsgårdsverksamheten. Omorganisationen har bland annat inneburit förändrade rutiner
gällande uppföljning av antal besökare, varpå några säkerställda jämförelser mot tidigare år
är svåra att göra. Personalen upplever dock en uppåtgående trend i antal besökare på
fritidsgården under hösten 2021 samt har klart fler aktiviteter genomförts. Upplevelsen är
även att man nu når en bredare målgrupp.
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Framtid
Under 2022 ska en kulturskola etableras. Musikskolan har flyttats till kulturenheten och ska
förstärkas med ytterligare en gren, målet är att bredda och nå fler utövare av kultur.
Gullmarsborg och dess anläggningar ses över inför framtida om- och tillbyggnad av hela
området kring Gullmarsborg och Gullmarsskolan.
Ung utveckling kommer att fortsätta det nya sättet att arbeta på med målsättningen att skapa
meningsfullhet och engagemang hos barn och unga i Lysekils kommun.

5.9 Bygga, bo och miljö
Lysekils kommun har ansvar för en god samhällsplanering och hanterar bland annat
detaljplaner, bygglov, kartor, mark och exploatering. Avsikten är att långsiktigt bevara och
utveckla en hållbar bebyggelse och livsmiljö i kommunen.
Verksamhet
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar tillväxt och
välfärd i kommunen. I Lysekils kommun finns behov av och efterfrågan på fler bostäder med
olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt samt en mindre del
kooperativ hyresrätt. Med kommunens läge och miljö finns förutsättningar att skapa
attraktiva bostäder vilket kan bidra till inflyttning.
Försäljning av tomter för bostadsändamål
68 personer har under året anmält sig till kommunens tomt- och småhuskö. Försäljning av
två tomter har genomförts i Brastad (Tuntorpområdet). Inom Torvemyr 1 på Skaftö har två
försäljningar genomförts vilket innebär att samtliga tomter i området är sålda.
Försäljning av mark för verksamheter
Ett flertal företagare har visat intresse för etablering inom Dalskogen 3. Försäljning av två
tomter har initierats och när dessa försäljningar är slutförda återstår 11 500 kvm
kvartersmark inom området. Inom Södra Hamnen har försäljning av ett befintligt
arrendeområde genomförts.
Exploateringsavtal har tagits fram för Höjdgatan, Södra Stockevik och för Revolvern har
markanvisningsavtal tagits fram.
Planarbete
Under året har fyra planbesked inkommit. Två planbesked är antagna i samhällsbyggnadsnämnden och två är under utredning.
Pågående exploatering
Spjösvik - bostäder
Genomförande av detaljplan, områdets infrastruktur har uppgraderats och nya
bostadstomter har iordningställts för försäljning. Anläggningsarbete avseende infrastruktur
har genomförts. Förberedelser för tomtförsäljning pågår.
Grönskult - verksamhet
Genomförande av detaljplan för verksamhetsmark på Skaftö. Förhandling pågår för
marköverlåtelse med Grönskults markförvaltning. Förhoppningsvis genomförs byggnation
under våren 2022.
Tuntorp - verksamhet
Projektets syfte är att få fram säljbar verksamhetsmark. Arbetet innefattar Trafikverkets
breddning av tillfartsvägen och säkerställande av teknisk försörjning till
industrifastigheterna. När avtal med Trafikverket har tecknats kan tidplan upprättas.
Området omfattar 34 000 kvm kvartersmark för verksamhet.
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Köp av mark
Ett större köp av mark i Lyse-Fiskebäck har genomförts i syfte att säkerställa genomförandet
av detaljplan för Norra Tronebacken.
Bygglov
Under året har 591 bygglovsansökningar inkommit och beslut har fattats i 1 080 ärenden,
vilket ligger på samma nivå som 2020. Slutbesked för byggnationer har utfärdats för totalt 28
nya enbostadshus. Inga slutbesked för flerbostadshus har utfärdats.
Majoriteten av bygglovsansökningarna har hanterats inom den lagstadgade ramen på 50
arbetsdagar. Antal arbetsdagar för handläggning av bygglov låg under 2021 i snitt på 29
dagar.
Framtid
Vision Lysekil 2030 uttrycker ambitionen att Lysekils kommun ska vara en hållbar och
attraktiv kommun året runt. För att förverkliga detta krävs tillväxt och fler invånare. I den
kommande översiktsplanen sätts de övergripande inriktningarna för hur kommunen kan
växa och var det är möjligt att exploatera mark och bygga nya bostäder. Det kommer att
krävas en hög beredskap för att ta fram och genomföra detaljplaner, både i egen regi och i
samverkan med andra aktörer. En viktig aktör är kommunens helägda bostadsbolag
LysekilsBostäder AB.
Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad vilket försvårar nyetableringar av
företag och bostäder. För att klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt fokus på att
förbättra och effektivisera hela samhällsbyggnadsprocessen. En aktiv markförvaltning där
Lysekils kommun är mer aktiv och strategisk i markförvärv kan medge att Lysekils kommun i
högre grad kan styra den önskade utvecklingen.
Framtiden möts genom:
•
•
•
•
•
•

Digitalisering i form av e-tjänster och e-service.
Utveckling av Lysekils kommuns webbplats och hur den digitala kopplingen mellan
förvaltning och invånare ska ske optimalt.
Digital tillgänglighet för handlingar, dokument och kartor via intern respektive extern
webb.
Ökad information om uppdrag och verksamhet.
Internt informationsflöde för kunskapsutbyte.
Stöd av kontaktcenter som ger svar på enklare frågor vilket ger snabbare service till
invånarna.

5.10 Näringsliv, turism och arbete
Lysekils kommun erbjuder stöd för ett hållbart och varierat näringsliv vilket bidrar till
ökade sysselsättningsmöjligheter. Genom attraktivitet och gott värdskap lockas besökare
till kommunen.
Verksamhet
I Lysekils kommun finns, enligt UC Selekt, vid 2021 års slut 1 576 registrerade företag. Under
2021 registrerades 78 nya företag (79 år 2020). Antal konkurser uppgick år 2021 till 5 (5 år
2020).
Implementering och uppföljning av Näringslivsstrategi 2030 har påbörjats. Under 2021 har
dialog skett i samtliga förvaltningars ledningsgrupper kring vikten av att bidra till ett
förbättrat företagsklimat. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
genomförda insatser under 2021, den ska presenteras för kommunstyrelsen i januari 2022.
Pandemin har fortsatt inneburit färre fysiska företagsbesök och nätverksträffar och mer
digital kommunikation. Förutom nyhetsbrev och information på hemsida och Facebook har
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även riktade utskick gjorts. Det stödprogram som togs fram våren 2020 för att dämpa
effekterna av covid-19 har i stora delar fortsatt under 2021.
Under 2021 har Lysekils kommun medverkat eller drivit ett antal utvecklingsprojekt som
syftar till att stärka och utveckla näringen, bland dessa kan nämnas: Hållbar besöksnäring i
väst, CoBro, Hållbar kunskapsturism, Maritim Utveckling i Bohuslän 2.0, spökfiskeprojekt
och samverkansplattform biomarina näringar.
Den maritima näringen fortsätter att utvecklas positivt. Volta Green Tech AB (odling av
rödalger som tillsatser till kofoder i syfte att minska metanutsläpp) fortsätter att gå från
klarhet till klarhet. Pilotanläggning är i gång och de producerar alger till kund. Bolagets
utveckling är fortsatt positiv och de söker nu mark för etablering av en fullskaleanläggning.
Partnerskapet kring stationen Kristineberg är klart och samtliga parter har undertecknat
avtalet. Nästa steg blir att enas om ett avtal för samverkansarenan där även Lysekils kommun
ingår som part.
I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning Insikt får Lysekils kommun ett
fortsatt högt Nöjd-Kund-Index (NKI) 78. I Svenskt Näringslivs undersökning rankas Lysekils
kommun på plats 277, en försämring med fyra placeringar jämfört med föregående år.
Kommunens destinationsstrategi har reviderats under året och en evenemangsutredning har
genomförts. Utredningen ligger till grund för arbetet med att ta fram ett program för
evenemang vilket beräknas vara klart under våren 2022. Programmet ska skapa struktur och
tydlighet kring frågan om när och hur kommunen ska medverka eller stötta evenemang.
Målsättningen är att det ska underlätta för både interna och externa parter.
Data från Arbetsförmedlingen stödjer företagarnas syn på att kompetensförsörjningen är en
viktig fråga och visar att situationen förvärrats under året. Allt fler annonser ligger ute
samtidigt som antal sökande minskat. Även om detta är problematiskt finns en positiv
bieffekt genom att arbetslösheten minskat.
Under 2021 har arbetslösheten i kommunen minskat i snabbare takt än i såväl riket som i
Västra Götalandsregionen. Lysekils kommun ligger i dagsläget under rikssnittet men något
över snittet i Västra Götalandsregionen. När det gäller den totala arbetslösheten, både öppet
arbetslösa och arbetslösa i program, ligger Lysekils kommun per december 2021 på 6,7
procent jämfört med december 2020 då arbetslösheten uppgick till 8,4 procent. I riket
uppgår siffran till 7,2 procent och i Västra Götalandsregionen till 6,5 procent.
Framtid
Kommunen behöver fortsatt arbeta med att förbättra företagsklimatet, skapa bättre
förutsättningar för matchning/kompetensförsörjning samt arbetsmarknadsförstoring genom
till exempel förbättringar i infrastruktur och förbättrade möjligheter till kollektivt resande.
Andra åtgärder som kan bidra till lägre arbetslöshet är fler praktikplatser, möjlighet till
utvecklingsjobb/anställningar samt särskilda anställningar.
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5.11 Folkhälsa och integration
Lysekils kommun arbetar för att stärka den sociala hållbarheten. Det handlar bland annat
om att stärka förutsättningarna för välbefinnande och att inkluderas i samhället.
Verksamhet
Rådet för folkhälsa och social hållbarhet har under året följt upp och avrapporterat sitt arbete
till kommunstyrelsen. I rådet ingår såväl förtroendevalda som förvaltningschefer från
samtliga förvaltningar i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar och en bred
förvaltningsöverskridande samverkan. Samverkan har en avgörande betydelse inom
kommunens sociala hållbarhetsarbete. Samverkan sker också med andra myndigheter och
civilsamhället.
Fokus under året har varit barns och ungas hälsa och livsvillkor, psykisk hälsa, delaktighet
och inkludering samt trygghetsfrågor. Exempel på insatser som kommunen arbetat med är
införandet av barnkonventionen, uppstart av SS(P)F junior, anställning av en SIPkoordinator samt medverkan i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) projekt om
medborgardialog som metod i komplexa samhällsfrågor. Bedömningen är att en redan
identifierad ökad polarisering och minskad tillit förstärkts utifrån situationen med covid-19.
Detta har hanterats genom fortsatt fokus på det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
arbetet.
Samlad aktivitetsplan
Under året har en samlad aktivitetsplan utifrån rapporten om social oro, handlingsplanen för
det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet samt åtgärdsförlagen från
medborgardialogen i trygghetsfrågan tagits fram. På detta sätt har kommunens arbete kring
den sociala oron och trygghetsarbetet samlats på ett tydligt sätt. Insatserna i denna
aktivitetsplan utgörs av både långsiktiga och snabba åtgärder riktade mot individ-, gruppoch samhällsnivå.
Utöver detta har det förstärkta trygghetsarbete övergått i ordinarie drift och hanteras nu i två
olika grupperingar - en strategisk grupp som i huvudsak fokuserar på förebyggande och
främjande åtgärder och en operativ grupp som i huvudsak fokuserar på åtgärdande
aktiviteter.
Ung utveckling, en ny enhet inom utbildningsförvaltningen, har under året startat upp.
Enheten ska arbeta förebyggande. Fält- och fritidsverksamhet ingår i enheten som bland
annat ansvarar för att utveckla positiva mötesplatser för unga i Lysekils kommun.
Pilotprojekt - medborgardialog i komplexa frågor med fokus på trygghet
Medborgardialog är en metod för att öka medborgarnas delaktighet i beslut och processer.
Under 2020 och 2021 genomfördes en medborgardialog med fokus på trygghet. Arbetet
under 2021 har varit fokuserat på arbetsmöten där man diskuterat och tagit fram förslag på
aktiviteter och åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Lysekils kommun.
Detta resulterade i åtta övergripande aktiviteter. Under december 2021 avslutades
medborgardialogen i trygghetsfrågan då arbetet med dialog och framtagandet av aktiviteter
var klart men arbetet med de framtagna aktiviteterna fortsätter.
Barnkonventionen - Barnrättsresan
Sedan den första januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Under 2020-2021 har en
processtödjare med uppgift att stödja kommunens förvaltningar och bolag i deras arbete
framåt med barnkonventionen varit anställd. Arbetet utgår från Barnrättsresan som är ett
processtöd som Barnombudsmannen tagit fram. Processen drivs av en arbetsgrupp som
består av minst en representant från varje förvaltning samt processtödjare för
barnkonventionen. Det finns ännu ingen sammanfattande analys av hur arbetet med
Barnrättsresan har gått förutom att man kommit olika långt med arbetet i förvaltningarna.
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Framtid
Slutsatsen är att det krävs ett tydligt ledarskap, uthållighet och en förmåga att arbeta både
med snabba beslut och långsiktiga processer och lösningar när det rör sig om komplexa
frågeställningar. En bred förankring, hos både förtroendevalda och tjänstepersoner, av
metoder och verktyg som till exempel medborgardialog krävs för att kunna utveckla den
sociala hållbarheten. När det handlar om frågor som människors livsvillkor och
förutsättningar är det av avgörande betydelse att alla verksamheter ser sitt ansvar för att
bidra till helheten.
Vidare finns ett behov av att arbeta med den postpandemiska situation som samhället
kommer att ställas inför utifrån ett folkhälsoperspektiv. Många människor har upplevt en
stor stress samt oro över framtid och hälsa. Ensamhet och psykisk ohälsa är ofta det som lyfts
fram som effekter av detta bland både unga och äldre individer i samhället. Det är därför
viktigt att fortsätta prioritera dessa områden samt skapa tydliga strukturer för hur
kommunen kan vara en del i skapandet av en jämlik hälsa där tydliga stödfunktioner finns.
Det är också fortsatt viktigt att främja integrationsinsatser där vi skapar goda mötesplatser
samt ökar möjligheterna att känna tillhörighet i samhället. Detta för att minska utanförskap,
segregation och polarisering. Känslan av sammanhang är en viktig del i ett socialt hållbart
samhälle.
Det finns även ett stort behov av att aktivt kommunicera frågor kring social hållbarhet för att
nå resultat men det krävs att resurser avsätts. Kommunikation är svårt och behöver ske
genomtänkt och kunskapsbaserat utifrån flera perspektiv och med sakkunskap inom
området. Det är också viktigt med en tillgänglighetsanpassad kommunikation så att samtliga
ska kunna ta del av innehållet.

5.12 Kris, säkerhet och trygghet
Lysekils kommun arbetar systematiskt med krisberedskap samt brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande åtgärder för att vara en trygg och säker kommun.
Verksamhet
Även 2021 har verksamheten i stor utsträckning präglats av arbete med att begränsa
smittspridning av covid-19. Kommunstyrelseförvaltningen har svarat för att leda och
samordna kommunens arbete genom den beslutsfattarsamverkan som etablerades redan
under 2020. Utgångspunkten har hela tiden varit att följa de rekommendationer som
utfärdats av Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen.
Omvärldsbevakning, samverkan med andra myndigheter såsom Länsstyrelsen, uppdatering
av lägesbilder samt kontinuerliga informationsinsatser har tagit stora resurser i anspråk.
Förstärkt trygghetsarbete – det nya normala
Det förstärkta trygghetsarbetet, som inleddes sommaren 2020, övergick i januari 2021 från
att bedrivas i ett tillfälligt projektformat till en särskild samverkansorganisation. Beslutet att
övergå till en särskild samverkansorganisation har beskrivits som att det förstärkta
trygghetsarbetet blev det nya normala trygghetsarbetet i Lysekils kommun med en varaktigt
hög ambition i arbetet inom hela organisationen.
Kommunstyrelseförvaltningen har ansvarat för att leda och samordna det gemensamma
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet inom samverkansorganisationens
trygghetsteam och styrgrupp. Stort fokus har legat på att få alla aktörer att se sin roll i
organisationen och hur de utifrån en gemensam lägesbild kan bidra i de gemensamma
ansträngningarna. Den nuvarande organisationen säkerställer både en strategisk och
operativ förmåga.
Exempel på insatser är bland annat fältverksamhet på kvällar och helger, trygghetsvärdar,
upprätthållande av en trygghetstelefon för allmänheten, fritidsaktiviteter för ungdomar samt
ordningshållande patrullering av ordningsvakter under sommarperioden. Vidare har en
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fortsatt omfattande extern kommunikation skett om vilka insatser kommunen gör.
Framtid
Covid-19 har fått effekten att en betydande del av utvecklingsarbetet inom krisberedskap har
fått stå tillbaka. Under kommande år avser Lysekils kommun att ha ett särskilt fokus på
kontinuitetshantering, den fortsatta utvecklingen av arbetet med civilt försvar samt fortsätta
utveckla det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.

5.13 Teknisk service
Lysekils kommun ansvarar för färdtjänst samt skötsel av gator, vägar, parker och
småbåtshamnar. Kommunen tillhandahåller fordon och lokaler som underhålls och sköts i
form av bilvård, fastighetsskötsel och lokalvård. Även kosthållning till skolor, äldreboenden
och andra kommunala verksamheter ingår i kommunens uppdrag.
Verksamhet
För att möjliggöra en fungerande vardag och för att Lysekils kommun ska kunna utvecklas
och vara en attraktiv kommun behövs flera olika kommunala tjänster. Det handlar om en väl
fungerande infrastruktur i form av gator, vägar, belysning, småbåtshamnar, färdtjänst med
mera. Andra viktiga områden är tillhandahållande av lokaler, fastighetsskötsel, lokalvård
samt tillagning och leverans av mat till kommunens verksamheter.
Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är viktiga för att kommunen ska kunna
erbjuda en attraktiv livsmiljö. Lysekils kommun har under året utvecklat och lagt stort fokus
på trygga mötesplatser i utomhusmiljön. Arbetet med brottsförebyggande och
trygghetsskapande åtgärder pågår under hela samhällsbyggnadsprocessen - från planering
och anläggning till förvaltning. Att skapa en god livsmiljö handlar om att skapa en balans
mellan olika intressen och perspektiv. Exempel på arbeten som både är påbörjade och
avslutade under 2021 är:
Projekt
•
•
•
•
•

Bro-Häller, inköp och anpassningar på uppdrag av socialförvaltningen.
Mariedalsskolan, renovering omklädningsrum i gymnastiksal.
Bro skola, renovering efter vattenskada.
Mariedalsskolan, avslutning av projekt efter tvåårsbesiktning.
Förstudier för utbyggnad/ombyggnad av Skaftö skola och Bro skola.

Underhållsuppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•

Takbyte på Bottnahallen.
Byte av bevattningsanläggning på Ekebackens ridanläggning.
Takbyte på Grundsunds brandstation.
Installation av konstgräs på Stångenässkolans skolgård.
Ny värmecentral och kulvert i kommunhuset.
Radonåtgärder på Blåstället/Kronan.
Byte av ventilationsaggregat på Kronbergets förskola.
Fasadrenovering på Ängens förskola.

Systematiskt brandskyddsarbete
•
•

Automatiska släcksystem är installerade i samtliga kök där sådant krav finns.
Genomfört riskinventering avseende brand i samtliga byggnader som stöd för
planering 2022.
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Övrigt
•
•

Upphandling av system för mätning av energiuppföljning i samverkan med Leva i
Lysekil AB.
Undertecknat en avsiktsförklaring med Leva i Lysekil AB avseende förnybar energi.

Ny hamnenhet
En ny organisation startade 2021 med fokus på att utveckla våra hamnar gällande både
investeringar och underhållsplaner. Under året har ställplatsen i Valbodalen uppgraderats
med 57 elplatser. 20 av platserna i Valbodalen är öppna året runt. Alla platser har under
sommaren och hösten i stort sett varit uthyrda vilket bidrar till kommunens attraktivitet året
runt.
Framtid
Lysekils kommun står inför stora utmaningar när det gäller att genomföra sitt grunduppdrag.
Exempelvis kan demografiska förändringar leda till ökade förväntningar på
serviceverksamheterna i form av service såsom färdtjänst och måltidsverksamhet.
För att klara utmaningarna inom den fysiska planeringen krävs ett fortsatt starkt fokus på att
förbättra och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen med ett tydligt och synligt uppdrag.
Detta kommer att generera ökad nöjdhet bland invånarna. Behov av att förbättra processerna
har också kommit till uttryck i olika attitydundersökningar om kommunens verksamheter.
En åtgärd för att öka tillgängligheten och förbättra servicen är att skapa en tydlig väg in till
kommunens verksamheter via kontaktcenter. Kontaktcenters lokaler invigdes under 2021.

Lysekils kommun, Årsredovisning 2021

104(128)

6 Kommunala bolag
6.1 Koncernen Lysekils Stadshus AB
Resultaträkning
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

Intäkter

356,4

303,7

315,4

-267,5

-205,9

-232,0

-50,8

-47,9

-49,2

38,1

49,9

34,2

-17,1

-19,9

-22,3

21,0

30,0

11,9

2021

2020

2019

Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Nyckeltal
Belopp i mnkr
Eget kapital

210,9

182,3

158,3

Låneskuld

924,7

858,8

855,9

Soliditet (%)
Investeringsutgifter

14,9

15,4

14,0

109,7

105,2

93,3

Antal anställda

117

111

114

Avkastning på eget kapital (%)

10,0

16,5

8,0

Verksamhet
Lysekils kommun äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala
ändamål. Verksamheten som bedrivs i dessa bolag syftar till att skapa nytta för kommunen
och dess invånare. Lysekils kommun har valt att organisera de helägda bolagen under ett
gemensamt moderbolag, Lysekils Stadshus AB, som har rollen som koncernstyrelse. Syftet
med detta är att skapa en ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens bolag. Det ger
också möjlighet att använda skattelagstiftningens regler om koncernbidrag.
Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till
kommunen genom:
•
•
•
•

Bolagsordning
Gemensamt ägardirektiv
Bolagsspecifika ägardirektiv
Avtal mellan kommunen och respektive bolag

Under förra året beslutade kommunfullmäktige om reviderade ägardirektiv och
bolagsordningar för samtliga bolag utom Lysekils Hamn AB som dock fått motsvarande
under 2021 och omorganiserats.
Bolagskoncernen är det begrepp kommunen använder för att beskriva Lysekils Stadshus AB
med dess dotterbolag.
Ekonomisk analys (tidigare år i parentes)
Årets resultat efter finansiella poster för bolagskoncernen uppgick till 21,0 mnkr (30,0
mnkr). Moderbolaget har redovisat erhållet koncernbidrag med 4,9 mnkr (5,8 mnkr) och
lämnat koncernbidrag med 1,1 mnkr (1,8 mnkr). LEVA i Lysekil AB samt LysekilsBostäder
AB har redovisat 4,2 mnkr (4,2 mnkr) respektive 0,7 mnkr (1,6 mnkr) som lämnat
koncernbidrag. Havets Hus i Lysekil AB har redovisat mottaget koncernbidrag på 1,1 mnkr
(1,8 mnkr).
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Värdet av bolagskoncernens anläggningstillgångar vid årsskiftet uppgick till 1 104 mnkr (1
071 mnkr) och omsättningstillgångarnas värde uppgick till 161,2 mnkr (110,7 mnkr). Totala
långfristiga skulder uppgick till 765,3 mnkr (858,8 mnkr). Bolagskoncernens egna kapital
uppgick till 210,9 mnkr (182,3 mnkr).
Händelser av väsentlig betydelse
En viktig fråga för styrelsen i moderbolaget är fortfarande utredningsarbetet av
verksamheten i Lysekils Hamn AB. Ett beslut togs i maj 2020 om att bolaget ska drivas
vidare, men utan egen personal. Detta är nu genomfört, tjänster köps i huvudsak av Lysekils
kommun. En ny utredning är inledd och beräknas klar våren 2022.

6.2 Havets Hus i Lysekil AB
Resultaträkning
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

Intäkter

10,50

7,9

9,3

Kostnader

-9,87

-8,3

-10,1

Avskrivningar

-1,39

-1,2

-0,8

Rörelseresultat

-0,76

-1,6

-1,6

Finansiella poster

-0,42

-0,4

-0,3

Resultat efter finansiella poster

-1,18

-2,0

-1,9

2021

2020

2019

Nyckeltal
Belopp i mnkr
Eget kapital

13,6

13,6

13,8

Låneskuld

24,0

32,0

25,0

Soliditet (%)

28,8

29

33,8

0,2

6,9

15,3

7

8

9

neg

neg

neg

Investeringsutgifter
Antal anställda
Avkastning på eget kapital (%)

Verksamhet
Havets Hus AB (Havets Hus) ska driva ett publikt havsakvarium och verksamhet som har en
naturlig anknytning därtill. Syftet är att visa och förmedla kunskap om den marina världens
djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet – Västerhavet samt att öka
människors medvetenhet om den marina miljön och en hållbar utveckling av denna. Havets
Hus akvarium har haft över 2,5 miljoner besök sedan starten 1993. År 2021 var det 63 000
besök i akvariet.
Det finns ett nära samarbete med grundskolan med ett avtal om entré och lektioner till alla
elever i Lysekils kommun. På gymnasienivå finns samarbeten både i Lysekil och runt om i
Sverige.
Havets Hus ska erbjuda en attraktion i kommunen för såväl besökare som invånare. De nya
akvarierna i den djupa delen har varit mycket uppskattade och stärkt attraktionskraften.
Havets Hus är en aktiv part i samverkan kring det maritima Lysekil. Det finns väl utvecklade
samarbeten med forskare från flera olika universitet och bevarandeprojekt bedrivs med bland
annat återinplantering av småfläckig rödhaj. Havets Hus lyder under EU:s djurparksdirektiv
som ställer krav på arbete för att främja den biologiska mångfalden.
I slutet av juli genomfördes ett haj- och rockasläpp som sändes digitalt via Youtube. Det var
ett stort medieuppbåd och återigen slogs rekord för antal möjliga tillfällen att ta del av
nyheter om detta, över 40 miljoner. Verksamheten har stor genomslagskraft i svenska
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medier. 2021 gavs 70 miljoner tillfällen att därigenom möta Lysekil och Havets Hus. Ett
starkt bidrag till marknadsföringen av Lysekils kommun.
Ekonomisk analys
Havets Hus verksamhet har påverkats mycket av pandemin. De publika delarna hölls stängda
fram till den 8 april. En del verksamhet kunde fortsatt genomföras digitalt men inte i den
omfattning att det motverkar bortfallet. Resultatet före bokslutstransaktionerna var -1,1
mnkr för år 2021 jämfört med -2 mnkr för år 2020. Prognosen för året var -2,3 mnkr.
Inför sommaren införde regeringen besöksbegränsningar fram till 14 juli vilket innebar att 13
procent av kapaciteten kunde användas. Därefter gällde fortsatt att det skulle vara utrymme
för gästerna att hålla avstånd. Besökssiffrorna i slutet av sommaren var trots detta mycket
bra och när restriktionerna lättades under hösten slogs rekord. Det visar på att det finns en
mycket stor efterfrågan.
Havets Hus verksamhet finansieras av besökarna varför pandemins effekter på bolagets
ekonomi varit stora. Under juli genereras normalt cirka 40 procent av de totala intäkterna
och juni till augusti cirka 70 procent. Möjligheterna att söka offentligt stöd har varit få.
Korttidsarbeten genomfördes när akvariet var stängt men efter öppning krävdes full
bemanning.
Under året genomfördes målning av fasad och tak för närmare 0,9 mkr. Kostnaden för eloch fjärrvärme ökade främst under slutet av året med totalt 240 tkr (cirka 70 procent)
respektive 83 tkr (cirka 50 procent).
Verksamhetens intäkt per besök har ökat. Entréavgifterna har ökat från 110 kr till 128 kr
jämfört med 2020. Besöksantalet ökade med 33 procent och butiksförsäljningen med 64
procent.
Det fanns tre budgetscenarion för 2021. Det sämsta scenariot innebar -4,25 mkr och det
bästa 33 tkr. Mittenalternativet var -2 mkr. Med tanke på att pandemins utveckling blev värre
under vintern och våren 2021 och rekommendationerna mycket tuffare, är det trots det
negativa resultatet positivt att det inte blev i linje med budgeten för det värsta scenariot.
Resultatet blev dessutom avsevärt bättre än prognosen tack vare ett bättre resultat under
hösten än vad som förväntades.
Händelser av väsentlig betydelse
2021 började med en stängd verksamhet på grund av pandemin och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer som en följd av denna. Dialog har kontinuerligt förts med
kommunledningen för att säkerställa att öppningen av verksamheten skedde vid en lämplig
tidpunkt. Det nya regelverket som kom inför säsongen medförde anpassningar av
verksamheten, besöksräknare användes för att säkerställa att besöksantalet inte översteg det
tillåtna antalet gäster och besökarna styrdes genom akvariet via stolpar och hänvisningar.
Kövärdar anställdes för att säkerställa att avstånd hölls och att alla som kom till Havets Hus
fick god tillgång till information. Inget dagsprogram eller bokade guidningar genomfördes
under sommaren. Istället fanns QR-koder som länkade till förinspelade guidningar på flera
språk i akvariet. Kontroller som genomfördes visade att verksamheten uppfyllde angivna
rekommendationer.
Svar på reklamationen gällande delar av arbeten utförda av konsult avseende om- och
tillbyggnation har ännu ej inkommit. Ärendet hanteras av deras försäkringbolag och de
utreder frågan.
Under 2021 genomfördes liksom 2020 ingen sälsafari på grund av pandemin. I slutet av året
tecknades ett nytt avtal för 2022 med möjlighet till förlängning i två år.
Under hösten genomfördes en tjänstekoncessionsupphandling för drift av restaurangen från
april 2022. Upphandlingen avbröts då anbudsgivarna dragit tillbaka sitt anbud.
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Såväl butik, restaurang som sälsafari är viktiga kringtjänster vid ett besök på Havets Hus.
Förväntad utveckling
Under de närmaste åren kommer besöks-, artbevarande- och skolverksamheten att stärkas.
En större akvarieupplevelse står nu klar med fyra nya stora välvda akvarier. Genom
samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Världsnaturfonden ska sändare för
första gången opereras in i hajarna inför 2022 års hajsläpp. En satsning görs också för att
skapa lekfullare miljöer i akvariet, liksom ytor för vila och reflektion. När det åter är möjligt
att samlas finns Havets verkstad, en lokal som bidrar till högre kvalitet på undervisningen
och en ökad tillgänglighet för skolor. Målet är att knyta fler skolor till verksamheten. Att
Chalmers, Göteborgs universitet, Svenska Miljöinstitutet (IVL), Kungliga Tekniska högskolan
(KTH) och Research Institutes of Sweden AB (RISE) gått samman för att satsa på och driva
den marina forskningsstationen Kristineberg under namnet Kristineberg Center för marin
forskning och innovation betyder mycket för Havets Hus som är fönstret mot allmänheten
för den forskning som bedrivs.
Osäkerheten kring pandemins effekter på kommande års verksamhet är fortsatt stor.
Styrelsens och ledningens bedömning är dock att verksamheten kommer att generera ett
svagt positivt resultat under 2022.
Väsentliga personalförhållanden
Medeltalet anställda var åtta. Antal tillsvidareanställda är sju med varierande
tjänstgöringsgrad. Av dessa är tre kvinnor och fyra män. Utöver dessa finns visstidsanställda
under helger och lov för att stärka upp bemanningen vid högt besöksantal.
Sjukfrånvaron under 2021 var 1,27 procent jämfört med 2,27 procent under 2020.
Personalenkäten visar på god trivsel även om arbetsbelastningen ibland är hög. I genomsnitt
är betyget 4,4 på en femgradig skala och på frågan om det finns gott om tid var genomsnittet
3,2. Endast ett fall av covid-19 bland medarbetarna konstaterades under året och pandemins
påverkan på bemanningen var därför begränsad. Många faktorer påverkar smittspridning
men bra försiktighetsåtgärder och god efterlevnad av rutiner har säkerligen haft betydelse.
Väsentliga risker
Riskerna dokumenteras och analyseras.
Identifierade verksamhetsrisker är arbetsmiljörisker, strategiska risker med en liten
organisation, beroende av nyckelpersoner och fysiska risker i form av brand.
Finansiella risker är på kort sikt risk för brist på likviditet, om intäkter uteblir på grund av
pandemin och på lång sikt brist på kapital för investeringar i framtiden. Bolagsformen är ett
hinder för externt stöd till satsningar. En annan risk är att en värderingsprövning inom
ramen för koncernredovisningen kan påverka resultatet negativt.
Identifierade omvärldsrisker är förutom pandemier, risk för lagar som påverkar möjligheten
att visa djur och konkurrens från andra aktiviteter.
Riskerna hanteras i verksamhetsplaneringen och styrelsen kontrollerar riskhanteringen i
samband med de interna kontroller som utförs.
Styrning och uppföljning
Inför varje femårsplan görs en analys av marknadsläget inklusive omvärldsfaktorer och
marknadssegment. Inför varje års verksamhetsplan görs en förenklad analys av förändringar
i marknadsläget och en utvärdering av det gångna årets verksamhet med förslag på
förändringar. Verksamhetsplan med tillhörande mål och budget hanteras på styrelsemötet i
oktober varje år. Budget- och måluppföljning görs på styrelsemöten och i
verksamhetsberättelsen. Den interna kontrollen har genomgått ett förändringsarbete för att
anpassas till de riktlinjer som gäller för kommunkoncernen.
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6.3 LEVA i Lysekil AB
Resultaträkning LEVA-koncernen
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

Intäkter

235,1

201,2

203,9

-185,2

-145,2

-163,7

-29,7

-28,8

-29,0

Rörelseresultat

20,2

27,2

11,2

Finansiella poster

-5,7

-6,5

-6,8

Resultat efter finansiella poster

14,5

20,7

4,4

2021

2020

2019

Kostnader
Avskrivningar

Resultaträkning VA-verksamheten
Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens rörelseresultat

79,3

67,0

66,2

-68,6

-53,7

-52,0

-7,6

-6,8

-8,5

3,1

6,5

5,7

Räntenetto

-5,5

-6,5

-5,6

Verksamhetens nettoresultat

-2,4

0,0

0,1

Nyckeltal LEVA-koncernen
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

Eget kapital

174,7

165,3

152,7

Låneskuld

325,1

280,1

258,1

Soliditet (%)

28,3

30,3

30,6

Investeringsutgifter

61,3

45,1

47,8

Antal anställda

84

82

80

Avkastning på totalt kapital koncern (%)

3,3

5,1

2,3

Avkastning på totalt kapital moderbolag (%)

6,1

8,8

3,4

Avkastning på totalt kapital dotterbolag (%)

N/A

N/A

N/A

2021

2020

2019

450

450

450

Antal VA-kunder

5 059

5 043

5 011

Producerad mängd vatten (1000m3)

1 550

1 713

1 509

Renat avloppsvatten (1000m3)

2 526

2 837

2 645

799

1 591

183

Nyckeltal VA-verksamheten
Ledningslängd (km)

Ackumulerad (+) skuld/ (-) fordran till brukarna (tkr)

Verksamhet
Bolagets ändamål är att, med den kommunala verkställighetsprincipen som grund, bedriva
elnäts-, VA- och fjärrvärmeverksamhet inom i huvudsak Lysekils kommun 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, vars
uppdrag innefattar att i egen eller i annans regi bedriva handel med energi, samt äga
anläggningar för egen lokalproducerad energi såsom vind- och solkraft. Sedan starten i
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augusti 2015 bedriver bolaget elhandel på kommission med fokus på den lokala marknaden.
Verksamheten innefattar också försäljning av energilösningar.
VA-huvudmannaskapet bedrivs sedan 2020 i det helägda dotterbolag LEVA Vatten AB.
Uppdraget är att drifta, underhålla och utveckla den allmänna VA-anläggningen på ett
hållbart sätt, så att Lysekils kommun kan erbjuda en säker samhällsexistens i ett
flergenerationsperspektiv utifrån samhällets behov.
Ekonomisk analys
LEVA-koncernen (koncernen)
Årets omsättning för koncernen uppgick till 235,1 mnkr (201,2 mnkr). Omsättningsökningen
beror främst på taxejusteringar, nyanslutningar inom VA- och elnät, övriga externa intäkter,
samt ökning av antal elhandelskunder.
Resultatet efter finansiella poster uppgick för koncernen till 14,5 mnkr (20,7 mnkr). Enskilt
för LEVA i Lysekil AB uppgick resultatet till 18,4 mnkr (21,3 mnkr) och för dotterbolagen -3,8
mnkr (-0,1 mnkr).
Resultat efter finansiella poster för LEVA är 2,9 mnkr lägre jämfört med 2020, främst
kopplat till högre elpriser.
Ökad investeringstakt samt stärkt marknads- och kommunikationsarbete är underliggande
orsaker till mer personal och ökade personalkostnader med 4,9 mnkr.
Lysekils Energi Vind AB ökade resultatet med 0,8 mnkr jämfört med 2020, vilket i huvudsak
beror på elpriserna samt en ökad kundstock.
Investeringar totalt
Större delen av de likvida medlen återinvesteras varje år i bolagets anläggningar. Under året
uppgick bolagets samlade investeringar till 61 281 tkr (48 835 tkr).
Av den totala investeringsvolymen har 42 915 tkr investerats i VA-ledningsnät,
pumpstationer och vid reningsverken. 15 729 tkr har investerats i distributionsnätet för
fjärrvärme samt för kablifiering och förnyelse av större nätstationer i elnätet.
Övriga investeringar i inventarier och byggnader uppgår till 2 637 tkr.
Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin blev även 2021 en stark påverkansfaktor på verksamheten, med utvecklade
arbetssätt och rutiner som följd, för att minimera konsekvenser och upprätthålla
samhällsviktiga funktioner dygnet runt. Tillkommande utmaning under året var även
uppkommen materialbrist inom vissa segment.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total energi inom bolagets nätområde: 154 GWh (140 GWh) på grund av kallt väder i
januari och december.
Bolagets nätförluster: högre elpris gav ökad kostnad: 3,9 mnkr (890 tkr).
För ökad effektivitet och minskad avbrottstid vid störning installerade bolaget en
första fjärrstyrd frånskiljare ute i elnätet.
Överförd energi i fjärrvärmenätet ökade till 44,8 GWh (39 GWh), effekt av kallt väder
vid årets början.
Säkrad spillvärmeleverans från Preemraff via förnyat leveransavtal för ytterligare en
femårsperiod.
Slutförande av exploatering inklusive VA-förstärkning i Spjösvik.
Aktualiserad VA-plan för försörjning avseende både enskild och kommunal vattenoch avloppsförsörjning godkänd av kommunfullmäktige.
Möjligheter för hållbar framtida dricksvattenförsörjning genom avsaltning av
havsvatten har undersökts.
Utredning pågår för utveckling av Långeviksverket med syfte att koncentrera all
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•
•
•

avloppshantering till ett verk.
Flertalet sidoentreprenader i samband med bolagets VA-saneringar; uppgradering av
gatumiljö, vegetation och offentlig belysning.
Antal elhandelskunder: 5 239 (4 746).
Minskad vindkraftsproduktion: 11,6 GWh (14,8 GWh) på grund av mindre vind samt
större tekniska problem.

Förväntad utveckling
Teknikutveckling, klimatförändringar och stora politiska förändringar identifierar bolaget
som de största påverkansfaktorerna från omvärlden. Verksamheten behöver därför fokusera
utvecklingen på digitalisering, säkerhet, miljö och klimat. Gällande finansieringsbehovet är
de fortsatt höga investeringsnivåerna särskilt utmanande.
Tekniska innovationer såsom solceller och elbilar förändrar marknaden. Beroende på vilken
ny teknik som tar plats ser behovet av överföringskapacitet olika ut. Fortsätter antalet
solcellsanläggningsanslutningar att öka aktualiseras ett behov av förstärkt elnät. Ett ökat
antal elbilar kan ge problem med matande elnät, varvid införande av effekttaxa kan bli
aktuellt för att minska maxeffekten som alternativ till att förstärka elnätet.
För att möta en ökad efterfrågan på el behöver energi lagras i högre utsträckning.
Utbyggnadsmöjligheter för fjärrvärme finns, men kräver tilläggsinvesteringar i bland annat
nya pumpar och förstärkt ledningsnät, som kan öka överföringskapaciteten från Preemraff
och då ansluta fler kunder med stort värmebehov. Störst utmaning är omställningen från
fossil reservkraft till hållbar produktion med minskat CO2-utsläpp samt att Preemraff inte
kan leverera samma effekt och temperatur som tidigare på grund av ändrad produktion.
De närmaste åren har LEVA i Lysekil AB ett ökat reinvesterings- och underhållsbehov på VAanläggningar för att upprätthålla kvalitet, leveranssäkerhet och möta klimatförändringarna.
Väsentliga personalförhållanden
Anställda 2021:
•

Antal anställda vid årets slut: 84 (82).

Analys:
Ökningen beror på ökad investeringstakt, ökat tjänsteutbud inom elhandel samt
överbryggning av planerade pensionsavgångar under 2022.
Dotterbolagen Lysekils Energi Vind AB och LEVA Vatten AB har inga anställda.
Sjukfrånvaro 2021:
•
•
•
•

Kvinnor: 3,4 (4,9) procent av ordinarie arbetstid
Män: 3,7 (3,0) procent av ordinarie arbetstid
Kortidssjukfrånvaro: 4 222 (4 686) timmar
Sjukfrånvaro dag 15–365: 2 294 (3 275) timmar

Analys:
Sänkt sjukfrånvaro 2021 hos bolagets medarbetare till 3,6 procent (4,2 procent).
Korttidssjukfrånvaron är något lägre än 2020. Genom pandemins restriktioner och
förhållningsregler, drabbades LEVA i Lysekil AB:s medarbetare i mindre utsträckning än
tidigare av influensa och förkylning. Ej heller covid-19 drabbade medarbetarna nämnvärt.
I kortidssjukfrånvaron ligger även frånvaro där medarbetare, till följd av pandemin,
befunnits i hemkarantän. Det vill säga väntan på eget eller nära anhörigs provsvar eller till
följd av nära anhörigs smitta.
Minskad långtidssjukfrånvaro är en följd av lyckad rehabilitering tillbaka i arbete för ett par
medarbetare.
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Väsentliga risker
Pandemin ställde fortsatta krav på verksamhetens riskbedömningsarbete samt förebyggande
åtgärder. Största bedömda affärsrisken, potentiella kundkreditförluster, påverkade inte
bolaget. Smittbegränsande åtgärder bidrog till minimal negativ påverkan, för att upprätthålla
drift dygnet runt alla dagar. Genom tidigt agerande med inköp av material till underhåll och
investeringar, vid indikationen om råmaterialbrist, undvek bolaget höjda priser.
Väsentliga risker som löpande beaktas:
•
•
•
•

Affärsmässiga risker kopplade till räntemarknad, kundförlust, likviditetsrisk och
energipriser.
Ökade IT-relaterade risker som cyberhot och antagonistiska hot.
Leveransförmåga av spillvärme från Preemraff på kort/lång sikt.
Arbetsmiljö och säkerhetsrelaterade risker.

Omställning från fossila till förnybara energikällor och ambition om ökad förnybar
elproduktion kontra krav på ökad elnätsutbyggnadstakt, mer väderberoende elproduktion
(som skapar obalans i elsystemet), industrins långa investeringscykler och
tillståndsprocessers långa ledtider, är risker att beakta för att förhindra effekt- och
kapacitetsbrist.
Styrning och uppföljning
Verksamhetsstyrningen följer ett naturligt flöde med ambitionen att ha en tydlighet genom
hela processen, från ägardirektiv/bolagsordning ner till medarbetarplan och individuella
mål.
•
•
•
•

Bolaget levererar enligt de förväntningar och krav kunder och ägare ställer.
Bolaget synliggör den röda tråden från ägardirektiv och bolagsordning via styrelsens
strategiplan med strategiska fokusområden enligt företagets mål och vision, hela
vägen ner till individuella mål på medarbetarnivå.
Bolagets verksamhetsmål redovisas och följs upp i ett målkort baserat på strategiska
fokusområden: Kund/Effektivitet/Ekonomi/Medarbetarskap/Miljö.
Uppföljning sker månatligen av bolagets ledningsgrupp samt vid årets samtliga
sammanträden med styrelsen.

I samband med fastställande av internkontrollplan genomför ledning och styrelse årligen
riskanalyser av berörda delar i verksamheten. Samtliga internkontrollmoment genomförs
varje år, samt granskas utvalda processer av styrelsen i enlighet med kommunens antagna
riktlinjer för intern kontroll.
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6.4 LysekilsBostäder AB
Resultaträkning
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

Intäkter

97,4

97,8

100,3

Kostnader

-61,5

-59

-58,8

Avskrivningar

-17,1

-16,9

-16,8

Rörelseresultat

18,8

21,9

24,7

Finansiella poster

-8,8

-10,1

-11,2

Resultat efter finansiella poster

10,0

11,8

13,5

2021

2020

2019

Nyckeltal
Belopp i mnkr
Eget kapital

110,1

102,5

96,2

Låneskuld

433,2

418,8

419,4

Soliditet (%)

19,3

18,6

17,8

Investeringsutgifter

16,9

46,6

26,6

Antal anställda

24

16

15

Avkastning på eget kapital (%)

9,1

9,9

11,4

Verksamhet
LysekilsBostäder AB är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. I bolagets
åtaganden ligger, förutom att utveckla och underhålla ett fastighetsbestånd i konkurrens med
övriga aktörer på marknaden, också att ha ett socialt ansvar. Bolaget ska medverka till att det
i bostadsområden där bolaget har verksamhet skapas social gemenskap och integration.
LysekilsBostäder AB är en betydelsefull aktör på bostadsmarknaden i Lysekils kommun och
har en ambition att vara förstahandsvalet för den som söker bostad i kommunen. Bolaget
erbjuder attraktiva bostäder i välskötta områden till rimliga priser. Detta är en viktig del i
ambitionen att stärka Lysekils kommuns 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 AB 1 176 (1 177) lägenheter som upplåts med
hyresrätt. Bolaget förvaltar 58 (58) lokaler och 1 171 (1 172) parkeringsmöjligheter fördelat på
parkeringsplatser, garage och parkeringsdäck.
Ekonomisk analys
Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,0 (11,8) mnkr före skatt vilket är något lägre
än föregående år.
Årets omsättning för bolaget uppgick 2021 till 97,4 (97,8) mnkr vilket ligger i nivå med
föregående år. Kostnader för vakanser har ökat med 1,2 mnkr samtidigt som övriga intäkter
ökat med motsvarande belopp.
Bolagets rörelsekostnader ligger generellt bra eller bättre jämfört med vad som budgeterats.
Undantaget är elkostnader som ökat mycket, 1,2 mkr eller 32 procent jämfört med
föregående år, vilket är en konsekvens av onormalt höga elpriser i Sverige. Som en
konsekvens av pandemin med minskade insatser som följd är kostnader för
underhåll/reparation 2,4 mnkr lägre än föregående år. Bolaget har i samband med bokslutet
värderat investeringar avseende nyproduktionsprojekt. Resultatet blev nedskrivning på cirka
0,9 mnkr.
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Räntekostnaderna fortsätter att sjunka, utfall 2021 är 8,8 mnkr (10,1). Årets finansnetto är
1,3 mnkr bättre än föregående år.
Bolagets investeringar 2021 är 46,6 mnkr vilket följer plan.
Händelser av väsentlig betydelse
Försäljning under året:
•

En lägenhet på Skolberget har sålts. Försäljningslikviden uppgick till 3,2 mnkr vilket
gav en realisationsvinst 1,4 mnkr.

Fastighetsförvärv:
•

Tillträde Kronberget 1:210, Lysekilshemmet 22 mnkr.

Större underhållsinvesteringar under året:
•
•

Björkvägen 14-19, ROT-renovering av 37 lägenheter.
Fridhem och Valbogatan, standardhöjning av kök.

Hyresgästundersökning
LysekilsBostäder AB genomförde under hösten 2021 en hyresgästenkät. Enkäten delades ut
personligen till fler än 1 000 bostadshyresgäster. Svarsfrekvensen blev 67 procent.
Kundnöjdheten fortsätter att öka och bolaget har bland de nöjdaste hyresgästerna i Sverige.
Serviceindexet, det vill säga hur nöjda kunderna är med servicen (bemötande av kunder, inre
och yttre skötsel, upplevd trygghet i trapphus och i området) ökade med hela 2,3 procent till
87,4 procent. Branschmedelvärdet är 82 procent.
Fokus trygghetsfrämjande insatser
Under hela året har bolaget haft fokus på trygghetsarbete och varit engagerade i kommunens
intensifierade arbete för ökad trygghet i Lysekils kommun. Att öka tryggheten och bryta
trenden med social oro är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet.
Förväntad utveckling
LysekilsBostäder AB:s ekonomiska utveckling på kort sikt bedöms som stabil men
vakanserna förutspås fortsätta öka vilket får minskade underhållskostnader som konsekvens.
Resultat efter finansiella kostnader före skatt för 2022 förväntas uppgå till 7,6 mnkr.
LysekilsBostäder AB arbetar aktivt för att vara delaktiga i att nå kommunens mål. Bolaget har
som mål att skapa nya bostäder och utveckla bostadsområden för att kommunen ska bli ännu
mer attraktiv för människor att bo och arbeta i. Bolaget har tre nyproduktionsprojekt i plan.
Ett av dessa projekt är att bygga prisvärda radhusliknande hyresrätter i ett villaområde, ett
annat är att bygga toppmoderna hyresrätter i fyra våningar med havsutsikt.
Under kommande år har LysekilsBostäder AB ett stort reinvesterings- och underhållsbehov i
flera fastigheter för att upprätthålla kvalitet och ett bekymmersfritt boende. Samtidigt finns
planerna på att producera nya lägenheter. Dessa utmaningar kräver finansiella och
personella resurser.
LysekilsBostäder AB verkar för ett hållbart samhälle för att minska klimatpåverkan och ge
hyresgästerna förutsättningar för ett klimatsmart liv. Bolagets mål är:
•
•

en fossilfri förvaltning senast 2030
30 procent lägre energianvändning fram till 2030 (räknat från 2007)
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Väsentliga personalförhållanden
Bolaget har 24 (16) anställda vid årets utgång, varav sex medarbetare har anställning genom
arbetsmarknadsåtgärder.
Pandemin till trots har bolaget en låg sjukfrånvaro på 1,95 procent (2,2 procent), vilket är en
minskning jämfört med föregående år.
Bolagets uppfattning är att den låga sjukfrånvaron beror på sund personalpolitik, engagerad
personal och gott ledarskap som gör att personalen är motiverad och nöjd. Dessutom har
ingen i personalen drabbats av långtidssjukfrånvaro.
Lysekil Stadshus AB beslutade i maj 2020 att förvaltningar och bolag i kommunen ska
erbjuda utvecklingstjänster för individer med försörjningsstöd. Under 2021 har bolaget haft
fem individer anställda enligt detta uppdrag.
Väsentliga risker
Verksamhetsrisker
Nyproduktion
För att medverka till kommunens mål om fler bostäder är nybyggnation ett av
LysekilsBostäder AB:s fokusområde.
Rådande marknadssituation med låg efterfrågan på hyresrätter i Lysekils kommun med höga
vakanser som följd skapar risker med planerad nybyggnation. Bolaget har tre
nyproduktionsprojekt i plan. Ett av dessa nybyggnationsprojekt är Lysekilshemmet, en
fastighet som bolaget tillträdde i början av 2021. Lysekilshemmet är en stor fastighet med en
uthyrningsbar yta om 6 500 kvm, vilken i nuläget är outhyrd och belastar bolagets
resultaträkning med löpande driftskostnader om cirka 550 tkr/år.
Höga vakanser
Det råder i dagsläget generellt en låg efterfrågan på hyresrätter i Lysekils kommun. För 2022
budgeterar LysekilsBostäder AB i snitt 45 vakanta lägenheter/månad varav 35 lediga
lägenheter enbart i Badhusberget. I nuläget ser bolaget inga tendenser på minskade
vakanser, snarare tvärtom. Lysekils kommun har från och med 2022 sagt upp
hyreskontraktet på Gullvivans särskilda boende på Skaftö. Lokalerna är outhyrda och
fastighetens framtid är osäker.
Underhållsåtgärder minskar på grund av höga vakanser
Kraftigt ökade vakanskostnader får till konsekvens att åtgärder för underhåll minskar för att
bolaget ska kunna leva upp till ägarens avkastningskrav. Bolagets långsiktiga
underhållsplaner kan inte fullföljas med risk för eftersatt underhåll som sin tur kan leda till
kommande kostsamma akuta underhållsåtgärder.
Finansiella risker
Bolaget har stora låneskulder, 433 mnkr, vilket innebär att de finansiella riskerna är stora.
Till nuvarande låneskuld tillkommer nyupplåning med anledning av planerade investeringar.
Finansnettot har en stor påverkan på resultatet och stigande räntor kan påverka
möjligheterna till underhåll och investeringar av fastighetsbeståndet.
Styrning och uppföljning
Verksamhetsstyrningen följer ett naturligt flöde med ambitionen att ha en tydlighet genom
hela processen; från ägardirektiv/bolagsordning ner till individuella mål.
Styrelsen ansvarar för verksamhetens styrning men delegerar ansvaret till VD att skapa goda
förutsättningar att arbeta med dessa frågor. Befogenheter och ansvar är definierade i
ägardirektiv, policys, riktlinjer, regler, delegationer samt attestinstruktion. Ledning och övrig
personal arbetar systematiskt för att efterleva styrande dokument. På ett strukturerat sätt
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omsätts ägarens krav, företagets vision och strategier till övergripande mål. I av styrelsen
beslutad affärsplan 2019-2022 anges bolagets övergripande mål.
Med målen som utgångspunkt arbetar bolagets ledning fram en årlig budget som beslutas av
styrelsen. VD rapporterar kontinuerligt efterlevnad av uppsatta mål och budget till styrelsen.
I samband med fastställande av internkontrollplan genomför ledning och styrelse årligen
riskanalyser av verksamheten. Samtliga moment i internkontrollen genomförs varje år och
utvalda processer granskas i enlighet med de riktlinjer för intern kontroll som
kommunfullmäktige antagit.

6.5 Lysekils Hamn AB
Resultaträkning
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

Intäkter

11,8

12,6

16,4

Kostnader

-9,3

-8,5

-12,4

Avskrivningar

-2,0

-1,0

-3,1

0,5

3,1

0,9

-0,2

-0,4

-0,8

0,3

2,7

0,1

2021

2020

2019

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Nyckeltal
Belopp i mnkr
Eget kapital

12,3

12,1

9,4

Låneskuld

23,7

30,1

43,2

Soliditet (%)

29,4

28,5

16,1

1,6

1,0

13,7

2

5

5

0,6

22,3

1,1

Investeringsutgifter
Antal anställda
Avkastning på eget kapital (%)

Verksamhet
Bolaget bedriver efter avvecklingen av stuveri- och hamnverksamhet för några år sedan i
huvudsak uthyrning av kajer, terminalytor samt magasin och kontorsytor till hamnnära
verksamheter.
Bolaget arrenderar cirka 78 000 m2 mark samt vattenområden och kajanläggningar av
Lysekils kommun. Bolaget har genom avtal upplåtit cirka 58 300 m2 till extern part för att
bedriva hamn- och stuveriverksamhet. Bolaget hyr ut cirka 25 600 m2 i magasin samt cirka
1 200 m2 kontorsytor till flera externa aktörer. Uthyrningsgraden av magasin och
terminalytor har varit mycket hög.
Bolaget äger hamnkontoret inklusive maskinhall och verkstad, samtliga magasin samt
Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) och Kustbevakningens anläggning i hamnen.
Under året har avtalet med samhällsbyggnadsförvaltningen realiserats och kund- och
leverantörskontakter samt skötsel av fastigheter, kajer och terminalytor sköts av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Uthyrning av personal till samhällsbyggnadsförvaltningen
fortgår.

Lysekils kommun, Årsredovisning 2021

116(128)

Ekonomisk analys
Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster om 0,3 mnkr, vilket är en minskning
med 2,4 mnkr jämfört med 2020.
Omsättningen under året uppgår till 11,7 mnkr, vilket är en minskning jämfört med 2020 då
den uppgick till 12,6 mnkr. Jämförbara operativa kostnader ligger på samma nivå som år
2020, 8,5 mnkr. Dock har de strukturella personaländringarna medfört 0,7 mnkr i ökade
kostnader 2021.
Under året har bolaget investerat 1,6 mnkr i främst fastigheter, avseende byte av tak på
magasin.
Bolaget har under året amorterat lån med 0,5 mnkr. Soliditeten har ökat något och uppgår
till 29,4 procent.
Händelser av väsentlig betydelse
VD i Lysekils Hamn AB och VD i Lysekils Stadshus AB har av Lysekils Stadshus AB fått i
uppdrag att se över verksamheten för Lysekils Hamn AB inför nästa mandatperiod.
Utredningen ska vara färdig 2022-04-30.
Förväntad utveckling
Omställning efter avvecklingen av hamn- och stuveriverksamheten har fungerat mycket bra.
De två av varandra oberoende tioåriga avtalen med SLU och SDK Shipping AB som båda
trädde i kraft under 2019 har fungerat som det var tänkt med goda kundrelationer. Avtalen
har gett bolaget en stabil kundbas och ekonomi att stå på under flera år. Bolaget förväntas
redovisa goda resultat framöver.
En viss framtida osäkerhetsfaktor är Lysekilsbanans framtid som indirekt eventuellt kan
påverka bolagets framtida verksamhet.
En annan faktor som indirekt skulle kunna påverka bolaget är kommunens pågående översyn
av Fiskehamnen och dess framtida utveckling och funktion.
Väsentliga personalförhållanden
Tidigare VD och ekonomiadministratör har avslutat sina anställningar. En ny extern VD har
blivit tillsatt och tjänsten köps av kommunstyrelsen i Lysekils kommun till och med 2022-0430 med möjlighet till förlängning 2022-12-31.
Väsentliga risker
Styrning och uppföljning
Bolaget har en intern kontrollplan som hanteras regelbundet under året och är undertecknad
av ansvarig samt kontrollansvarig. Under andra halvåret har arbetet med intern kontroll
emellertid varit inaktivt, detta med anledning av att VD slutade sin tjänst och ny VD formellt
inte var tillsatt.
Budget arbetas fram av VD tillsammans med bolagsekonom och fastställs därefter av
styrelsen.
Resultat, budget och resultatprognoser under året redovisas regelbundet på bolagets
styrelsemöten och protokollförs.
Styrelseprotokollen distribueras löpande till ledamöterna i styrelsen, revisorerna såväl som
lekmannarevisorer samt till kommunstyrelsen via kommunstyrelseförvaltningen.
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6.6 Rambo AB
Resultaträkning
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

Intäkter

191,1

174,8

168,4

-166,3

-154,7

-154,8

-14,8

-13,5

-10,7

Rörelseresultat

10,0

6,6

2,9

Finansiella poster

-0,1

-0,3

-0,1

9,9

6,3

2,8

2021

2020

2019

Kostnader
Avskrivningar

Resultat efter finansiella poster

Nyckeltal
Belopp i mnkr
Justerat eget kapital

99,9

91,4

86,8

Låneskuld

20,3

25,3

29,9

Soliditet (%)

55,0

54,0

48,0

Investeringsutgifter

38,0

20,7

10,4

Antal anställda

90

92

74

Resultat i % av nettoomsättningen

5,2

3,6

1,7

Verksamhet
Rambo AB insamlar, omhändertar, transporterar och behandlar avfall samt bedriver annan
därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget
producerar och säljer också energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med
anknytning till bolagets verksamhet. Verksamheten bedrivs i ägarkommunerna Lysekil,
Sotenäs, Munkedal och Tanum.
Ekonomisk analys
Resultat efter finansiella poster uppgår till 9,9 (6,3) mnkr. Årets investeringar uppgår totalt
till 20,7 (10,4) mnkr. Soliditeten uppgår till 55 (54) procent. Minskade kostnader påverkar
resultatet positivt med 1,2 (1,0) mnkr som till största delen beror på minskade
personalkostnader. På grund av pandemin har vissa planerade insatser under 2021 fått
skjutas på framtiden bland annat Rambo AB:s 40-årsjubileum.
Avfallsanläggningar och återvinningscentraler:
Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på 6,4 (5,8) mnkr. Totalt genomfördes
investeringar med 11,5 (5,0) mnkr.
Renhållningskollektiv:
Sammantaget redovisar kollektiven ett rörelseresultat på 0,6 (-2,3) mnkr. Totalt
genomfördes investeringar på 1,2 (1,3) mnkr. Resultat per kollektiv: Lysekil 1,3 (0,9) mnkr,
Sotenäs 1,0 (0,3) mnkr, Tanum -1,5 (-3,0) mnkr, Munkedal -0,2 (-0,4) mnkr
Transportverksamhet insamling:
Redovisar ett rörelseresultat på 1,7 (1,8) mnkr. Totalt genomfördes investeringar på 8,0 (4,1)
mnkr.
Händelser av väsentlig betydelse
Avfallsanläggningarnas resultat beror på bra besöksintäkter på anläggningar och
återvinningscentraler med höga nivåer för metall och wellpapp, dock lågt för trä. Genom
ökad utsortering har kostnader för omhändertagande av andra fraktioner minskat. Nytt avtal
för matavfall har gett lägre kostnader.
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Renhållningskollektivets resultat påverkas även av högre materialpriser och avgifter på
återvinningscentraler. Sommarens ökade turism har inneburit fler tömningar av containrar. I
Lysekil och Munkedal påverkas resultatet positivt av något lägre behandlingsavgifter till följd
av att fler hushåll sorterar matavfall och förpackningar. Från och med 1 januari 2021 ingår
endast slamuppdrag som tillhör det kommunala monopolet i kollektivens ansvar.
AO insamling:
Resultatet påverkas negativt av höga fordonskostnader, bränslepris samt kostnader för
personal, framförallt under sommaren och på grund av sjukskrivningar. Resultatet påverkas
positivt av fler uppdrag inom Förpackningsinsamlingen (FTI), högre volymer på slam, fler
uppdrag inom slamsugning samt inom renhållning.
Förväntad utveckling
Under 2022 kommer arbetet med Siviks lakvattenrening att fortsätta. Fokus kommer att
ligga på att testa olika reningsmetoder i olika pilotprojekt för att få underlag till vidare arbete
under kommande år. Mycket utredningar och pilottester kvarstår och Rambo AB beräknar en
ledtid på 4-6 år innan en komplett och godkänd lösning för rening av lakvattnet finns på
plats. Beroende på utfallet av utredningarna kommer omfattningen och kostnaden för
efterföljande arbete och installationer att variera.
Passersystemet som är upphandlat kommer succesivt monteras och färdigställas på samtliga
återvinningscentraler under 2022. Den 1 januari 2023 ska allt vara i full drift med regelverk
på plats. På anläggningarna ska reglerade infarter ha monterats senast under sommaren
2022.
Väsentliga personalförhållanden
Hantering och återvinning av hård- och mjukplast har fortsatt stora utmaningar och
betydande utvecklingsmöjligheter gällande utsortering och avsättning av materialet varför
Rambo AB kommer att jobba mer målinriktat med detta i framtiden.
Rambo AB ser en ekonomisk risk men också en möjlighet gällande ersättnings- och
kostnadsnivåer inom framförallt metall, wellpapp, trä och brännbart. För material som går
till förbränning kan utsläppsrätterna påverka kostnaderna avsevärt. Det ökade priset på
bränsle kommer att ge ökade kostnader för transporter och även för det interna arbetet med
våra arbetsmaskiner. Prisutvecklingen kommer att vara en osäkerhetsfaktor.
Väsentliga risker
Miljötillstånden för anläggningarna är inte tidsbegränsade men är från 1980- och 1990-talet
och speglar den tidens avfallshantering. Till följd av detta finns behov av omprövning. Beslut
om ett nytt tillstånd för Siviks återvinningscentral erhölls under våren 2018, vilket innebar en
rad förändrade och nya villkor och därmed även förändring av verksamheten. Rambo AB tog
det nya tillståndet i bruk under 2020 och efter inlämning av prövotidsutredningar erhöll
Rambo AB 2021 beslut kring slutliga villkor. Ytterligare arbete med lakvatten- samt dag- och
släckvattenshantering återstår dock.
Även för Hogenäs, Hästesked och Tyft finns behov av nya tillstånd och Hästesked kommer
att prioriteras i första hand. Anläggningarna har kontrollprogram som reglerar hur Rambo
AB ska arbeta för att uppfylla villkor i miljötillstånd och miljölagstiftning. Under 2020
uppdaterades kontrollprogrammen för samtliga fyra avfallsanläggningar.
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6.7 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Resultaträkning
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

Intäkter

89,7

85,2

95,1

-84,8

-79,6

-90,1

-4,2

-4,2

-3,9

Rörelseresultat

0,7

1,4

1,1

Finansiella poster

0,0

0,0

0,0

Resultat efter finansiella poster

0,7

1,4

1,1

Belopp i mnkr

2021

2020

2019

Eget kapital

17,4

16,7

15,3

2,1

3,2

4,4

36,1

32,3

26,7

Kostnader
Avskrivningar

Nyckeltal

Låneskuld
Soliditet (%)
Investeringsutgifter

5,2

4,6

3,2

Antal anställda

199

194

203

Avkastning på eget kapital (%)

4,3

8,8

7,9

Verksamhet
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (Räddningstjänsten, RMB) är ett
kommunalförbund som genom myndighetsutövning, förebyggande arbete, information,
utbildning och räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg och säker miljö för
människor att vistas i. Förbundet ansvarar för att tillhandahålla en effektiv räddningstjänst i
de tre medlemskommunerna, Uddevalla, Munkedal och Lysekil.
Ekonomisk analys
Resultatet för året uppgår till +710 tkr. Exempel på större positiva budgetavvikelser är lägre
personalkostnader för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), en vakanshållen tjänst på
dagtid och ett par långtidssjukskrivningar. Förbundet har haft högre intäkter än budgeterat,
exempelvis ersättning för kostnader i samband med oljeutsläppet i Byfjorden 2020. Negativa
budgetavvikelser återfinns bland annat i årets avskrivningar, datorer och datautrustning,
brandredskap och brandskyddsutrustning. Resultatet är halverat jämfört med föregående år.
Händelser av väsentlig betydelse
•
•
•
•
•
•

Vid årsskiftet övertog Kenneth Engelbrektsson (S) ordförandeposten efter Jerker
Lundin (KD).
Direktionen beslutade att under våren, tillsammans med Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (NÄRF), anlita en extern konsult för att utreda
förutsättningarna för ökad samverkan alternativt en sammanslagning av förbunden.
Förbundet har vid två tillfällen, maj och augusti, tillförordnat ny förbundschef.
Orust har tecknat avtal om att ingå i RMB/NÄRF:s gemensamma
räddningsledningssystem och ledas operativt av ledningscentralen från och med
januari 2021.
Förbundet har under året gjort en investering av ett begagnat höjdfordon.
Investeringen avviker från beslutad fordonsplan men var nödvändig då ett av de
befintliga höjdfordonen var ålderstiget och i dåligt skick.
Ljungskiles brandstation invigdes och togs i bruk i maj. Första spadtaget för
Uddevallas nya brandstation togs i augusti.
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Förväntad utveckling
Framtida förändringar i samhället ställer krav på kommunernas och räddningstjänstens
förmåga. Räddningstjänsten som organisation måste tillåtas att växa i samma takt som
riskbilden i samhället och befolkningstillväxten ökar. En stor utmaning för förbundet är
kompetensförsörjning för deltidsorganisationen där det är hög personalomsättning och ett
ständigt pågående rekryteringsarbete som tar kraft ur organisationen. En strukturell
förändring i personalbemanningen behöver göras i ledningscentralen i närtid för att
säkerställa arbetsmiljö och produktion.
Väsentliga personalförhållanden
Den 31 december 2021 har förbundet 199 anställda. Av de anställda är 140 RiB-personal
varav 4 är kvinnor. Av det totala antalet anställda är 10 kvinnor. Förbundets medelålder för
brandmän i heltidsstyrka är 41,9 år, RiB-personal 43,2 år och dagtidspersonal 49,7 år.
Pensionsavtal för brandmän i heltidsstyrka ger för närvarande möjligheten att ta ut
avtalspension vid 58 års ålder.
Under året har tolv personer avlutat sina tjänster, en brandingenjör och en servicetekniker på
dagtid samt tio RiB-personal. Förbundet har nyanställt 15 personer under året, två personer
heltid varav en person på administration och en person på tekniska, övriga nyanställda är 13
RiB-personal. Förbundet har även haft åtta personer visstids- eller timanställda. Dessa
personer har täckt upp som semestervikarier. I Lysekil finns en bidragsanställning med
tidsbegränsad anställning som serviceman.
Väsentliga risker
Förbundet står inför utmaningar för att möta framtida förändringar i samhället. Ökad
befolkning, komplex byggnation, social oro, säkerhetspolitiska förändringar i vår omvärld
ställer krav på att bygga upp och säkerställa förmåga för krisberedskap och civilt försvar.
Räddningstjänsten som organisation måste tillåtas att växa i samma takt som riskbilden i
samhället och kommunerna ökar. En stor utmaning är kompetensförsörjning för vår
deltidsorganisation med hög personalomsättning och pågående rekryteringsarbete. Vi
behöver och kommer att kraftsamla för att hitta nya vägar och lösningar för att säkerställa
den operativa förmågan och bemanningen på våra deltidsstationer. En ny föreskrift (MSBFS
2021:88) om hur kommunen ska utföra och planera sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor som kommer att gälla från halvårsskiftet 2022 har tvingat oss till ett
omfattande planeringsarbete för att möta dessa krav.

Lysekils kommun, Årsredovisning 2021

121(128)

7 Övrigt
7.1 Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
Kommunens inflytande
Kommunens röstandel i föreningen utgör en så liten del (1 röst av totalt 132 röster på
stämman) att kriterierna för att inkludera räkenskaperna i kommunens sammanställda
redovisning inte uppfylls. Kommunens borgensåtagande per den 31 december 2021 uppgår
till ett belopp om 339,6 mnkr, varför följande upplysning lämnas. Styrelsen beslutade i
januari 2022 att lösa ett av föreningens lån i sin helhet med omsättningsdatum 2022-03-01
och amortera 30 mnkr.
Verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att
upplåta bostäder till invånare med fastställt vårdbehov i Lysekils kommun. Fördelningen av
bostäder sker genom socialförvaltningen i Lysekils kommun.
Föreningen omfattar omsorgsfastigheter i Brastad och i Lysekil.
Stångenäshemmet, Tuntorp 4:156 i Brastad tätort innehåller 55 bostäder och
gemensamhetslokal. Fastigheten förvärvades 2010. 14 av de 55 bostäderna avser
trygghetsboende.
Inflyttning på Fiskebäck äldreboende skedde under slutet av 2020. Fiskebäck äldreboende
innehåller 80 lägenheter för vård och omsorg, storkök, restaurang, lokaler för
dagverksamhet, kontor och konferensrum samt personal- och omklädningsrum. Den totala
ytan är drygt 7 000 kvadratmeter. Förutom huset byggdes även ny lokalgata som Lysekils
kommun övertar och driftar.
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder har under året sålt
Lysekilshemmet, Kronberget 1:210 till LysekilsBostäder AB. LysekilsBostäder AB tillträdde
fastigheten i januari 2021 när befintlig verksamhet flyttat till Fiskebäck.
Ekonomi
Årsredovisningen för 2021 har ännu inte behandlats av styrelsen varför uppgifter om årets
resultat och övriga ekonomiska nyckeltal ej kan anges i nuläget.
Framtid
Föreningen undersöker möjligheter uppföra trygghetsboende om ca 30 lägenheter på
Läkarvägen 3. Förfrågan om kommunal borgen har lämnats till kommunen. En
undersökning om intresset av att bo i trygghetsboendet genomfördes under hösten och
intresset för det var stort.
Föreningens ekonomi är stabil. Då föreningen förvaltar och sköter fastigheter är
verksamheten stabil. Föreningen har en plan för kommande underhåll och kan därför sätta
av medel för detta.
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7.2 Kommunstyrelsens ledamöter
Ordförande
Jan-Olof Johansson (S)
1:e vice ordförande
Emma Nohrén (MP)
2:e vice ordförande
Ronald Rombrant (LP)
Ledamot
Christina Gustavsson (S)
Ledamot
Lars Björneld (L)
Ledamot
Björn Martinsson (LP)
Ledamot
Ulf Hanstål (M)
Ledamot
Christoffer Zakariasson (SD)
Ledamot
Yngve Berlin (K)
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Revisionsberättelse för år

2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder
revisorerna.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente.Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som vi anser tillräcklig för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionens arbete och möjligheter att granska verksamheten har påverkats av pandemin.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Pandemin har medfört
att kommunen har erhållit omfattande extra ersättning från staten vilket bidragit till
kommunens ekonomiska resultat.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Under året har inventering och
bedömning skett av väsentliga hyreskontrakt utifrån hur de skall hanteras i förhållande till
god redovisningssed. Inventering av resterande kontrakt bör ske under 2022 för att
säkerställa att samtliga hyreskontrakt redovisas i enlighet med god redovisningssed.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de
enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.
Lysekil den 8 april 2022

Kent Olsson

Johan Forsberg

Olle Krischansson
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Bilagor:
Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2021, PwC
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna för de kommunala bolagen samt
revisionsberättelser för de kommunala bolagen
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7.4 Begreppsförklaring
Anläggningskapital
Skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga 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
infriandepunkt. När förpliktelsen infrias belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland
annat pensionsåtagande.
Balanskrav
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.
Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt
respektive anskaffat sitt kapital.
Driftredovisning
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.
Eget kapital
Kommunens förmögenhet, alla tidigare års ackumulerade överskott. Består dels av
rörelsekapital, dels av anläggningskapital.
Exploateringsverksamhet
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att exempelvis 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.
Finansiellt leasingavtal
Med finansiellt leasingavtal menas ett leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar
som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till
leasetagaren.
Kapitalkostnader
Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning, dels av ränta på bundet kapital.
Kassaflödesanalys
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt
finansiering och därmed framkommer likviditetsförändringen.
Kortfristiga fordringar och skulder
Skulder och fordringar som har förfallodag tidigare än ett år efter balansdagen.
Leasingavtal
Är ett avtal enligt vilket en leasegivare enligt avtalade villkor under en avtalad period ger en
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leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Leasingavtal kallas ibland
hyresavtal, särskilt när det gäller leasing (hyra) av fastighet.
Likviditet
Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder 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.
Operationellt leasingavtal
Är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Pensionsskuld
Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att skuld
upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som en avsättning i
balansräkningen.
Periodisering
Fördelning av intäkter och kostnader till den redovisningsperiod de uppstått.
Resultaträkning
Resultaträkning är ett sammandrag av samtliga intäkter och kostnader under
räkenskapsåret. 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 kortfristiga skulder. Visar kommunens
finansiella styrka.
Soliditet
Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i procent. Visar långsiktig
betalningsförmåga.
Utdebitering
Anger hur stor del av varje intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 45

2022-04-20

Dnr 2022-000211

Flyktingmottagande Lysekils kommun
Sammanfattning
Med anledning av det pågående kriget i Ukraina har flyktingströmmar från Ukraina
till Europa och Sverige ökat kraftigt sedan krigets start 24 februari. Sveriges
kommuner är ombedda att bidra aktivt i flyktingmottagande på olika sätt.
Enligt ett inriktningsbeslut den 4 mars gavs samtliga förvaltningar och kommunala
bolag i uppdrag att till den 20 mars skapa förmåga till ett strukturerat och effektivt
mottagande av 200 flyktingar. Sedan den 11:e mars har Lysekils kommun tagit emot
drygt 100 ukrainska medborgare på flykt.
För att säkerställa uthållighet och kvalitet har en riskbedömning genomförts och
dialog förts med kommunstyrelsens presidium. Kommunledningsgruppen har
tillsammans med strategfunktioner beskrivit viktiga ställningstaganden för det
fortsatta arbetet. I sammanfattning handlar inriktningen om att agera generöst men
med bibehållen kvalitet för att skapa ett mottagande som möjliggör för barn och
unga att gå i skolan och för vuxna att komma in i arbete och sysselsättning.
Bedömningen är Lysekils kommun kan klara att ta emot totalt 300 personer på flykt
med tillräcklig kvalitet. Arbetet kommer att innebära risker och kräver tydlig
samverkan och ansvarstagande i samtliga nämnder och förvaltningar för att lyckas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 72
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01
Skrivelse från Migrationsverket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom bedömningen att Lysekils kommun kan
hantera en nivå för mottagande av ukrainska medborgare på flykt om totalt
300 personer varav 250 erbjuds plats på Badhusberget eller Lysekilshemmet.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom LysekilsBostäders AB inriktning att hyra ut
40 lägenheter på Badhusberget till Migrationsverket.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom inriktningen att i Lysekilshemmet upplåta
50 platser som evakueringsboende under som längst tre månader för att därefter
övergå till långsiktigt boende.
Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden uppdraget att ansvara för
verksamheten vid Lysekilshemmet och den koordinering det innebär.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
LysekilsBostäder AB
LEVA i Lysekil AB

Justerare
E-signering:
079BF0B23933CB62B048722A14473B28DA18F191CB

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 46

2022-04-20

Dnr 2022-000100

Lysekils kommuns kommunikationspolicy
Sammanfattning
Lysekils kommun är en offentlig och politiskt styrd organisation som arbetar för
dem som bor, lever och verkar i kommunen. Med en policy för kommunikation
tydliggör kommunfullmäktige vad som gäller för arbetet med information och
kommunikation i Lysekils kommun.
De gemensamma principer och förhållningssätt som anges hjälper verksamheten att
förmedla en helhetssyn, stärka bilden av kommunen och skapa delaktighet både
internt och externt.
Policyn lägger också grunden för det strategiska kommunikationsarbetet och den
dagliga kommunikationen med invånare, kunder, företagare, besökare, medarbetare
och andra intressenter.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 67
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15
Policy för kommunikation 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Lysekils kommuns policy för kommunikation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare
E-signering:
079BF0B23933CB62B048722A14473B28DA18F191CB

Utdragsbestyrkande

Strategi
Program
Plan
>> Policy
Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Policy för kommunikation

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2022-04-20, § 44

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2025-12-31

Dokumentansvarig:

Administrativ chef

Dnr:

LKS 2022-000100

Sida 2 av 6

Policy för kommunikation
Innehåll
Inledning och syfte ....................................................................................................................................... 4
Grundprinciper för vår kommunikation ........................................................................................................ 4
Övergripande mål ......................................................................................................................................... 4
Strategier ...................................................................................................................................................... 4
Kommunens varumärken ............................................................................................................................. 5
Grafisk profil ................................................................................................................................................. 5
Ansvar........................................................................................................................................................... 5

Sida 3 av 6

Inledning och syfte
Lysekils kommun är en offentlig och politisk styrd organisation som arbetar för dem
som bor, lever och verkar i kommunen. Med denna policy tydliggör
kommunfullmäktige vad som gäller för arbetet med information och kommunikation i
Lysekils kommun.
De gemensamma principer och förhållningssätt som anges i denna policy hjälper oss
att förmedla en helhetssyn, stärka bilden av kommunen och skapar delaktighet både
internt och externt i vår kommunikation.
Kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att kommunen når de mål som
kommunfullmäktige har beslutat. Policyn lägger också grunden för det strategiska
kommunikationsarbetet och den dagliga kommunikationen med invånare, kunder,
företagare, besökare, medarbetare och andra intressenter.

Grundprinciper för vår kommunikation
Information och kommunikation är en grundförutsättning för våra målgruppers insyn,
delaktighet och inkludering. Det är också en förutsättning för att våra målgrupper ska
kunna ta till vara sina demokratiska rättigheter och vara medskapare i hur Lysekils
kommun utvecklas.
Kommunikation är också ett verktyg för att säkerställa att kommunens vision och
utvecklingsmål nås och att styrmodellen får genomslag. Att kvalitén i verksamheterna
säkras och utvecklas och att en god ekonomisk hushållning uppnås är avgörande för att
stärka förtroendet för organisationen Lysekils kommun.
Kommunikationen ska bidra till kvalitet i kommunens tre grunduppdrag:
• serviceuppdraget,
• demokratiuppdraget,
• samhällsutvecklingsuppdraget.

Övergripande mål
Vår kommunikation är rättssäker, skapar goda relationer med våra intressenter och
bidrar till att kommunens erbjudanden uppfattas som tydligt, trovärdigt och attraktivt.
När vi kommunicerar anpassar vi kommunikationen och riktar den till våra
intressenter.
Våra intressenter är grupper av individer, organisationer eller motsvarande som har ett
intresse eller ett behov av kommunkoncernens erbjudande. Exempel på dessa kan vara:
invånare, medarbetare, kunder, näringsliv, politiker, besökare, media,
samarbetspartners, andra myndigheter, kommuner, ideella och fackliga organisationer.

Strategier
För att stödja våra grundprinciper och huvudfunktioner med vår kommunikation och
bidra till vårt övergripande kommunikationsmål, ska dessa strategier alltid beaktas:
•
•

Vi kommunicerar tydligt våra verksamhetsmål och beslut. Vi skapar förståelse
genom att generöst dela med oss om vad vi gör och varför, även i komplexa
frågor.
Vår kommunikation ska stimulera delaktighet och dialog. Vi är en lyssnande
organisation som bjuder in till dialog och medskapande för att det hjälper oss
att utveckla verksamheten.
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•
•
•

Vi kommunicerar internt innan vi kommunicerar externt. Effektiv
internkommunikation är nyckeln till en fokuserad organisation, engagerade
medarbetare och nöjda kunder.
Kommunens information ska vara lätt att hitta, förstå och ta till sig för att
kunna möta alla invånare, oavsett språkkunskap, digital vana,
funktionsvariationer eller kunskaper om den kommunala organisationen.
Vår externa kommunikation ska bidra till att skapa enhetlig, korrekt och
attraktiv bild av kommunen och dess verksamheter. Chefer, medarbetare och
förtroendevalda är viktiga kunskapsbärare och ambassadörer, som bidrar till att
ge en ärlig och mångfacetterad bild av vårt uppdrag och våra verksamheter.

Kommunens varumärken
Lysekils kommuns samtliga verksamheter har tre gemensamma varumärken:
1. Kommunen som organisation
Här används den grafiska profilen i syfte att ha en tydlig avsändare och
kommunikationen genomsyras av kommunens värdeord; öppet, enkelt och
värdigt.
2. Kommunen som plats
Det geografiska läget och utbudet för dem som bor, lever eller besöker vår
kommun.
3. Kommunen som arbetsgivare
En attraktiv arbetsgivare som arbetar proaktivt med kompetensförsörjning inför
framtida behov.

Grafisk profil
Alla verksamheter inom Lysekils kommun ryms under samma varumärken och
använder vår gemensamma logotyp och grafiska profil. Det blir tydligt för våra
invånare, andra aktörer och omvärld vad Lysekils kommun har att erbjuda.
Den grafiska profilen är styrande för hur allt informationsmaterial, både tryckt som
digitalt, ska se ut.

Ansvar
Alla chefer, medarbetare och förtroendevalda i Lysekils kommun har ett
kommunikativt ansvar. Det innebär att aktivt söka och dela med sig av information för
att genomföra sina arbetsuppgifter, utveckla verksamheterna och stärka förtroendet för
Lysekils kommun. För att stödja detta arbete finns också chefs- och
medarbetarplattformarna som utgår från kommunens styrmodell med fokus på vision,
värdegrund och kvalitetssäkring av verksamhetens grunduppdrag.
Genom att vara öppna, tillgängliga, engagerade och ha fokus på gott bemötande lägger
vi grunden för en bra service. Med god kunskap om kommunens verksamhet och mål
blir vi goda ambassadörer och kan tillsammans bygga varumärket Lysekils kommun.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

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

Tänk på miljön innan du skriver ut

Sida 6 av 6

1 (4)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 47

2022-04-20

Dnr 2021-000152

Revidering av kulturmiljöprogram
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 att återremittera förslaget till revidering av
Kulturmiljöprogram till samhällsbyggnadsnämnden med hänvisning till att
programmet kan innebära konsekvenser för bygglov på utpekade områden i
kulturmiljöprogrammet.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt nämndsmöte 2021-11-04.
Samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden
var att ”samhällsbyggnadsnämndens svarar kommunstyrelsen att man inte har
något att invända mot ett antagande av reviderat kulturmiljöprogram”.
Ärendet kom åter upp på samhällsbyggnadsnämndens möte 2021-12-09 och
nämnden beslutade då att svara kommunstyrelsen:
•

Man önskade att kulturmiljöprogrammet omarbetas på ett sådant sätt att det
är ett mer övergripande dokument som ger vägledning för förvaltning och
samhället hur vi vill hantera alla våra kulturmiljöer.

•

Nämnden vill se ett kulturmiljöprogram som sveper över en större tidsperiod
och ger samhället möjlighet att på ett säkert sätt implementera ny bebyggelse
utan att våra unika kulturmiljöer påverkas på ett negativt sätt.

•

Man önskade att programmet minskar på utpekande av enskilda bebyggelser
samt att dokumentet kortas ned.

•

De områden som finns i kulturmiljöprogrammet är stora vilket innebär att
det endast kommer finnas vissa typer av bebyggelse i dessa områden. Vi
måste ge samhället möjlighet att ge alla våra olika tidsepoker sina avtryck. Vi
ska lämna ett avtryck även ifrån vår tid till nästa generation. Likväl som att
bevara behöver vi hitta samspel mellan olika tidsperioder.

Efter dialog med kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidier har
förvaltningen gjort förtydliganden i kommunens reviderade kulturmiljöprogram.
Det framgår nu tydligare att utveckling i förening med bevarande är av stor vikt med
avseende på kommunens samhälls- och bebyggelseutveckling.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 66
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15
https://storymaps.arcgis.com/collections/6e0f01d3ff9945a1af0dbe8f92d40e07
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Andersson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Maria Granberg (MP) och Håkan Smedja (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare
E-signering:
079BF0B23933CB62B048722A14473B28DA18F191CB
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej- röst för avslag.
Omröstningsresultat
Med 23 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga 1.
Reservation
Monica Andersson (C) anmäler skriftlig reservation.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat kulturmiljöprogram för Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare
E-signering:
079BF0B23933CB62B048722A14473B28DA18F191CB
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NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders Söfting
Anette Björmander
Roger Siverbrant
Stefan jansson
Håkan Kindstedt
Britt-Marie Didriksson
Ann-Charlotte Strömwall
Monica Andersson
Siw Lycke
Ulf Hanstål
Lars Setterberg
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Therése Persson
Kurt Hagel
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Ronny Hammargren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Piotr Warta
Daniel Arvidsson
Lillemor Antonsson
Tommy Westman
Carina Holgersson
Klas-Göran Henriksson

Justerare
E-signering:
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Reservation från Monica Andersson (C) och Siw Lycke (C)
Vi i Centerpartiet står fast för våra åsikter gällande kulturmiljöprogrammet. Vi anser
att de förändringar som samhällsbyggnadsnämnden lyfter är viktiga att göra.
"- Man önskade att kulturmiljöprogrammet omarbetas på ett sådant sätt att det är
ett mer övergripande dokument som ger vägledning för förvaltning och samhället
hur vi vill hantera alla våra kulturmiljöer.
− Nämnden vill se ett kulturmiljöprogram som sveper över en större tidsperiod och
ger samhället möjlighet att på ett säkert sätt implementera ny bebyggelse utan att
våra unika kulturmiljöer påverkas på ett negativt sätt.
− Man önskade att programmet minskar på utpekande av enskilda bebyggelser samt
att dokumentet kortas ned.
− De områden som finns i kulturmiljöprogrammet är stora vilket innebär att det
endast kommer finnas vissa typer av bebyggelse i dessa områden. Vi måste ge
samhället möjlighet att ge alla våra olika tidsepoker sina avtryck.
Vi ska lämna ett avtryck även ifrån vår tid till nästa generation. Likväl som att
bevara behöver vi hitta samspel mellan olika tidsepoker"
Vi måste även lyssna på våra invånare och föreningar i kommunen som var tydliga i
sina samrådsyttranden till översiktsplanen att dokument likt detta inte ska vara så
försvårande och komplicerade.
Vi anser att det finns tid och möjligheter att göra ett kulturmiljöprogram som är mer
övergripande och i enlighet med invånarnas och samhällsbyggnadsnämndens tycke.
Vi anser även att tjänstepersonerna inte tagit med sig politikens åsikter i frågan. Vi
har sedan första syn av programmet varit skeptiska till ett sådant komplicerat och
detaljerat dokument. Med detta som grund så reserverar vi oss till detta beslut.
Monica Andersson (C)
Siw Lycke (C)
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Inledning
Genom att medvetet, konsekvent och långsiktigt arbeta för att främja hållbara
evenemang, i enlighet med Agenda 2030, kan dessa bidra till förverkligandet av
Lysekils kommuns vision.
Vision Lysekil 2030
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av
kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom
maritima näringar.”

Bakgrund
På uppdrag av kommundirektör påbörjades 2019 arbetet med en evenemangsutredning
som färdigställdes i en rapport under 2021. Evenemangsutredningen behandlar hur
kommunen bör organisera sitt arbete för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i
verksamheten samt god ekonomiuppföljning i samband med evenemang. Detta skapar
förutsättningar för att kunna stötta externa arrangörer samt vidareutveckla
kommunens egna evenemang. Utredningen ligger till grund för detta program.
För ytterligare information om bakgrunden se Appendix.

Syfte, mål och förutsättningar
Syfte
Syftet med Program för evenemang är att skapa förutsättningar för att använda
evenemang som ett strategiskt verktyg i samhällsutvecklingen och stärka Lysekils
kommun som attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.

Mål
Målet med Program för evenemang är att skapa förutsättningar för att utveckla och
genomföra hållbara evenemang, skapa inkluderande mötesplatser och vara ett verktyg i
arbetet för jämlikhet och jämställdhet. Kvalitativa evenemang skapar också intäkter till
det lokala näringslivet och stärker Lysekils platsvarumärke. Ytterligare en målsättning
är att skapa en ökad tydlighet och likabehandlingsprincip för de som ansöker om
evenemangsstöd hos kommunen.

Förutsättningar
Arbetet ska ske genom att stödja externa huvudarrangörer och vidareutveckla
kommunen egna evenemang.
Vid evenemangsarbete ska kommunen ha en tydlig organisation och ansvarsfördelning
samt relevant budget på berörd förvaltning/avdelning och en tydlig ekonomisk
spårbarhet. Detta säkerställer att kommunen inte drabbas av oförutsedda kostnader
och att valda insatser går att utvärdera och vidareutveckla.
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Definition och begrepp
I arbetet med evenemang behövs ett antal definitioner och begrepp förklaras i syfte att
skapa en samsyn hos berörda, både internt i kommunen och bland externa aktörer.
Evenemang och/eller arrangemang omnämns och definieras fortsatt såsom:
Ett evenemang är en publik aktivitet som är avgränsad i tid och rum. Det har ett
program, en arrangör, åskådare och/eller deltagare. För arrangörerna är det en
icke-frekvent aktivitet (inträffar till exempel en eller enstaka gånger årligen) utanför
det normala programmet. (Andersson, 1984; Getz, 1991; Andersson, Larson och
Mossberg, 2009)
Hållbara evenemang definieras ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Evenemang ska vara öppet och inkluderande för alla målgrupper samt vara religiöst
och politiskt obundet. Evenemanget ska genomföras helt eller delvis inom Lysekils
kommuns geografiska område.
 Lokala evenemang
Exempel: marknader, by- och stadsfester, festivaler, läger, tävlingslopp,
extraordinära matcher, tillfälliga utställningar, konserter, invigningar,
författarkvällar, föreläsningar, teater, högtider, vissa årstidsbaserade
återkommenade företeelser såsom julbord.
 Större lokala och regionala evenemang
Exempel: Musselfesten, Cruisingen i Lysekil, cuper, Båt & Hav, Bokens dag,
Divers night, Kulturveckan.
 Större regionala och nationella evenemang
Exempel: Större konserter som exempelvis Gyllene Tider 2019, GES
(Glennmark, Eriksson, Strömstedt).
 Internationella evenemang
Evenemang med exempelvis VM-status eller konsert med världsartist.
Exempel: Lysekils Women’s Match, Skaftö Open (Ladies European Tour).
 Arrangör/huvudmannaskap
Arrangören är huvudansvarig för evenemanget och är den part som söker
erforderliga tillstånd. Arrangören är därmed juridisk ansvarig för evenemanget
avseendet till exempel försäkringar, säkerhetssamordning och kommunikation.
 Medarrangör
En medarrangör är delaktig i planeringsarbetet och genomförandet. Det kan
innebära finansiellt stöd eller praktiskt stöd i form av personella resurser eller
praktiskt fysiska insatser. Förutsättningarna ska avtalas mellan kommun och
arrangör i förväg.
 Värdkommun
När större evenemang arrangeras inom kommunens geografiska område kan
kommunen agera värd. Det innebär exempelvis deltagande vid invigning eller
prisutdelning. Detta behöver inte vara förknippat med någon ekonomisk
överenskommelse och ska avtalas mellan kommun och arrangör i förväg.
 Sponsoravtal/marknadsföringspaket
En sponsor kan stödja ett evenemang rent finansiellt eller till exempel genom
att låna ut en lokal. Vid sponsring ska en motprestation genomföras i samtycke
mellan parterna. Förutsättningarna ska avtalas mellan sponsor och arrangör i
förväg.
 Interna evenemang
Interna evenemang betyder att kommunen har huvudmannaskap. Det kan vara
kommunala invigningar, mässor, högtider och Kulturveckan.
 Externa evenemang
Evenemang som har en extern huvudarrangör och som inte drivs av
kommunen.
Sida 5 av 15

Processbeskrivning vid evenemang
För att skapa en strukturerad och tydlig process vid evenemang där samverkan både
internt och externt främjas har Lysekils kommun beslutat att följa nedanstående
process. Den utgår från förslag som framkommit under arbetet med
Evenemangsutredning 2021.

Figur 1. Övergripande processmodell för evenemang

Evenemangsorganisation
I den utredning som gjorts och som ligger till grund för programmet och ovanstående
processmodell har en inventering genomförts där det samlade utbudet av evenemang
sammanställts i en evenemangsportfölj som kompletteras av en nulägesanalys och
framtidsspaning. Dessa beskrivs vidare i Appendix 1.
Kommunen ska arbeta med en väg in och när en extern evenemangsarrangör vill ha
vägledning och stöd av kommunen gällande evenemang ska denne kontakta
Kontaktcenter som slussar vidare till evenemangslotsen. Evenemangslotsen, som är en
funktion på avdelningen för hållbar utveckling, informerar initialt exempelvis om hur
arrangören kan gå till väga för att utveckla ett hållbart evenemang, söka erforderliga
tillstånd och hur det fungerar med ansökan om kommunalt finansiellt eller praktiskt/
infrastrukturellt/materiellt stöd.
Kriterierna och de olika formerna av möjligt kommunalt stöd ska även kommuniceras
på kommunens hemsida. Det ska också tydligt framgå hur man som arrangör konkret
går till väga för att söka stöd från kommunen samt hur beslut fattas. För att skapa
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medvetenhet om möjligheterna till rådgivning och stöd bör även kommunikationsinsatser i sociala medier och andra relevanta kanaler genomföras.
Kommunen ska arbeta genom ett evenemangsråd som handhar ärenden om
kommunalt stöd till externa aktörer. Arbetet koordineras av evenemangslotsen. För att
säkerställa en kvalitativ hantering av praktiska åtgärder och kommunikation i samband
med framför allt större evenemang ska en arbetsgrupp tillsättas. Evenemangslotsen
fungerar som samordnare även för denna gruppering.
Evenemangslotsen arbetar dock inte som samordnare för enskilda externa evenemang.
Arrangören ansvarar själv för att utveckla och projektleda sitt evenemang, bekosta och
genomföra marknadsföringsinsatser samt är juridiskt ansvarig.
Kommunens säkerhetsstrateg ska alltid vara delaktig i planeringen inför större
evenemang.
Figuren nedan illustrerar arbets- och organisationsmodell för kommunens arbete och
medför ökad tydlighet, transparens och likabehandling.

Figur 2 Evenemangsorganisation

Evenemangslots
Evenemanglotsens huvudsakligen uppdrag består av att stötta evenemangsarrangörer
med rådgivning inför genomförande av evenemang, både interna och externa.
Evenemangslotsen hänvisar också arrangörer vidare till rätt tjänstperson vid eventuella
frågor. Evenemangslotsen kan stötta arrangören i sin planering genom att reda ut vilka
tillstånd som behövs, ge information om evenemangsplatser och arenor samt övrigt
praktiskt inför uppstart.
Evenemangslotsen ansvarar för att det finns väl uppdaterad information för
evenemangsarrangörer på kommunens hemsida. När en evenemangsarrangör
kontaktar kommunen via Kontaktcenter om olika former av stöd eller andra
frågeställningar kring evenemang ska denne kopplas till evenemangslotsen.
Evenemangslotsens arbete kategoriseras utifrån fyra huvuduppgifter i enlighet med
förslag i en delrapport inom projekt Maritim utveckling i Bohuslän (Anderson, 2017).
Dessa fyra huvuduppgifter är: uppmuntra och ge stöd, samordna och balansera, utbilda
och utveckla samt administrera.

Evenemangsråd
För att främja kvalitetssäkring och utveckling av hållbara evenemang finns ett
evenemangsråd. Inledningsvis består evenemangsrådet av kommunala tjänstepersoner.
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På sikt blir det eventuellt ett råd med representanter även från de kommunala bolagen,
företag, föreningar, organisationer och fastighetsägare i kommunen. Detta förutsätter
en framtida samfinansiering av finansiellt stöd till externa evenemang för att utveckla
evenemangsportföljen ytterligare.
Evenemangsrådets huvuduppdrag:
 Bereda ärenden till politiken gällande större evenemang två gånger årligen, dvs
vid ansökningar om kommunalt stöd gällande högre belopp, större praktiska
insatser och/eller ansökningar om stöd som gäller flera år, genom att använda
legacymetoden (se avsnitt nedan)
 Besluta om finansiellt och praktiskt stöd vid mindre ansökningar av kommunalt
stöd
 Säkerställa att kommunens interna evenemang utvecklas hållbart
 Informera berörda medarbetare om kommande evenemang
 Arbeta med uppföljning och utvärdering
 Verka för och prioritera evenemang som bidrar till Lysekils kommuns vision
Funktioner i evenemangsrådet:
 Kulturchef – beslutsfattare personellt och finansiellt stöd från
utbildningsförvaltningen
 Representant från Ung utveckling – representant för ungas perspektiv
 Fritidschef – ansvarig för anläggningar/arenor
 Föreningsutvecklare – representant för föreningar
 Säkerhetsstrateg - kvalitetssäkra evenemangets plan för säkerhet
 Teknisk chef/Enhetschef park, gata och natur - beslutsfattare personellt och
materiellt stöd från enheten för park, gata och natur samt beställare av LEVA:s
tjänster
 Destinationsstrateg – kvalitetssäkra arbetet med platsens attraktivitet
 Evenemangslots – samordnare för rådet

Legacymetoden
För att förstå komplexiteten kring större evenemang och skapa förutsättningar för att
kunna påverka de samhälleliga effekterna positivt har en så kallad legacymetod
utvecklats av Göteborgs universitet. Metoden kan ses som en utökad SWOT- eller
konsekvensanalys. Legacy kan översättas till ordet ”arv” eller som långsiktig effekt för
samhället.

Arbetsgrupp
Vid större regionala, nationella eller internationella evenemang ställs större krav på
samordning för att säkerställa bland annat samhällskommunikation, säkerhet vid
evenemanget, renhållning och trafikhållning med mera. Vid dessa tillfällen
sammankallar evenemangslotsen en kommunal arbetsgrupp som har uppdraget att
säkerställa:
 att det stöd som evenemangsrådet beviljat verkställs.
 att kommunikationsinsatser och säkerhetsåtgärder genomförs.
 att ha kontakt med arrangören inför och under evenemanget om konkreta
åtgärder.
 att återrapportera till evenemangrådet efter evenemang hur evenemanget
fungerat.
Exempel på funktioner i arbetsgruppen (behovsstyrt):
 Kommunikatör – samhällsinformation till allmänhet i samband med
evenemang
 Turistinformatör – information till allmänhet via vastsverige.com
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Säkerhetsstrateg – kontakt blåljusgrupp
Trafikingenjör – markupplåtelse, trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Enhetschef park, gata och natur – beställare infrastrukturella insatser
Kommunala bolag (LEVA, RAMBO) – utförare infrastrukturella insatser
Alkoholhandläggare
Livsmedelstillståndshandläggare
Miljöhandläggare

Kommunalt stöd till externa arrangörer
Genom ett relevant kommunalt stöd till externa evenemangsarrangörer skapas
förutsättningar för kvalitativa och hållbara evenemang och en bred
evenemangsportfölj. Evenemangslotsen samordnar samtliga kommunala stödinsatser i
samverkan med evenemangsrådet och arbetsgruppen. Evenemangslotsen projektleder
inga externa evenemang.
Kommunen ska ge möjlighet för externa arrangörer av icke vinstdrivande evenemang
att ansöka om stöd i form av rådgivning, praktiskt/materiellt/infrastrukturellt stöd till
ett värdesatt belopp samt finansiellt stöd. Praktiskt och finansiellt stöd kan endast
tilldelas juridisk person såsom en förening eller organisation och inte till enskild
privatperson.
Exempel på praktiskt/materiellt/infrastrukturellt stöd kan utgöras av exempelvis:
toaletter, elförsörjning, evenemangsparkering, extrainsatta bussar,
fiberanslutning/wifi, hamnavgifter i gästhamnar och Lysekils hamn, lokaler och arenor,
markupplåtelse/evenemangsplats, renhållning toaletter, sopkärlstömning, städning av
gator och parker, vägavspärrningar, p-vakter, återställning av skadade markområden
och annan förstörelse, åtgärder för trygghet och säkerhet.
Kommunen ska ge möjlighet och uppmuntra externa arrangörer av
vinstdrivande/kommersiella evenemang att kontakta kommunen för rådgivning och
samverkan för att främja en hållbar utveckling samt ge möjligheter att köpa
servicepaket avseende praktiska/materiella/infrastrukturella insatser. Om arrangören
inte önskar köpa servicepaket från kommunen får arrangören själv beställa och boka
åtgärderna av lämplig leverantör.

Servicepaket
Beroende på vilken typ och storlek på evenemang som ska anordnas, kan olika
samhälleliga krav ställas för att upprätthålla till exempel en väl fungerade infrastruktur,
renhållning och miljö samt kommunikation. För att hantera dessa behov erbjuder
kommunen ett servicepaket för de arrangörer som väljer att inte själva ordna de
funktioner som Lysekils kommun kräver för att bevilja tillstånd och stöd.
Innehållet och kostnaden för servicepaketet varierar beroende på evenemangets
omfattning och upplägg och bygger på faktisk kostnad utifrån underlag från enheten
för park, gata och natur. Servicepaketet kan exempelvis innehålla:
avspärrningar, skyltning, toaletter/bajamajor, sopställ, soptömning, gatustädning,
elförsörjning, extra p-platser, p-bussar, p-vakter, extra kostnader för kollektivtrafik,
säkerhetsanordningar, kommunikation, vattenförsörjning, wifi, uteblivna intäkter från
ex /kajupplåtelser/parkeringsintäkter, hyra lokaler/arenor,
markupplåtelser/vattenupplåtelser, återställning av skadade markområden och annan
förstörelse.
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Ansökan om stöd
Ansökan om kommunalt stöd görs digitalt via kommunens hemsida. Ansökan om stöd
är ett formulär med ett antal frågor som evenemangsarrangören ska besvara.
Arrangören fyller i uppgifter om evenemanget, hur de arbetar med säsongsförlängning
och samverkan, praktiska åtgärder såsom hållbara inköp och transporter, tillgänglighet
och inkludering, information/ kommunikation, utveckling och utvärdering.
Syftet med ansökan är att säkerställa tillgängliga, inkluderande och hållbara
evenemang, ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv samt ge möjlighet
för likabehandling av alla intresserade evenemangsarrangörer.
Ansökningsformuläret ska också fungera som en hjälp-till-självhjälp under
planeringsstadiet av evenemanget.
I samband med ansökan om stöd ska evenemangsarrangören också skicka in bilagor
som beskriver:
 Säkerhetsplan
 Översiktlig budget
 Kommunikationsplan

Kommunen som medarrangör eller värdkommun vid större externa
evenemang
Vid större icke vinstdrivande evenemang inom kommunens geografiska område ska
kommunen om möjligt agera medarrangör alternativt fungera som värdkommun. Detta
medför inte automatiskt att evenemanget är berättigat till stödinsatser av praktisk eller
finansiell karaktär.

Kommunala interna evenemang som samordnas av evenemangslots
Kommunen ska vara huvudarrangör för vissa återkommande, övergripande och utvalda
evenemang för att kvalitetssäkra och tillgängliggöra evenemang och högtider. Dessa
samordnas av evenemangslotsen. Det betyder att evenemangslotsen sammankallar till
arbetsmöten och håller ihop den förvaltningsövergripande processen. Ansvar för
innehåll, program och upplägg av evenemangen ska fortsatt skötas av respektive berörd
förvaltning.
Evenemangen är:
 Nationaldagen med medborgarceremoni
 Kulturveckan
 Hållbarhetsveckan - Kommunstyrelseförvaltningen
 Julljuspromenad/ljuständning vid advent
 Utvalda specifika evenemang såsom exempelvis
invigning av Sommargata 2022

Ekonomi
Ekonomisk transparent kan ses som en av hörnstenarna för en hållbar
samhällsutveckling och en kommunal budget i balans. Evenemang, både interna och
externa, som innebär någon form av kostnad för kommunen ska ha en egen kodsträng
så att ekonomin är spårbar och enkel att följa. Samtliga förvaltningar och kommunala
bolag ska rapportera kostnader via denna kodsträng. Därmed skapas förutsättningar
för att synliggöra kommunens ekonomiska insatser, transparens och möjligheter att
kunna utvärdera, följa upp och utveckla evenemangshanteringen. Redovisningssystem
för evenemang ska byggas upp i samråd med ekonomiavdelningen.
Kommunens verksamheter som kan förväntas uppbära kostnader, exklusive
lönekostnader, i samband med planering, genomförande och uppföljning av
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evenemang, ska ha en specificerad budgetpost för att säkerställa att det finns utrymme
för Lysekils kommun att arbeta med och stödja evenemang. Några verksamheter som
kan förväntas uppbära kostnader i samband med evenemang är
kommunstyrelseförvaltningen (avdelningarna för verksamhetsstöd samt hållbar
utveckling), samhällsbyggnadsförvaltningen (enheten för park, gata och natur samt
hamnenhet) samt utbildningsförvaltningen (kultur och fritid).
Kostnader för evenemang uppstår vid:
 Köp av sponsring/marknadsföringspaket
 Praktiskt stöd till icke vinstdrivande evenemang
 Finansiellt stöd till icke vinstdrivande evenemang
 Kommunens egna evenemang
Politiska beslut om att medverka eller arrangera evenemang ska alltid åtföljas av
finansieringsbeslut i de fall de inte ryms inom beslutade ramar. Utbetalning sker i
direkt anslutning till beslut om inte annat är överrenkommet.
Ekonomiska ramar för evenemang fastställs i ordinarie budgetprocess.

Ekonomisk spårbarhet
Alla evenemang som innebär någon form av kostnader för kommunen får en egen
kodsträng, både interna och externa, för spårbarhet. Alla förvaltningar och kommunala
bolag ska rapportera kostnader via denna kodsträng. På så sätt skapas förutsättningar
för att synliggöra kommunens ekonomiska insatser, skapa transparens och möjligheter
att på riktigt kunna utvärdera, följa upp och utveckla evenemangshanteringen.

Avtal/Återbetalningskrav
Skriftliga avtal ska finnas mellan parterna där respektive parts skyldigheter och
rättigheter regleras samt hur tvist ska hanteras. Återbetalningskrav kan komma att
ställs på arrangören om evenemanget inte genomförs enligt avtal eller i enligt med
skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Information och kommunikation
Kommunen ska arbeta aktivt med kommunikation kring evenemang. Det är dock
viktigt att skilja på kommunikation om ett evenemang avseende samhällsinformation
såsom exempelvis påverkan på trafik, transporter och säkerhetsåtgärder till skillnad
från marknadsföringen i samband med ett evenemang. När evenemangen har en extern
arrangör är denna alltid ansvarig för reklaminsatser och marknadskommunikation.

Utvärdering och utveckling
I enlighet med kommunens styrdokument ska organisationen arbeta aktivt för en
hållbar utveckling och med ständiga förbättringar. Det finns ett stort värde i att ta vara
på erfarenheter och lärdomar från tidigare genomförda evenemang och därför ska
kommunen aktivt arbeta med utvärdering av relevanta genomförda evenemang. Detta
främjar vidareutveckling och bildar basen för innovation och nytänkt.
Evenemangslotsen koordinerar arbetet.
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Appendix
Arbetet med utredningen har legat inom ramen för utvecklingsområde Upplev Lysekil
vår unika livsmiljö samt Destinationsstrategi Lysekil 2030. Styrgrupp har bestått av
samhällsbyggnadschef och chef hållbar utveckling. Arbetet har skett i dialog med
kommundirektör samt kommundirektörens ledningsgrupp.
Evenemangsutredningens nulägesanalyser och rekommendationer baseras på en rad
intervjuer med tjänstepersoner inom Lysekils kommun och de kommunala bolagen,
samtal med externa aktörer på lokal och regional nivå, en rad olika skriftliga rapporter
och andra underlag samt studier av goda exempel och andra kommuners arbete. Ett av
kommunens övergripande utvecklingsområden är ”Barn och unga är vår framtid” och
sedan 1 januari 2021 är Barnkonventionen lag och ska genomsyra kommunernas
arbete. För att sätta fokus på ungas perspektiv i samband med evenemang har en
digital enkät om inkludering vid evenemang skickats ut till högstadieelever och
gymnasieelever. Resultaten från undersökningen ingår i evenemangsutredningens
rekommendationer.
Inom ramen för projekt Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB 2016–2019), som
samordnades av Tillväxt Norra Bohuslän med Lysekils kommun som projektägare, togs
en gemensam övergripande evenemangsstrategi fram för kommunerna Strömstad,
Tanum, Sotenäs och Lysekil. Rekommendationen från MUB-projektet var att den
övergripande strategin skulle kompletteras med lokalt anpassade styrdokument för
respektive kommun.
Evenemangsutredningen gör inte anspråk på att vara en strategi för vilka evenemang
externa arrangörer bör välja att genomföra.
Föreliggande Program för evenemang baseras på genomförd evenemangsutredning
och ska gälla alla kommunala bolag, nämnder och förvaltningar.

Inventering och evenemangsportfölj
I Lysekils kommuns geografiska område anordnas årligen en mängd evenemang. En
översiktlig inventering har genomförts av evenemang för åren 2018–2020 där år 2019
valts ut som referensår eftersom åren 2020/2021 dominerades av Corona-pandemin
och därför inte anses representativa. Evenemangsinventeringen gör inte anspråk på att
vara fullständig utan har genomförts för att skapa en översiktlig bild av utbudet.
En evenemangsportfölj är det samlade utbudet av olika kategorier av evenemang som
sker inom ett geografiskt avgränsat område under en begränsad tid. Portföljen visar
utgångspunkterna när en destination eller kommun vill arbeta för att utveckla
evenemang som en del av sin destinationsutvecklingsstrategi. Syftet med att inventera
och analysera befintligt evenemangsutbud har varit att få en översiktlig bild av vilka
målgrupper som inkluderas, varaktighet, huvudmannaskap och hur evenemangen är
fördelade geografiskt i kommunen samt under året. Idén bakom en medveten
evenemangsportfölj är att se till helheten i stället för delarna i form av enskilda
evenemang. Genom ett strategiskt och långsiktigt arbete med evenemang kan
kommunen främja sitt platsvarumärkesarbete och en generellt positiv
samhällsutveckling med välmående företag och föreningar, ett rikt upplevelseutbud för
boende och besökare och god livskvalitet. Kommunen har ett stort inflytande på
evenemangsportföljen genom att själv agera huvudarrangör eller genom riktat stöd till
externa arrangörer i olika former såsom rådgivning, praktiskt och/eller finansiellt stöd.
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I enlighet med de av Turistrådet Västsverige fastställda Hållbarhetsklivets principer
och Destinationsstrategi Lysekil 2030 ska kommunen verka för en inkluderande
utbudsfördelning över hela året och hela kommunen och detta stöds även av
Grönstrategin som i delmål 4 om kultur uttrycker ”Vi skapar levande mötesplatser
genom delaktighet och kultur”.
Sammanfattningsvis kan sägas att:
 År 2019 genomfördes totalt 181 evenemang inom kommunens geografiska
område.
 Inventeringen visar på en bred evenemangsportfölj i kommunen år 2019 där
topp tre var kategorierna: utställning 18%, konsert 17% och sport 11%.
 Totalt 81% av alla evenemang var lokala evenemang.
 När det gäller den geografiska fördelningen i kommunen genomfördes 52% av
evenemangen i Lysekils stad.
 Totalt var 10% av de genomförda evenemangen 2019 flerdagarsevenemang.
 Flest evenemang arrangerades i juli månad.
 79 % av evenemangen besöktes huvudsakligen av en senior och/eller vuxen
målgrupp.
 Evenemang som riktade sig huvudsakligen till ungdomar stod för 4 % av det
totala utbudet år 2019.
 Avseende arrangörskap hade 45% av evenemangen en ideell huvudarrangör i
form av en förening eller organisation. 34% av evenemangen arrangerades av
företag.
15% arrangerades av kommunen.

Nulägesanalys
När det gäller kommunens övergripande organisation vid evenemang finns i nuläget en
otydlighet som skapar osäkerhet hos anställda men även i kommunikation och
samverkan med externa arrangörer.
Kommunen stöttar ibland externa evenemangsarrangörer på olika sätt. Det kan handla
om personellt stöd, finansiellt och/eller materiellt stöd i form av fysisk tillrättaläggning
såsom exempelvis trafikavspärrningar, parkeringar, toaletter, tillgång till el med mera.
Kriterier för vilka evenemang som är berättigade till kommunalt evenemangsstöd, i
vilken omfattning och i vilken form saknas. Det saknas också en struktur för hur beslut
om kommunalt stöd till externa arrangörer tas. I nuläget har ingen förvaltning en
avsatt budget eller struktur för att kunna tilldela externa arrangörer finansiellt stöd.
Detta med undantag av Utbildningsförvaltningen som har vissa medel att dela ut i
föreningsstöd. Kriterierna för den hanteringen är dock oklara och utreds i nuläget (år
2021).
Det saknas även en tydlig arbetsordning och ansvarsfördelning samt allokerad budget
när det gäller kommunens egna evenemang.
En väsentlig arbetsinsats har gjorts för att ta reda på och synliggöra kostnader som
kommunen har i samband med evenemang. Detta har visat sig vara en mycket svår
uppgift då evenemangen generellt inte har kodsträng eller är ekonomiskt spårbara.
På grund av att processen är otydlig skapas en förvirring internt på kommunen och
ingen vill riktigt ta tag i frågan kring evenemangsstöd. Lika otydligt är det för
arrangören som lär sig att det kan löna sig att kontakta politiker, olika förvaltningar
eller kommunala bolag i hopp om att få stöd på något sätt. Figuren nedan illustrerar
nuläget som innebär oklarheter och förvirring hos både externa evenemangsarrangörer
och inom kommunen.
Sida 13 av 15

Figur 1 Nuläge evenemangssituation

Framtidsspaning om evenemang
Pandemin covid-19 har påskyndat den digitala utvecklingen väsentligt. Mest troligt
kommer detta att fortsätta. Förväntan att kunna delta digitalt på distans, gärna
interaktivt kommer att finnas kvar. Även då man deltar vid evenemang på plats
kommer olika digitala interaktionsmetoder att efterfrågas. Exempelvis hybrida
evenemang som är en mix av digitala lösningar och delaktighet på plats kommer att
efterfrågas. Kommunen bör följa den digitala utvecklingen och möta efterfrågan.
Besökare förväntar sig väl fungerande digitala lösningar inför ett evenemang men också
mest troligt även under genomförande med exempelvis liverapportering och
interaktion. Stor potential finns i att exempelvis utveckla Kulturveckan till ett
hybridevenemang och genom detta inspirera andra aktörer.
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1. Syfte och mål
1.1. Syfte
Lysekils kommun vill förbättra förutsättningarna att använda cykel så att fler människor
använder cykeln. Därför har samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att ta fram en
cykelplan.
Cykelplanen ska vara en hjälp för kommunens tjänstepersoner och politiker i arbetet med att
utforma gång och cykelnätet för att få kommuninvånarna att resa hållbart i större
utsträckning. Planen ska ge en bild av nuläget och visa på vad som kan förbättras. Den ska
också föreslå förbättringar som kan öka andelen cyklande och göra cyklingen säkrare.

1.2. Mål
Planen ska ha mätbara mål så kommunen kan se om arbetet ökar andelen cyklande. Mätningar
görs vid infarten till centrum i Lysekil för att se förändringar i användandet av cykel.
Cykelnätet i Lysekils kommun ska upplevas som ett smidigt alternativ till bilen och vara tydligt
och tryggt.

1.3. Målgrupper och avgränsning
Målgrupper är framför allt de som kan välja cykeln istället för bilen till jobb, fritidsaktiviteter
m.m. Även barn och ungdomar som ska ta sig till skola och fritid är en stor målgrupp. De som
vill resa intermodalt d.v.s. att kombinera flera färdmedel för att komma till målet på ett
hållbart sätt är en målgrupp.
Turister är delvis en målgrupp men inte högt prioriterad i planen som framför allt bygger
cykelnätet för grupperna som tidigare nämnts. Planen är avgränsad till ovanstående
målgrupper och tar inte upp fritidscykling på leder i terräng.

2. Inledning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en cykelplan för Lysekils kommun
med inriktning på insatser som ska göra det möjligt för fler att välja cykeln.
På kortare sträckor är cykeln konkurrenskraftig mot bilen om rätt förutsättningar finns. Det
finns också en stor potential för besöksnäringen inom cykelturismen. En ökad användning av
cykel har många positiva effekter, framför allt i form av ökad folkhälsa men skapar också bättre
förutsättningar för bra livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen.
Cykelvägnätets funktion är att skapa tillgänglighet genom att knyta samman olika start och
målpunkter så att invånaren ges möjlighet att använda cykel för såväl sina dagliga
verksamheter som till andra aktiviteter. För att funktionen ska vara väl uppfylld ska hänsyn tas
till olika funktionsområden som hastighetsstandard, komfort, genhet och trafiksäkerhet.
Cykelvägnätet ska vara attraktivt så att det blir ett bättre alternativ till bilen i ett hållbart
resande.
Cykelvägnätet är utformat som ett grovmaskigt nät, kompletterat med finmaskigare nät som
tar cyklisten ända fram till målpunkten. Utöver cykelvägnätet är väl utbyggda cykelparkeringar
med god kapacitet en viktig del i en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur. För
att möta upp de olika cyklisternas behov ska cykelparkeringen ta hänsyn till olika
funktionsområden som lokalisering, säkerhet och väderskydd.
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3. Hållbar samhällsutveckling
Arbetet med cykelplanen är en del i kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling
både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Arbetet med cykelplanen kan kopplas till Agenda
2030, Kommunens klimatlöften och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.
I Agenda 2030 och de globala målen är det främst Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
som cykelplanen riktar sig mot. Säkra och hållbara samhällen ställer krav på att offentliga
organisationer skapar förutsättningar för medborgare och företag att leva hållbart. Detta kan
vi göra genom att bland annat anordna aktiviteter för att främja cykling samt att bygga upp
en effektiv infrastruktur för cyklister som är tillgänglig för alla.
I den regionala satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som Lysekils kommun
undertecknat anges hållbara transporter som ett fokusområde. I arbetet anges en rad olika
orsaker till vi skall satsa på cykling och kollektivtrafik på bekostnad av bilresor. Effekterna
som anges är:
•
•
•
•
•

Fler som går, cyklar, och åker kollektivt minskar utsläppen av växthusgaser
Bättre luftkvalitet i städer och tätorter, minskat buller, samt minskad trängsel på
vägar och gator är eftersträvansvärt.
Gång, cykel och kollektivtrafik är effektivare sätt att utnyttja markytor än biltrafik
och lämnar plats för grönska och andra viktiga samhällsfunktioner.
Ökad folkhälsa – vi blir friskare när vi går och cyklar mer.
Med ett hållbart och jämlikt transportsystem ökar tillgängligheten för ungdomar,
äldre och människor med funktionsnedsättning samt de som saknar tillgång till bil

4. Kategorisering av cykelnätet
Trafikverket har tagit fram en kategorisering av cykelvägnätet som vi i kommunen kan använda
oss av. Stråken finns i NVDB (Nationella vägdatabasen) som kommunen rapporterar in till och
som sedan används som underlag till olika karttjänster.
Regionalt cykelstråk: Regionala cykelstråk binder ihop tätorter och har därmed lång
utbredning. Ett regionalt cykelstråk kan bindas ihop med huvudcykelstråk i start- och
slutpunkten.
Huvudcykelstråk: Huvudcykelstråk förbinder olika delar inom en tätort, alltså kortare
utbredning än regionala stråk, trafikmängden kan vara större än på regionala stråk. Syftet är
att tillgodose behov för längre sträckor inom tätorten. Nätet binder ihop olika stadsdelar med
varandra och med andra viktiga målpunkter och bildar ett sammanhängande huvudcykelstråk
(som även kan knytas ihop med regionalt cykelstråk). Viktiga målpunkter är till exempel större
arbetsplatsområden, tätortens kommersiella centrum, stationer/terminaler, skolor, sjukhus
och större fritidsanläggningar. I ett huvudcykelstråk bör en god framkomlighet och säkerhet
prioriteras både gällande bredd på cykelvägen och i korsningar med bilister.
Lokalt cykelstråk: Lokala cykelstråk är ofta ”matarstråk” till huvudcykelstråk och regionala
stråk, men även isolerade stråk. Utbredningen kan variera och trafikmängden är ofta liten.
Syftar bland annat att tillgodose behov för kortare sträckor inom tätorten och som binder ihop
målpunkter med huvud- eller regionala cykelstråk. Viktiga målpunkter är t.ex.
bostadsområden, lokalt centrum, enskilda affärer, offentlig service, skolor,
fritidsområden/anläggningar och busshållplatser där omstigning sker mellan cykel och buss.
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5. Fyrstegsprincipen
Eftersom syftet med planen är att få fler att använda cykel som färdmedel ska man förstås
använda pengarna så effektivt som möjligt. Trafikverket har tagit fram en ”Fyrstegsprincip”
som är applicerbar i sammanhanget.
1. Tänk om – Påverka beteende och attityder med kampanjer, kartor och information.
2. Optimera – Effektivisera användandet av befintlig infrastruktur med hjälp av skyltning,
parkering, drift- och underhåll av vägar och grönytor, belysning.
3. Bygg om – Förbättra kvalitén på befintlig miljö genom mindre ombyggnadsåtgärder
med cykelfält, hastighetssäkringar och passager samt koppla ihop befintliga
cykelvägar.
4. Bygg nytt – Skapa nya möjligheter för cyklister genom nyinvesteringar och större
ombyggnationer som ny cykelväg eller planskildhet.

5.1. Tänk om

Mobility manegment betyder att man som kommun eller annan aktör tipsar och hjälper
människor till ett hållbart resande genom till exempel kampanjer i sociala media.
Kampanjer och information har visat sig kostnadseffektivt för att få medborgare att cykla mer.
Västra Götalandsregionens publikation ”Strategi för ökad cykling” innehåller många bra tips för
oss i kommunen och ”Hållbart resande väst” är en kompetens och projektplattform där vi som
kommun kan medverka i olika projekt och kampanjer för ett hållbart resande.

5.2. Optimera
Det gäller att underhålla och förbättra det cykelnät vi redan har för att det ska vara attraktivt
att använda. Driften av cykelbanor sköts av LEVA genom ett skötselavtal. Kraven i avtalet är
förnärvarande att sopa och snöröja våra cykelbanor men inte att sopsalta dom på vintern.
Sopsaltning är en metod för att säkra cykling på barmark även på vintern men är också mycket
kostsamt.
Cykelbanor slits inte lika hårt som bilvägar så man räknar med en livslängd på 40 år på
asfalterade Gc-vägar. Många gånger är det sättningar, växtlighet och dagvattenproblem som
gör att asfalten blir försämrad och åtgärder kan behövas tidigareläggas. 2020 gjordes en
beläggningsinventering av alla belagda vägar i kommunen, inklusive cykelbanor, som visar på
ett antal sträckor som är i behov av åtgärder inom en 10-årsperiod. Denna åtgärdsplan bör
följas så att cykelnätet håller god standard.

5.3. Bygg om
Cykelbanor kan med mindre åtgärder byggas om så de blir säkrare genom t.ex.
hastighetssäkrade övergångar, tydlig skyltning och målning, bygga ihop ”felande länkar” i
befintligt nät m.m.

5.4. Bygg nytt
För att förbättra möjligheterna till att använda cykel måste cykelnätet även byggas ut. Här
kommer prioriteringen av kommunens utbyggnader i cykelplanen till användning så
tjänstepersonerna kan prioritera.
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6. Trafiksäkerhet
6.1 Olyckor
När det gäller cyklisters skador är det helt dominerande problemet i Sverige singelolyckor, och
en stor del kan hänföras till brister i den fysiska miljön. Det är viktigt att linjeföringen är god
och förutsebar samt att underhållet håller tillräckligt hög klass så att olyckor på grund av vägen
eller cykelbanan kan undvikas.
Trafiksäkerheten bör följas upp kontinuerligt med hjälp av olycksstatistik från såväl sjukvården
som polisen för att få en så fullständig bild som möjligt. Olycksstatistik för åren 2001-2020
nedan visar de 70 olyckor med cyklister inblandade som finns i Transportstyrelsens register
STRADA över Lysekils kommun. Här finns förstås ett stort mörkertal då många olyckor aldrig
rapporteras men kan ändå ge en bild av var det kan finnas risker för cyklisterna.
50% av olyckorna inträffade i Lysekils tätort, 23% på Skaftö, 8% i Brastad och övriga i andra
delar av kommunen. Majoriteten av cykelolyckorna är singelolyckor vilket ungefär motsvarar
riksgenomsnittet.
En stor del av dessa olyckor är svåra att bygga bort då det kan röra sig om dåliga bromsar,
fiskespön i hjulet eller att man leker. En del olyckor inträffar också p.g.a. dåligt omdöme,
alkoholförtäring eller att man inte sett sig för. Däremot kan de singelolyckor som förorsakas av
brister i drift och underhåll av cykelvägar förebyggas. Exempel på sådana brister är halka,
ojämn yta eller grus på cykelbanan. En av fem har skadats i kollision med bil. Det är mer
ovanligt med olyckor mellan cyklister och gående men man ska komma ihåg att detta är
rapporterade olyckor som kräver att dom är allvarliga nog att rapporteras. I kategorin cykelfotgängare finns troligtvis ett stort antal olyckor av mindre allvarlig karaktär som aldrig
rapporteras.

Olyckstyp i STRADA, Lysekils kommun 2001–2020
Cykel-singel

50 st

72%

Cykel-motorfordon

14 st

20%

Cykel-gående

0 st

0%

Cykel-cykel

4 st

6%

Cykel-moped

1 st

1%

Cyklist-hinder

1 st

1%

Totalt

70 st

100%

6.1.1 Analys
Underlaget från STRADA är litet. Den exakta platsen och om det är på cykelbana eller på
körbanan olyckan har inträffat är också svårt att veta.
Man kan konstatera att det sker olyckor p.g.a. underlaget då 7 av 50 singelolyckor berodde på
grus eller isfläckar. Finns det en väl underhållen cykelbana att köra på hade sannolikt några av
dessa olyckor kunna undvikas.
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När det gäller kollisioner med motorfordon var 7 av 14 korsningsolyckor, 2 av 14 prejningar av
bil, 3 av 14 när bil lämnade parkeringsruta, en påkörning bakifrån på landsväg (dödsolycka) och
en där bilen kör mot enkelriktat.
När det gäller korsningsolyckorna beror många på brister i uppmärksamheten. Den viktigaste
slutsatsen är att där motorfordon och cyklar korsas bör farten vara låg och korsningen byggd
för detta om uppmärksamheten brister.
När det gäller olyckorna med prejning och upphinnandeolyckan på landsväg så kunde de
undvikits om det funnits en separat cykelväg. Man kan också konstatera att ju högre hastighet
det är på vägen desto svårare blir olyckan.
En annan slutsats är att cykelvägar inte ska dras över parkeringsplatser där
backande/utkörande bilar kan utgöra en olycksrisk.

6.2 Separering
6.2.1 Separering av cyklister och fotgängare
VGU råder att separering av fotgängare och
cyklister alltid ska eftersträvas vid
nybyggnation. Platsens förutsättningar
avgör vilken typ av separering som är
lämpligt. Separeringen kan göras med
trädrad, material- och färgskillnad eller en
vit målad heldragen linje.
Vägmarkeringar med cykelsymboler bör
användas på strategiska platser, exempelvis vid anslutande gångbanor, gång- och cykelvägar,
in- och utfarter och vid trappor. Symboler bör även målas på sträckor däremellan. I stadsmiljön
bör avståndet vara 40 meter mellan symbolerna medan det i andra fall kan räcka med 100-200
meter mellan symbolerna. Markeringen bör om det är möjligt placeras under gatubelysningen.
Separering av fotgängare från cyklister medför ökad trygghet för fotgängare, särskilt äldre, och
ökad framkomlighet för cyklisterna. Däremot har det ingen nämnvärd betydelse för
trafiksäkerheten då endast 1 procent (enligt sjukvårdsstatistiken) av fotgängarnas respektive
cyklisternas trafikskador uppkommer i kollisioner dem emellan. Viktigt att notera är att de
betydligt vanligare singelolyckorna mycket väl kan ha uppstått genom att en cyklist väjt för en
fotgängare eller en fotgängare ramlat efter att blivit skrämd av en cyklist in hög fart.
6.2.2 Separering av cyklister från biltrafik
För att ha någonting grundläggande att utgå ifrån när man ska bedöma om en separering av
cyklister och bilister ska ske kan följande kategorisering användas som är tagen från
Trafikverkets publikation 2017:145. Referensgruppen bestående av Regionala nätverket för
turism, Länsstyrelsen, Regionala planupprättare, Svenska turistföreningen, Tillväxtverket,
Trafikverket och Visita som har kommit fram till följande bedömningsmall.
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Trafiksäkerheten på olika sträckor bedöms i kategorierna grön, gul, röd och lila standard.
Grön standard: ”Cyklister upplever att det utan problem går bra att cykla med barn
under 12 år på sträckan.” Hit räknas cykelbanor och smala landsvägar med lite trafik samt
vägar i tätorter med hastigheten 30 eller 40 km/tim och lite trafik. Med låga hastigheter och
liten trafikmängd går det även att cykla på ett cykelfält som är så brett att en förälder kan
cykla bredvid ett barn (min 1,50 m).
Gul standard: ”Vägen upplevs som så pass lugn att två vuxna ofta kan cykla i bredd
utan att störas av trafik.” Hit räknas cykling i blandtrafik med lite trafik eller på cykelfält.
Här känns det bra att cykla med barn över 12 år.
Röd standard: ”Vägen upplevs som osäker.” Hit räknas cykling i blandtrafik eller på
cykelfält på vägar med större trafikmängd och högre hastigheter. Ibland kan en kortare röd
del behöva ingå för att knyta samman en led, men det finns en övre gräns för vad som är
acceptabelt när det gäller hastighet, längd och trafikmängd.
Lila standard: ”Vägen upplevs som mycket trafikfarlig.” Sträckor som ur
trafiksäkerhetssynpunkt bedöms tillhöra lila standard kan aldrig ingå i en cykelled.

Hastighet i km/h för
aktuell sträcka
30

ÅDT (antal motorfordon/dygn) för
aktuell sträcka
Oavsett mängd

Förutsättningar och bedömning av
trafiksäkerhet
Blandtrafik

40

< 3000

Cykelbana, cykelfält
Blandtrafik

> 3000

50/60

< 2500
2 500-5 000
> 5 000

60

< 500
500-2 000
> 2 000

70

< 500
500-2 000
> 2 000

Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana, cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana, cykelfält, blandtrafik
Cykelbana, cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana, cykelfält, blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
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80

< 250
250-1 000

> 1 000
90

Oavsett mängd

Cykelbana
Cykelfält, blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält, blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält, blandtrafik

6.2.3 Hastighet
Vectura (konsultföretag) gjorde 2010 en trafiknätsanalys med förslag på nya
hastighetsbegränsningar i Lysekils tätort som med små justeringar bör appliceras för att
blandtrafik med cyklister ska vara acceptabel.
Även om skyltning sätts till 30 km/h bör hastighetsmätningar göras vid behov så att
övervägande del av trafiken håller sig till angiven hastighet. Är så inte fallet bör
hastighetssänkande åtgärder göras för att cyklister ska kunna känna sig trygga.
6.2.4 El cyklar
El cyklar ökar kraftigt i försäljning och är ett miljövänligt och smidigt alternativ. De får vara
konstruerade för en högsta hastighet av 25 km/h och följa de hastighetsgränser som finns.
Möjligheterna ökar men även kraven på cykelnätet när el cyklarna blir fler. Möjligheten att
använda cykeln även om man bor långt från målet ökar väsentligt vilket gör att det blir
meningsfullt att bygga cykelbanor även utanför tätorterna. Kraven på separering och utrymme
ökar då cyklisterna kan komma i högre hastigheter vilket man bör planera för.

7. Utformning av cykelbanor i Lysekils kommun
Vid ny exploatering och förtätning är det viktigt att gång- och cykelvägnätet tas med från
början i planeringen även i detaljplaner utanför tätorterna. Vid utbyggnaden av nya gång- och
cykelvägar ska utformningen säkerställa gångtrafikanter och cyklisters säkerhet, framkomlighet
och bekvämlighet. I VGU (Vägar och gators utformning, Trafikverket) finns riktlinjer för hur
gång- och cykelvägar ska utformas. Som ett komplement till VGU finns GCM-handboken (Gång,
Cykel och Moped (Trafikverket samt Sveriges kommuner och regioner) där principlösningar för
utbyggnad, utformning, drift och underhåll av gång- och cykelvägnätet föreslås.
Alla cykelbanor i Lysekil är i grunden dubbelriktade om inget annat anges med en lokal
trafikföreskrift och en tilläggstavla. Cykelfält är enkelriktade längs med den sida av körbanan
de tillhör om inget annat anges.
Val av bredd på gång- och cykelbanan beror på vilken standard som ska uppnås, vilket stråk
cykelbanan ingår i och antal cyklister som ska använda den. För smala cykelbanor minskar
framkomligheten och attraktiviteten. Rekommenderade mått för olika cykelbanor finns i GCMhandboken. Frångås rekommendationerna bör bredden aldrig understiga 2,5 meter för en
gemensam gång och cykelbana ur drift och underhållssynpunkt.
Genhetskvot ska beaktas med när man utformar cykelnätet. Genhetskvot innebär att den
verkliga vägen divideras med fågelvägen. Helst bör kvoten inte överstiga 1,25 men upp till 1,5
kan vara acceptabelt. Beräkningen påverkas av hur långa eller korta sträckor som jämförs men
att vägen är gen påverkar attraktiviteten när det gäller att välja cykeln före bilen.
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När hinder ska finnas för att förhindra biltrafik på cykelbanor bör i första hand pollare med
reflexer i starka färger användas istället för grindar då dessa utgör ett farligare hinder och
framkomligheten blir sämre för cyklisterna. Om grindar används ska dom vara väl utmärkta
med reflexer.
Om beläggning av cykelbana ska göras bör den i första hand vara asfalterad för cyklister för en
jämn och behaglig framkomlighet.
En tydlig linjeföring bör eftersträvas så att cyklisten i tid kan orientera sig gör cyklingen smidig
och säkrare, det blir också tydligare för bilister var cyklarna kan förväntas komma.
Vid planering av cykelbanor bör man tänka på vilken sida av vägen man lägger cykelbanan.
Först och främst vill man slippa så många överfarter som möjligt av säkerhetsskäl och
cykelbanans målpunkter är viktigt att planera för. En annan viktig detalj är att slippa så många
in och utfarter som möjligt som korsar cykelbanan då varje utfart innebär en risk.
När cykelbanan ska passera en busshållplats ska den ledas bakom hållplatsen så inga konflikter
uppstår med busspassagerare.
Skyltning ska finnas i det regionala cykelnätet och efter behov i huvudcykelnätet.
Mycket av det vi gör handlar om det funktionella med cykelnätet. Det ska vara trafiksäkert och
praktiskt. En annan del med att skapa ett attraktivt cykelnät är att göra det estetiskt tilltalande.
Exempelvis är det tilltalande att cykla bland träd och gräsmattor eller att ha en soffa att vila
sina trötta ben på längs vägen.

7.1 Cykelöverfart och cykelpassage
En cykelpassage innebär att cyklisten passerar på eget ansvar, bilisten har inte väjningsplikt vid
cykelpassager om inte bilisten korsar den vid sväng eller har väjningsplikt enligt vägmärke.
En cykelöverfart är en plats där bilisten har väjningsplikt mot cyklisten och platsen är
hastighetssäkrad till 30 km/h. Där cykelbanan är klassad som huvudcykelstråk bör överfarter
vara utformade så att cyklister har företräde och att dom är hastighetssäkrade till 30 km/h. I
det lokala cykelnätet kan cykelpassager räcka säkerhetsmässigt men en bedömning får göras
från fall till fall så de upplevs trygga.
Har fordonsförare
väjningsplikt med skylt
och linje ska principen
vara att skylten och
linjen är anbringade före
fordonsföraren korsar
cykelpassagen för att
öka benägenheten att
väja för cyklarna.
Cykelpassager bör alltid
markeras med
Cykelöverfart
vägmarkering (enligt
vägmärkesförordningen SFS 2007:90) för att uppmärksamma bilisterna på att cyklister kan
passera.
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8. Cykelparkering
För att det ska vara attraktivare att använda cykel till olika målpunkter bör det finnas
möjligheter att parkera sin cykel på ett smidigt och säkert sätt. Parkeringarna har olika
standard där lägsta standard innebär att det bara finns en yta att ställa ifrån sig cykeln på. En
grundläggande utrustning som cyklisterna tycker är viktig är möjligheten att låsa fast cykeln
med ramlås. Andra saker som höjer standarden är väderskydd med belysning, pump och
möjligheten till att ladda cykeln med el. Ytterligare möjligheter att höja attraktiviteten är att
man har låsbara garage där ägaren hyr en plats och på det sättet känner att cykeln står extra
säkert.
Resandet idag blir mer och mer intermodalt. Cykelparkeringar bör därför finnas där tillgång till
kollektivtrafik finns så man kan cykla från hemmet, parkera cykeln säkert och fortsätta med
kollektivtrafik.
En inventering av antalet cykelparkeringar i kommunen och dess standard har gjorts. Under
rubriken ”Åtgärdsplan för cykelnätet” finns ett avsnitt med förslag på kompletteringar av
cykelparkeringar i kommunens samhällen.

9. Medfinansiering eller egen finansiering
För cykelbanor inom Trafikverkets vägområde krävs ansökningar i VGR:s regionala plan. Vilka
projekt som antas avgörs av VGR och dom anläggs av Trafikverket som även sköter driften.
Kommunen medfinansierar projektet med 50% och ansökan görs var 4:e år.
I nuläget är takten ungefär en cykelbana var 4:e år men det beror också på vad vi som kommun
är beredda att satsa ekonomiskt. En sträcka som Lyse-Gåseberg skulle enligt
schablonkostnaden kosta 26 miljoner kronor där vi som kommun får betala hälften.
Om vi räknar med att bygga en cykelbana vad 4:e år enligt tabell 3 så kommer vi till nummer
24 (Väg 162 Hallinden-Gläborg) år 2118 och investerat cirka 147 miljoner med eget kapital
(50%).
Ett alternativ är att lägga några av dessa cykelbanor utanför Trafikverkets vägområde och
bygga med något lägre standard. Detta kräver mer planering från kommunens sida men
kostnaderna kan bli betydligt lägre, åtgärderna kräver nästan alltid markinköp eller avtal med
markägare. Sträckorna i tabell 3 ska därför ses som stråk vars sträckning kan vara annorlunda
för att nå målpunkterna och dessutom visa sig vara kortare än att följa det statliga vägnätet.
Sträckorna kan dessutom vara mer tilltalande att cykla på ur ett turistperspektiv.
Vill kommunen anlägga cykelväg utanför Trafikverkets vägområde eller längs kommunala vägar
kan 50% medfinansiering sökas via regionala potter eller genom stadsmiljöavtal och ansökan
görs en gång om året. Externa medfinansiärer kan vara med om cykelvägar anläggs längs
kommunala vägar eller utanför det statliga vägnätet. Ska cykelbanan dras vid sidan av det
statliga vägnätet måste någon del av startpunkten på cykelvägen ansluta till en annan cykelväg
för att medfinansiering från regionala potter ska vara berättigat.
Vid exploateringar kan krav ställas på exploatören att cykelväg anläggs för transporter inom
detaljplaneområdet.
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10.

Åtgärdsplaner

Nedan redovisas föreslagna åtgärder enligt resonemanget ovan. Åtgärdsplanerna ska ses som
ett underlag för arbetet med budget, investeringsplanering och verksamhetsplanering.
Prioriteringen av åtgärderna kan ändras vid revidering av planen som bör göras vartannat år.
Åtgärderna har en ansvarig utförare och/eller beställare där följande förkortningar används:
GPN = Enheten Gata, park och natur, HU = Avdelningen Hållbar utveckling, TRV = Trafikverket

10.1 Åtgärdsplan för utbyggnad av cykelnätet
Vid nyanläggning av cykelbanor underlättar det för kommunens planerare om det finns
kriterier för vad som är viktigt när man ska prioritera en cykelbana framför en annan. Ju fler av
följande kriterier som uppfylls i hög grad bör hjälpa planerare att prioritera. Vid tilldelning av
medfinansiering i Västra Götalands regionala plan används samma kriterier.
Följande kriterier ska användas vid val av åtgärd
•
•
•
•

Antal användare
Trafiksäkerhet och trygghet
Länka bostadsområden med målpunkter som arbetsplatser, skola och kollektivtrafik
Kostnadseffektivitet

För att cykelnätet ska vara attraktivt bör det vara sammanhängande. För att cykeln ska vara ett
alternativ till bilen i vardagen bör ett sammanhängande nät mellan bostadsområden och
målpunkter som skola, arbete och fritidssysselsättningar prioriteras.
Vägar för turister är bra även för kommunens egna invånare men inte så kostnadseffektiva per
användare som cykelvägar för vardagsbruk.
De fält som är markerade med gult i prioriteringstabellerna nedan innebär att resonemanget
med Lysekilsbanan inverkar på prioriteringen. Tabellerna för utbyggnad av cykelnätet är
uppdelade i ”Prioritering av Kommunala vägar” och ”Prioritering av Statliga vägar” eftersom
projekteringen och finansieringen ser olika ut (se kapitel 9).
10.1.1 Grundläggande urvalstabell och prioritering
Som en hjälp i arbetet med att prioritera använder vi Västra Götalandsregionens
potentialstudie för ökad cykling.
Studien har genom att kombinera alla invånares potentiella restider och resvägar från bostad
till arbetsplats och skola simulerat en möjlig belastning på olika vägsträckor inom 30 minuters
cykling.
Studien visar också att 30% av invånarna i Lysekils kommun kan cykla till jobbet/skola inom 30
minuter.
I studien har det gjorts en stråkstudie med karta som visar hur många användare som
potentiellt skulle kunna använda cykelstråken man har byggt eller vill bygga. Studien är därför
en god hjälp för att se potentialen för en ny cykelbana.
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Som referens har cykelbanan på Landsvägsgatan vid Börjessonliden en potential enligt
stråkstudien på 280 passager. Vår egen mätning visar att det passerar 50-300 cyklister dagligen
beroende på årstid vilket stämmer bra med studien.
Hur många fordon som trafikerar en väg mäts oftast i årsmedeldygnstrafik (ÅDT) alltså hur
många fordon som trafikerar vägen varje dygn i genomsnitt. Ju högre belastning på vägen
desto större chans till incidenter vid blandtrafik eller passager. Som referens har
Landsvägsgatan vid lågsäsong en ÅDT på 9 800 och högsäsong 14 640
En annan aspekt är hastighetsgränsen på vägen. Ju högre hastighet desto större risk för
allvarliga skador vid kollisioner.
Poängsätter man ovanstående punkter får man en grundläggande bild av vilka sträckor man
bör prioritera baserat på antal användare och trafiksäkerhet, poängsättningen kan ses i
tabellen nedan. Ju högre poäng man får desto större anledning finns det att bygga cykelbanan
sett till trafiksäkerhet och/eller antal användare.

Potentiella cyklister i stråkstudien
1-50
50-100
100-150
150-200
200-250
Hastighetsgräns på vägen
0-30
40-50
60-90
ÅDT (Antal fordon som trafikerar vägen)
0- 2000
2000-4000
4000-6000
6000-8000
8000-10000

Poäng
1
2
3
4
5
Poäng
1
2
3
Poäng
1
2
3
4
5

10.1.2 Faktorer som påverkar prioriteringen
I åtgärdsplanerna för utbyggnad av cykelnätet är det fler saker som påverkar prioriteringen
förutom resonemanget ovan. Nedan kommenteras några av de saker som kan påverka
prioriteringen ytterligare och som nänns i kommentarerna i tabell 2 och 4.
Lysekilsbanan
Lysekilsbanans framtid har inverkan på cykelnätets utbyggnad. Ett scenario är att den läggs
ned och att den i framtiden kan utnyttjas som cykelled. Den skulle då fungera som en regional
cykelväg för att binda ihop samhällena på Stångenäset och även vara en huvudcykelled lokalt i
Lysekils tätort.
Framtidens cyklar med krav på hastighet och utrymme skulle kunna utnyttjas på denna och
göra cykling attraktivare som färdmedel när avstånd och tidsåtgång blir mindre för cyklister.
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Även om ett beslut fattas om nedläggning av Lysekilsbanan återstår det många andra beslut
för att det ska bli en cykelled. Marken måste köpas/övertas av kommunen. Det kommer att
kosta pengar att sanera och anlägga ny väg. Om det skulle bli en cykelväg ligger det troligtvis
några år bort. Under tiden måste vi planera för detta då flera av de cykelvägar vi vill bygga har
samma sträckning och uppfyller samma behov som en eventuell cykelled på Lysekilsbanan
skulle göra. Att bygga dubbelt är ett slöseri med resurser vilket gör att alla cykelbanor i
åtgärdsplanen som har samma sträckning som Lysekilsbanan hamnar sist även om dom har
höga prioriteringspoäng.
Parkering
Vid byggnation av cykelbanor i en tätort görs det ofta på bekostnad av parkeringsplatser. I de
kommentarer som gjorts till prioriteringen i åtgärdsplanerna för nybyggnation (tabell 2 och 4)
anges antalet parkeringar som försvinner.
Cykelplanen ska beakta en parkeringsstrategi/parkeringsplan så att parkeringssituationen
fungerar även om cykelnätet byggs ut.
En aspekt är också att ett attraktivare cykelnät bör minska behovet av parkeringar i tätorten
när fler tar cykeln.
Detaljplaner och markköp
Cykelbanor som anläggs av kommunen på annans mark kräver antingen nyttjanderättsavtal
eller markinköp. Några cykelvägar kräver en detaljplan för att förverkligas och för att få tillgång
till marken. Detta är ett arbete som tar tid och kostar pengar både för att göra detaljplanen
och eventuella markinköp.
10.1.3. Tabeller och kartor
Prioritering av kommunala vägar i Lysekil (se tabell 1 och 2 samt karta 1 och 2)
Tabell 1

Antal
användare
Poäng
5

Hastighet

Ådt

Summa

Km

Poäng
1

Poäng
1

Poäng
7

0,18

Tronebacken
Etapp 1

1

2

1

4

3

Tronebacken
Etapp 2

1

2

1

4

Södra
Hamngatan

4

2

5

Drottninggatan
Etapp 2
(Kyrkogatan)
Drottninggatan
Etapp 1
(Hotellet)
Valbogatan

4

Prioritering

Sträcka

1

Kungsgatan

2

6
7

Kostnad
6500:/m
1 170
tkr

Ansvarig
utförare

0,4

2 600
tkr

GPN

4

0,7

4 500
tkr

GPN

5

11

0,3

1 950 tkr

GPN

1

2

7

0,05

325 tkr

GPN

2

2

3

7

0,12

800 tkr

GPN

4

1

2

7

0,4

2 600
tkr

GPN
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GPN

2

1

2

5

0,2

1 300
tkr

GPN

9

Drottninggatan
Etapp 3 (Norra
Hamnen)
Järnvägsgatan

4

2

1

7

0,23

1 500
tkr

GPN

10

Ulseröd

1

3

1

5

1,4

GPN

11

Norra
Kvarngatan

2

1

1

4

0,36

12

Verkstadsgatan

2

1

1

4

0,3

13

Slånbärsvägen

5

1

1

7

0,2

9 100
tkr
2 400
tkr
1 950
tkr
1 200
tkr

8

GPN
GPN
GPN

Kommentarer till prioritering av kommunala vägar
Tabell 2

Prioritering

Sträcka

Kommentar

1

Kungsgatan

2

Tronebacken
Etapp 1

3

Tronebacken
Etapp 2

4

Södra Hamngatan

5

Drottninggatan Etapp
2 (Kyrkogatan)

6

Drottninggatan Etapp
1 (Hotellet)

7

Valbogatan

8

Drottninggatan Etapp
3 (Norra Hamnen)

Sträckan skapar en genväg till centrum och förebygger olyckor då sträckan är
enkelriktad. Många cyklister använder den idag och kör mot färdriktningen. 2
parkeringar försvinner då dessa måste göras om till lastzon. Gatan är belyst.
Mycket hög användarpotential.
Projektering av sträckan pågår men för att uppnå en acceptabel bredd för
huvudcykelstråk behöver mark lösas in. En detaljplan för hela sträckan mellan väg
162 och 161 bör göras för att komma vidare. Samordnas med 3 och 10. Sträckan
bör vara belyst.
Kostnaderna kan bli högre än schablonkostnaden då viss markinlösen kan bli
aktuellt och en detaljplan för hela sträckningen från väg 162 till väg 161 behöver
göras. Samordnas med 2 och 10. Sträckan bör vara belyst.
Sträckan mellan Kungsgatan och Drottninggatan är en felande länk i ett
huvudcykelstråk som är mycket trafikerad och bör vara högt prioriterad då
nuvarande anslutning kommer rakt ut i körbanan från Landsvägsgatan. Belysning
finns på sträckan. Ett antal korttidsparkeringar kommer att försvinna, cirka 13 st.
Sträckan måste ses över i sin helhet, d.v.s. hela gatans bredd måste byggas om för
att få med resterande parkeringar och lastzoner. Hög användarpotential.
En mycket kort sträcka på 50 meter som är en felande länk i ett huvudcykelstråk.
4 korttidsparkeringar skulle försvinna. Sträckan är belyst. Hög användarpotential.
Skolväg
En mycket kort sträcka som är en del av en felande länk i ett huvudcykelstråk.
Sträckan är belyst. På och avstigningszon kan behållas eller förekomma på gatan
då den troligtvis är bred nog för detta ändå.
Sträckan är en felande länk i ett huvudcykelstråk och ska knyta ihop befintlig GCväg på Trötemyrsvägen med GC-väg på Landsvägsgatan eller en kommande på
Järnvägsgatan. Sträckan är belyst. 27 långtidsparkeringar skulle försvinna för att
ge plats. Det finns många hyreshus längs gatan som inte har parkeringar i
tillräcklig utsträckning. Hög användarpotential.
Sträckan är en felande länk i ett huvudcykelstråk och ska knyta ihop befintlig GCväg på Drottninggatan med GC-väg på Norra hamngatan. Området är under
utredning för en detaljplan som om den genomförs kommer att påverka
utformningen av hela gatan på den aktuella sträckan. Cirka 16 korttidsparkeringar
kommer att försvinna på sträckan. Sträckan är belyst. Skolväg
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9

Järnvägsgatan

Sträckan skulle skapa en genväg från Valbogatan till Landsvägsgatan. 16
korttidsparkeringar skulle försvinna. Sträckan är belyst. Hög användarpotential.

10

Ulseröd

11

Norra Kvarngatan

12

Verkstadsgatan

13

Slånbärsvägen

Sträckan ska beaktas i kommande exploateringar. Längs sträckan finns områden i
ÖP som är markerade som intressanta bostadsområden i framtiden. Sträckan bör
vara belyst och ett huvudstråk mot centrum. Sträckan bör planeras i sin helhet
med nummer 2 och 3
Sträckan har hög potential för både arbetsplats och skolpendling. Den skulle vara
ett bidrag till säkrare skolväg. Sträckan är belyst. Cirka 16 långtidsparkeringar
skulle försvinna. Sträckan är i sin förlängning mot Färgaregatan svår att
komplettera med cykelväg p.g.a. sin ringa bredd och många utfarter men den har
en acceptabel standard för blandtrafik.
Sträckan är en skolväg som för närvarande består av en separerad gc-väg med
heldragen linje och pollare i plast. Vid möte på körbanan kan gc-vägen tas i
anspråk p.g.a. körbanans ringa bredd vilket minskar säkerheten. Gc-vägen är
också smal för trafik med både cyklister och fotgängare. Verkstadsgatan är med i
planeringen för två olika detaljplaner vilket gör att sträckan är under tillsyn.
Sträckan är idag stängd för biltrafik vilket gör den mycket säker för cyklister. Vid
de tillfällen vägen öppnas (tillfälligt eller permanent) som genomfart finns stort
behov av en säker gång och cykelväg.
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Karta 1 Prioritering av Kommunala vägar

Grönt=Befintligt cykelnät Rött=Nya sträckor Gult=Befintlig väg Blått= Huvudcykelstråk
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Karta 2 Prioritering av Kommunala vägar

Grönt=Befintligt cykelnät Rött=Nya sträckor Gult=Befintlig väg Blått= Huvudcykelstråk
Rosa=Lysekilsbanan
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Prioritering av Statliga vägar i Lysekils kommun (se tabell 3 och 4 samt karta 3 till 5)
Tabell 3

Prioritering

Sträcka

Antal
användare
Poäng
1

Hastighet

Ådt

Summa

Km

1

Väg 785 Skaftö
Backa-Näreby

2

Poäng
3

Poäng
1

Poäng
5

0,8

Väg 785
VallmovägenStenströmsbacken
Väg 845 Lyckevägen,
Lycke nedreStångenässkolan

2

3

2

7

0,3

1 900 tkr

TRV/GPN

1

2

1

4

0,9

5 800 tkr

TRV/GPN

4

Väg 821 BrodalenBro skola

1

2

1

4

0,78

5 100 tkr

TRV/GPN

5

Väg 785 VägerödUtmarksvägen

0

3

2

5

0,6

3 900 tkr

TRV/GPN

6

Väg 845 Rixövägen,
Rixö-Lycke nedre

1

3

1

5

0,9

5 800 tkr

TRV/GPN

7

Väg 785 SkaftöBackaLyshultsvägen
Väg 797 Infart
Fiskebäckilsvägen

1

3

1

5

0,75

4 800

TRV/GPN

1

2

1

4

0,73

4 800 tkr

TRV/GPN

9

Väg 835 LyseSkalhamn

1

3

1

5

5,4

35 000
tkr

TRV/GPN

10

Väg 161 Väg 162Finnsbofärjan

1

3

2

6

1,8

11 700

TRV/GPN

11

Väg 793 RågårdsvikNäreby

1

3

1

5

1,1

7 200 tkr

TRV/GPN

12

Väg 785 Skaftöbron Vägeröd

0

3

2

5

1,5

9 700 tkr

TRV/GPN

13

Väg 796 GolfbananStockevik

0

3

1

4

1,7

11 000
tkr

TRV/GPN

3

8

Kostnad
6500:/m
5 200 tkr
9 600 tkr

Ansvarig
Utförare/
beställare
TRV/GPN
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14

Väg 836 Norra
Grundsund-väg 835

0

3

1

4

1

6 500 tkr

TRV/GPN

15

Väg 171 HallindenStranderängs Bro

0

3

4

7

4

26 000
tkr

TRV/GPN

16

Väg 785 GolfbananLångedalsvägen N:a

1

3

2

6

0,4

2 600 tkr

TRV/GPN

17

Väg 785
Långedalsvägen S:aNäreby
Väg 162 Lyse
genomfart

1

3

2

6

0,8

5 200 tkr

TRV/GPN

3

3

4

10

0,9

5 900 tkr

TRV/GPN

19

Väg 162 BrodalenBrastad

2

3

3

8

3,4

22 100
tkr

TRV/GPN

20

Väg 162 LyseGåseberg

1

3

3

7

4,1

26 600
tkr

TRV/GPN

21

Väg 162 GåsebergBrastad

2

3

3

8

2,8

18 200
tkr

TRV/GPN

22

Väg 839 Bergs skola162
Väg 162 BrodalenHallinden
Väg 162 HallindenGläborg (Färlev)

0

3

2

5

0,5

3 300 tkr

TRV/GPN

0

3

4

7

4,8

31 200

TRV/GPN

0

3

4

7

4,4

28 600

TRV/GPN

18

23
24
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Kommentar till prioritering av statliga vägar i Lysekils kommun
Tabell 4

Prioritering

Sträcka

Kommentar

1

Väg 785 Skaftö BackaNäreby

Väntar på avtal med Trafikverket. Medfinansiering beviljad.

2

Väg 785 VallmovägenStenströmsbacken

En del i det regionala cykelstråket mellan Fiskebäckskil och Grundsund. En
felande länk som skulle innebära att ingen behöver cykla på stora, trafikerade
vägar mellan samhällena.

3

Väg 845 Lyckevägen,
Lycke nedreStångenässkolan

4

Väg 821 BrodalenBro skola

Skolväg som är delvis satt till 30 km/h men där vägens standard inte är
lämplig för blandtrafik. I kommande ÖP är Brastad en ort som ska utvecklas i
öst-västlig riktning och då bör infrastrukturen följa med. En del i att knyta ihop
samhället Rixö med Brastad genom punkt 6
Skolväg, men delvis avhängt beslut av ny skola. Fritidsaktivitet samt andra
målpunkter som kyrka knyts ihop med Brodalens samhälle genom cykelvägen.

5

Väg 785 VägerödUtmarksvägen

6

Väg 845 Rixövägen,
Rixö-Lycke nedre

7

Väg 785 Skaftö-BackaLyshultsvägen

En länk i regionalt cykelstråk mellan Grundsund och Fiskebäckskil.

8

Väg 797 Infart
Fiskebäckskilsvägen

9

Väg 835 LyseSkalhamn

10

Väg 161 Väg 162Finnsbofärjan

11

Väg 793 RågårdsvikNäreby

En sträcka med låga prioriteringspoäng men som knyter ihop Fiskebäckskils
samhälle med det regionala cykelstråket till Grundsund. Troligtvis väl använd
sommartid.
En sträcka som skulle knyta ihop många fastigheter längs vägen med
cykelnätet till Lysekil. Låg användarpotential på grund av avståndet till arbete
och skola. Har större potential vid användandet av elcyklar och som
intermodal sträcka för en cyklist till kollektivtrafik.
En sträcka som förbinder Uddevalla kommun med Lysekil. Stor del av sträckan
kan läggas på lokalväg vid sidan om väg 161 och genom kortare länkar i öst
och väst spara mycket pengar. Trafikverket har i ett åtgärdspaket planer på
att bygga GC-väg mellan Skår och Bokenäs.
Knyter ihop Rågårdsvik med Näreby- Grundsund och Fiskebäckskil.

12

Väg 785 Skaftöbron Vägeröd

Sträckan ansluter fler fastigheter längs sträckan med Östersidan och övriga
Skaftö

13

Väg 796 GolfbananStockevik

Knyter ihop Stockeviks samhälle med det regionala stråket mellan
Fiskebäckskil och Grundsund. En del av sträckan (Från väg 785 till
Långedalsvägen) bör prioriteras som en del i regionalt cykelstråk mellan
Grundsund och Fiskebäckskil.

Sträckan är utpekad i den utredning av väg 785 som kommunen gjort i ÖP
arbetet. Trafikverket vill se säkerhetshöjande åtgärder på sträckan för
fortsatta utbyggnadsmöjligheter på Skaftö. Av den anledningen bör denna
sträcka vara prioriterad i listan. Den bör också ligga före etappen mellan
Skaftöbron och Vägeröd för att inte bli en felande länk.
En fortsättning av punkt 3 för att knyta ihop Rixö samhälle med Brastad och
ÖP:s intentioner om Brastads utveckling i öst-västlig riktning.
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14

Väg 836 Norra
Grundsund-väg 835

En sträcka som inte bör byggas förrän punkt 9 är genomförd.

15

Väg 171 HallindenStranderängs Bro

En sträcka som länkar ihop Lysekils kommun med Sotenäs kommun. I nuläget
finns inga planer i Sotenäs kommun på GC- väg till Stranderängs bro.

16

Väg 785 GolfbananLångedalsvägen N:a

17

Väg 785
Långedalsvägen S:aNäreby

18

Väg 162 Lyse
genomfart

19

Väg 162 BrodalenBrastad

Denna sträcka tillsammans med punkt 17 ska knyta samman Näreby med
Fiskebäckskil. Punkt 16 och 17 knyts ihop med en enskild väg. En viss
osäkerhet om cyklisterna kommer att använda den eller cykla på väg 785
istället föreligger. Sträckan ingår inte i regionalt huvudstråk mellan Grundsund
och Fiskebäckskil och bör därför vara lägre prioriterat.
Denna sträcka tillsammans med punkt 16 ska knyta samman Näreby med
Fiskebäckskil. Punkt 16 och 17 knyts ihop med en enskild väg. En viss
osäkerhet om cyklisterna kommer att använda den eller cykla på väg 785
istället föreligger. Sträckan ingår inte i regionalt huvudstråk mellan Grundsund
och Fiskebäckskil och bör därför vara lägre prioriterat.
Sträckan har ganska stor potential att användas för pendling. Dock finns en
alternativ sträcka på en lågt trafikerad grusväg för cykling till Preemraff och
skola från Lysekil. Den är inte belyst. Sträckan skulle troligtvis utnyttja sin
potential bättre om den i förlängningen fortsätter längs 162 till Brastad och
bör därför tas med i en helhet som regional cykelväg till Brastad. Sträckan ska
vara med i den utredning som görs av sträckan Lyse-Gåseberg (punkt 20)
Sträckan har en bred vägren vilket höjer säkerheten något och bör därför
prioriteras efter liknande vägar utan vägren. Lågt prioriterad i nuläget trots
höga poäng på grund av osäkerheten beträffande Lysekilsbanan.

20

Väg 162 LyseGåseberg

21

Väg 162 GåsebergBrastad

22

Väg 839 Bergs skola162

23

Väg 162 BrodalenHallinden

24

Väg 162 HallindenGläborg (Färlev)

Sträckan har inga alternativ för cyklister och bör ha första prioritet på sträckan
Lyse Brastad (Punkt 18, 20, 21). En utredning ska göras för att ta fram en
alternativ sträckning utanför Trafikverkets område. Utredningen ska
prioriteras för att kommunen senare ska kunna ta ställning till
prioriteringsordningen för denna sträcka.
Sträckan har en bred vägren vilket höjer säkerheten något och bör därför
prioriteras efter liknande vägar utan vägren. Lågt prioriterad i nuläget trots
höga poäng på grund av osäkerheten beträffande Lysekilsbanan.
För att kunna utnyttjas bör den byggas efter eller i samband med att antingen
Lysekilsbanan blir cykelväg eller att en cykelväg byggs genom Lyse samhälle.
(punkt 18). Lågt prioriterad i nuläget på grund av osäkerheten beträffande
Lysekilsbanan.
Sträckan har en bred vägren vilket höjer säkerheten något och bör därför
prioriteras efter liknande vägar utan vägren. Det finns också en alternativ
grusväg parallellt med sträckan. Lågt prioriterad i nuläget trots höga poäng på
grund av osäkerheten beträffande Lysekilsbanan och sina alternativa vägar.
Sträckan är med som en del i Trafikverkets ÅVS för väg 162/171. Sträckan
kommer vid ombyggnad troligtvis att få separat cykelväg eller lokalväg.
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Karta 3 Skaftö

Grönt=Befintligt cykelnät Rött=Nya sträckor Gult=Befintlig väg
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Karta 4 Brastad

Grönt=Befintligt cykelnät Rött=Nya sträckor Gult=Befintlig väg Rosa=Lysekilsbanan
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Karta 5 Lyse

Grönt=Befintligt cykelnät Rött=Nya sträckor Gult=Befintlig väg Rosa=Lysekilsbanan
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10.1.4 Tidsplaner
Kommunala cykelbanor

Statliga cykelbanor
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10.2 Åtgärdsplan för cykelparkering

Cykelparkering i Lysekils tätort
Plats

Standard

Ansvarig utförare

Busshållplats Södra
hamnen
Hållplats Carl Wilhelmsson

GPN

Rosviksgatan

Väderskydd ramlås belysning
laddning pump
Väderskydd ramlås belysning
laddning
Ramlås

Kungsgatan 41

Ramlås

GPN

Kungsgatan 16

Ramlås

GPN

Havets hus

Ramlås

GPN

Gullmarsborg

Ramlås

GPN

Kronbergshallen

Ramlås

GPN

Gullmarsvallen/Pinnevik

Ramlås

GPN

Hållplats Torpet

Väderskydd ramlås

GPN

Fiskebäcks Hållplats

Väderskydd ramlås

GPN

Mariedals Hållplats

Väderskydd ramlås

GPN

Hållplats Havets hus

Väderskydd ramlås

GPN

Havets hus

Ramlås

GPN

Havsbadet

Ramlås

GPN

GPN
GPN
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Cykelparkering på Skaftö
Plats

Standard

Ansvarig utförare

Hållplats Östersidan Båt+buss)

Väderskyddad ramlås belysning
laddning
Väderskyddad ramlås belysning
laddning
Väderskyddad ramlås belysning
laddning
Ramlås

GPN

Hållplats Fiskebäckskil
Hållplats Skaftö skola
Ica Grundsund

GPN
GPN
GPN

Cykelparkering i Brodalen
Plats

Standard

Ansvarig utförare

Hållplats Brodalen (Tempo)

Väderskyddad ramlås belysning
laddning

GPN
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10.3 Åtgärdsplan för trafiksäkerhet
Nummer
i karta 6

Plats

Åtgärd/motivering

Ansvarig utförare

1

Valbogatan/
Trötemyrsvägen

GPN

2

Gymnasievägen

3

Väg 162

En hastighetssäkrad cykelöverfart
då överfarten ingår i
huvudcykelstråket och bör vara
prioriterat för cyklister.
En hastighetssäkrad cykelöverfart
då överfarten ingår i
huvudcykelstråket och bör vara
prioriterat för cyklister.
Byta ut grindar till stolpar eller
avlägsna grindarna om behovet inte
finns.

4

Väg 162

GPN

5

Lasarettsgatan,
Gymnasievägen,
Norra Hamngatan

Den sträcka som är enskild väg från
ridskolan till Trälebergsvägen har
en mycket dålig beläggning. En
lösning tillsammans med
vägföreningen bör göras så
säkerheten kan säkras.
Flera korsningar saknar symboler
för cykelpassage.

6

Drottninggatan

Tydliggöra stråket mellan
Verkstadsgatan och Norra
hamngatan för cyklister och
fotgängare. Skylta, flytta belysning
och ändra anslutningar i korsningar
Justera hastighetsgränserna i
tätorten så det blir säkrare att cykla
i blandtrafik. Ta fram en
hastighetsplan

GPN

Lysekil

Lysekil

GPN

GPN

GPN

GPN

En översyn av säkerheten mellan bil
och gång/cykelväg vid
Landsvägsgatan mellan ovalen och
avfarten till Mariedal.
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Karta 6 Åtgärdsplan för trafiksäkerhet Lysekil
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Nummer
i karta 7

Plats

Åtgärd/motivering

Ansvarig utförare

1

Lyckevägen

Cykelbanan är otydlig och bör målas GPN
upp eller läggas om så det är tydligt
att cyklar ska passera här. Marken är
privat men kommunen bör gå in och
förhandla med markägare för att få
till stånd en lösning.

Karta 7
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10.4 Åtgärdsplan för Mobility managment
Alla kampanjer i tabellen söks hos Hållbart resande i väst som är finansierat av Västra
Götalandsregionen.

Vintercyklist (Hållbart resande i väst)

Ansvarig utförare

Buss o hoj (Hållbart resande i väst)

HU

Cykelvänlig arbetsplats (Hållbart resande i
väst)
På egna ben (Hållbart resande i väst)

HU

Kommunvelometern (Cykelfrämjandet)

HU

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

HU

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

Tänk på miljön innan du skriver ut
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 44

2022-04-20

Dnr 2021-000444

Taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-09-30 beslut om Taxor för markupplåtelse
och parkering för vidare hantering i kommunfullmäktige för beslut. Vid beredning i
kommunstyrelsen 2021-11-03, § 179 återremitterades förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget innebar att;
•

minimera/förenkla antal enheter (kr/kvm, kr/år, kr/månad...) i taxan

•

att förenkla, se över och minimera antalet olika taxenivåer

•

täcka övriga verksamheter som inte är specifikt nämnda i taxedokumentet

•

dokumentet indelas i olika taxezoner utifrån "attraktivitet"

Härtill ska särskilt beaktas att dokumentet ska vara enkelt att kommunicera samt
förstå för allmänhet och näringsliv. Samtidigt ska regler för taxor för markupplåtelse
och parkering ges en översyn så att differentiering mellan attraktivitet och
säsongsanpassning uppmuntras. Därutöver bör det säkerställas att reglerna och
taxorna står i samklang med varandra. Reglerna bör dessutom ges en språklig
översyn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beaktat och justerat taxedokumentet enligt
kommunstyrelsens synpunkter. Taxor för parkering har inte reviderats i dokumentet
utan kvarstår som tidigare.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 63
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-24
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 17
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Reviderat förslag om taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun
Jämförelse av taxor med andra kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade taxor för markupplåtelse i Lysekils
kommun.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Trafikingenjör

Justerare
E-signering:
079BF0B23933CB62B048722A14473B28DA18F191CB

Utdragsbestyrkande

Sid 1/6
Dnr SBN 2021-000603
Dnr LKS 2021-000444

Taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2022-04-20, § 44

Kommersiella ändamål
Ändamål

Avgift

Försäljning t.ex.
Foodtrucks,
Matvagnar, Kafevagnar,
Julgransförsäljning

200 kr/kvm/månad
högsäsong

Minimiavgift

Kommentar
Högsäsong 15/4–
15/9
Ej moms

50 kr/kvm/månad
/lågsäsong
300 kr/dag

Torgplatser

42 kr/kvm/månad

En plats är 6 kvm
Ej moms

100 kr/dag/plats
Uteservering
Varuexponering,
Trottoarpratare
Övrigt icke
kategoriserat

75 kr/kvm/månad
Högsäsong
50 kr/kvm/månad
Lågsäsong

700 kr

Ej moms

Evenemang
Högsäsong

2000 kr/dag/zon A
500 kr/dag/övrig plats

Ej moms
Zon A, se kartbilaga
Högsäsong 15/4–
15/9

Evenemang
Lågsäsong

500 kr/dag/zon A
100 kr/dag/övrig plats

Ej moms
Zon A, se kartbilaga
Lågsäsong 16/9–
14/4

El från kommunalt
elskåp

72o kr/månad
50 kr/dag

Plus moms 25%
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Dispenser
Ändamål

Avgift

Transporttillstånd
för bred, hög, tung
eller lång transport
inom kommunen

1000 kr

Minimiavgift

Kommentar
Ej moms

Parkering
Ändamål

Avgift

Minimiavgift

Kommentar

Parkeringsavgift
central parkering

15 kr/timme

Inklusive moms

Parkeringsavgift
övriga parkeringar

10 kr/timme

Inklusive moms

Nyttokort

800 kr

Plus moms 25%

Boendekort

1 500 kr

Plus moms 25%

Förvaring av fordon
vid fordonsflytt

1 500 kr

Plus moms 25%

Byggetablering
Ändamål

Avgift

Minimiavgift

Kommentar

Byggnadsställning
Container
Upplag

30 kr/kvm/månad

700 kr

Ej moms
Max 8000:-/mån
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Parkeringsanmärkning enligt lag (1976:206)
Ändamål

Avgift

Minimiavgift

Kommentar

Parkeringsanmärkning på plats med förbud att
stanna

900
kr

Ej moms

Parkeringsanmärkning på plats med förbud att
parkera

700
kr

Ej moms

Parkeringsanmärkning på ändamålsplats

900
kr

Ej moms

Parkeringsanmärkning på plats för rörelsehindrade

900
kr

Ej moms

Parkeringsanmärkning för tidsöverträdelse, ej
erlagd avgift eller avsaknad av p-skiva

400
kr

Ej moms

Parkeringsanmärkning för parkering mot
färdriktningen

900
kr

Ej moms

Kontrollavgift enligt lag (1984:318)
Ändamål

Avgift

Kontrollavgift på plats med förbud att stanna

900
kr

Kontrollavgift på plats med förbud att parkera

700
kr

Kontrollavgift på ändamålsplats

900
kr

Kontrollavgift på plats för rörelsehindrade

900
kr

Kontrollavgift för tidsöverträdelse, ej erlagd avgift
eller avsaknad av p-skiva

400
kr

Kontrollavgift för parkering mot färdriktningen

900
kr

Minimiavgift

Kommentar
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 50

2022-04-20

Dnr 2022-000156

Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun
Sammanfattning
Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för en
lätt lastbil eller släpvagn (matvagn) som säljer olika typer av färdiglagade maträtter
till förbipasserande.
Efter försöksverksamhet med foodtrucks/matvagnar behöver kommunen riktlinjer
att förhålla sig till för en trivsam och säker verksamhet för detta ändamål.
Förslaget är förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 69
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 26
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-31
Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Hanstål (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar
i Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Trafikingenjör

Justerare
E-signering:
079BF0B23933CB62B048722A14473B28DA18F191CB

Utdragsbestyrkande

Strategi
Program
Plan
Policy
>> Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för foodtrucks,
matvagnar och kafévagnar

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2022-04-20

För revidering ansvarar:

Samhällsbyggnadsnämnden

Dokumentet gäller för:

Nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2025-12-31

Dokumentansvarig:

Trafikingenjör

Dnr:

LKS 2022-000156
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Innehåll
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Inledning och syfte
Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för en
lätt lastbil eller släpvagn (matvagn) som säljer olika typer av färdiglagade maträtter till
förbipasserande. I dessa riktlinjer har vi även med så kallade Kafévagnar som är
mindre och inte behöver elförsörjning.
För att ställa upp en foodtruck/matvagn eller kafévagn på kommunens allmänna
platsmark krävs tillstånd för markupplåtelse. Tillståndet söker man hos
polismyndigheten och ges för högst ett år i taget. I detta polistillstånd kan Lysekils
kommun ställa villkor för tillståndshavaren om hur verksamheten ska bedrivas.
Dessa riktlinjer är framtagna för att förvaltningen ska följa de intentioner politiken har
avseende foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun.

Information till sökande
På kommunens hemsida ska finnas information för den som vill etablera en foodtruck,
matvagn eller kafévagn i kommunen. Av informationen ska det framgå att polisen ska
ha ansökan, vilka handlingar som ska finnas med och vilka krav vi kommer att ställa i
tillståndet. Det ska också finnas en kontaktperson på kommunen som kan svara på
frågor från den sökanden innan ansökan ska skickas in.
Kafévagnsägare ska få information att alla platser enligt kartan i detta dokument (och
som följer med polistillståndet) är gemensamma för alla som söker tillstånd för
kafévagn.

Innehåll i ansökan
Tillsammans med ansökningsblanketten ska man skicka med:
• En beskrivning av tänkt verksamhet. Det ska framgå vilken typ av mat som ska
serveras och i vilken utsträckning fordonet kommer att vara på plats.
• Fotografi på fordonet.
• Vilken plats man söker i första hand, andra hand osv. (gäller ej kafevagn)
• Vill sökanden ha möbler eller andra anordningar ska det anges med antal och
placering.
Finns inte ovanstående beskrivet i ansökan får den sökande komplettera med detta
innan tillstånd utfärdas.
När kommunen turordnar och fattar beslut om ansökningarna förbehåller sig
kommunen rätten att beakta utseendet på fordonet, utbud och nyttjandegrad.
Det utbud som serveras ska komplettera det befintliga i den tätort ansökan avser. Det
är positivt om maten när lokalt producerad. Enheten för Gata och Park samt
avdelningen för Hållbar utveckling bedömer om utbudet är lämpligt och kompletterar
det utbud som finns i tätorten.
Kommunen förväntar sig att beskrivningen som bifogats ansökan efterlevs till gagn för
såväl boende som besökare. Om så inte sker förbehåller sig kommunen rätten att häva
markupplåtelsen utan att avgiften återbetalas. Detsamma gäller om de regler som
anges i detta dokument inte efterlevs.
Ansökningar handläggs inte före 1:e december inför kommande år.
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Var får foodtrucken/matvagnen/kafévagnen stå
Lysekils kommun har inga fasta platser för foodtrucks eller matvagnar utan bedömer
lämpligheten i varje enskild ansökan. Ansökan kan också gälla mer än en plats då vissa
platser inte ger tillräckligt kundunderlag, exempelvis badplatser. Enheten för Gata och
Park bedömer om platsen är lämplig.
Om sökanden haft plats föregående år har hen förtur till densamma kommande år.
Vid flera sökanden till samma plats och ingen har förtur sker lottning om platsen av
enheten för Gata och Park.
En kafévagn är inte beroende av el samt tar liten plats. En kafévagnsägare söker
tillstånd att använda de platser som framgår av kartmaterialet i detta dokument och
som finns som information på kommunens hemsida. Platserna är anvisade som tillåtna
platser att utnyttja om de inte är upptagna av andra som har polistillstånd, det kan t.ex.
vara byggnadsarbeten, evenemang eller annan försäljning som då har förtur till platsen.
Ett polistillstånd för kafevagn gäller även på alla kommunala badplatser i Lysekils
kommun.
Hänsyn tas till hur vagnen smälter in i omgivningen, att det finns plats för allmänheten
att stå i kö eller att sitta i närheten. Att det finns plats för serveringsbord, sopkärl m.m..
Förväntas kunder komma med bil så ska trafiksituationen bedömas i ansökan.
Elförsörjningen ombesörjs av sökanden. Elverk som drivs av fossila bränslen får inte
användas. Kabeldragning ska redovisas i ansökan så inte olycksrisker för fotgängare
finns.
Avgift för el i kommunalt elskåp tas ut enligt fastställd taxa. Tillfälligt elskåp med
abonnemang söks hos LEVA i Lysekil AB och monteras av behörig el personal från
elfirma. Finns kommunalt elskåp på platsen får inte sökanden installera ett eget.
Endast ett fordon får stå på platsen och tillståndshavaren får själv ombesörja parkering
av övriga fordon.

Tider för uppställning av foodtruck och matvagnar
Tillstånd kan sökas fortlöpande men gäller högst ett år i taget.
Foodtrucks och matvagnar (ej kafévagnar) får stå på platsen utan att flyttas mellan 15/4–
30/9. Övrig tid ska fordonet flyttas när verksamheten inte får ha öppet för försäljning.
Öppettider är normalt tillåtet mellan 08.00 till 24.00 på vardagar samt söndagar och
klockan 08.00 till 02.00 på fredag och lördag. Etablering och avetablering ska ske inom
de angivna tiderna. Platsen kan föranleda andra öppettider som i så fall anges i
villkoren för tillståndet.
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Kostnad för markupplåtelse
Markupplåtelse tas ut enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Den sökta tiden i polistillståndet är den tid som faktureras även om sökanden inte
utnyttjar platsen.

Villkor för foodtruck/matvagn/kafevagn i polistillståndet
• Verksamheten ska uppfylla gällande livsmedelslagstiftning.
• Fordonet ska uppfylla gällande lagstiftning om brandskydd.
• Tillståndshavaren ska uppfylla gällande regler om arbetsgivaransvar och
arbetsmiljö.
• Tillståndshavarens verksamhet ska vara registrerad och aktiv hos Skatteverket.
• Elverk som drivs av fossilt bränsle för elförsörjning får inte användas.
• Inom en radie av 25 meter från fordonet ska platsen hållas städad.
• Avfallsbehållare ska finnas vid fordonet och tömmas vid behov. Bortforsling och
vidare sortering av avfallet ombesörjs av tillståndshavaren.
• Fordonet ska:
o
o

vara registrerat i Sverige
ha en totalvikt av högst 3500 kg

• Är inget annat angivet i tillståndet är inte möbler eller andra tillbehör tillåtna.
• Kafévagnar har gemensamma platser enligt karta i detta dokument.
Tillståndshavarna får själva leta upp en ledig plats enligt tillståndet men inte
tillträda platsen före den angivna tiden.
• Om inget annat anges i polistillståndet gäller de tider för verksamheten som
anges i detta dokument.
• Endast ett fordon får stå på platsen och tillståndshavaren får själv ombesörja
parkering av övriga fordon.
• Foodtrucks och matvagnar (ej kafevagnar) får stå på platsen utan att flyttas
mellan 15/4–30/9. Övrig tid ska fordonet flyttas när verksamheten inte får ha
öppet för försäljning om inget annat anges.
• Är platsen upplåten för arrangemang/evenemang har dessa företräde. Den
ansvarige för arrangemanget/evenemanget får avgöra om platsen ändå kan
disponeras.
• Den sökta tiden i polistillståndet är den tid som faktureras även om sökanden
inte utnyttjar platsen.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 51

2022-04-20

Dnr 2022-000154

Riktlinjer för kommunens tjänstebilar
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-03, § 24 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna framtagna riktlinjer för kommunens tjänstebilar.
Riktlinjerna är framtagna utifrån Lysekils kommuns klimatmål och beslut att
kommunens tjänstefordon ska vara fossilfria 2030. Riktlinjer omfattar samtliga
förvaltningar och nämnder i Lysekils kommun, och respektive förvaltning ansvarar
för att riktlinjernas efterlevs. Riktlinjerna behandlar inköp, tillhandahållande och
avyttring av fordon samt uppföljningsrutiner.
Förslaget är förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 68
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 24
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-02
Riktlinjer för kommunens tjänstebilar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för kommunens tjänstebilar.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Trafikingenjör

Justerare
E-signering:
079BF0B23933CB62B048722A14473B28DA18F191CB
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Inledning och syfte
Riktlinjer för kommunens tjänstebilar är ett styrdokument för hantering av
kommunens fordonsflotta. Uppföljning av fordonshantering, kostnader samt
miljöeffekter utifrån hållbarhetsperspektivet ska genomföras för att säkerställa
ständiga förbättringar.

Mål
•
•
•
•

•

Lysekils kommuns fordon ska vara miljöfordon, arbetsmiljö och trafiksäkerhet
ska vägas in.
Förvaltningarna ansvarar för att vara kostnadseffektiva.
Fordon som används av kommunen ska vara fossilfria.
Kommunen uppnår målet Fossilfri fordonsflotta 2030.
Kostnaden för fordonsskador ska minska.

Ansvar
Alla anställda och förtroendevalda ansvarar för att riktlinjer och anvisningar tillämpas.
Chefer ansvarar för att medarbetare har nödvändig kunskap, känner till och följer
innehållet i riktlinjerna. Serviceavdelningen har ett samordningsansvar av kommunens
fordon och tar ansvar för omvärldsbevakning. Det kan exempelvis handla om att ta
fram enklare underlag inför verksamheternas budgetprocess utifrån målbilden gällande
fordon. Det kan också vara att informera om nya riktlinjer för branschen, råd och rön
samt att involvera olika grupperingar och tillsammans prioritera vilka åtgärder som
krävs och när i tiden de skulle kunna hanteras bäst baserat på olika perspektiv.

Organisation
Fordonshanteringen samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningens serviceavdelning.
Avdelningen administrerar, anskaffar, avyttrar och hanterar personbilar och övriga
transportfordon kopplade till Transportstyrelsens register.

Omfattning
Riktlinjer för tjänstefordon omfattar samtliga förvaltningar och nämnder i Lysekils
kommun. Respektive förvaltning ansvarar för att riktlinjernas efterlevs. Riktlinjerna
behandlar inköp, tillhandahållande och avyttring av fordon samt uppföljningsrutiner.
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Fordon
Personbilar och lätta lastbilar som anskaffas till kommunens verksamheter ska vara
miljöfordon så långt det är möjligt. Med miljöfordon avses fordon som uppfyller statens
vid var tid gällande definition.
Alla nya avtal ska utformas enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier,
spjutspets eller avancerat för personbilar. Basnivå väljs endast undantagsvis. För
undantag krävs giltigt skäl.
Personbilar och specialbilar ska bytas ut efter garantitidens utgång.
Årlig körsträcka på kommunens fordon ska av fordonsekonomiska skäl ligga inom
intervallet 1500 till 3000 mil. Fordon som används mindre ska övervägas att ersättas
med bilpoolsbil.
Fyrhjulsdrivna fordon bör undvikas men kan vara motiverat om särskilda skäl finns på
framkomlighet eller dragförmåga etcetera.

Användande av fordon
Arbetsgivarens ansvar
Samtliga medarbetare ska ha giltigt körkort samt den kunskap, information och
utbildning som krävs för gällande riktlinjer för kommunens tjänsteresor. Vid misstanke
om alkohol- och/eller drogpåverkan ska åtgärder omgående vidtas enligt kommunens
policy för alkohol och droger.

Medarbetarens ansvar
Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska inneha giltigt körkort, den
behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt framföra aktuellt
fordon i tjänsten. Medarbetaren ska följa gällande lagstiftning såsom trafikregler,
hastighetsgränser och användande av bilbälte samt handsfreeutrustning vid
användning av mobiltelefoni under färd.
Fordonets körjournal rapporterar hastighetsöverträdelser överstigande 125 km/h.
Fordonet ska kontrolleras före och efter körning. Vid brister ska dessa rapporteras till
närmsta chef snarast.
Kommunens fordon är kommunens varumärke, därför ska föraren med sitt körsätt och
övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.
Privata ärenden och resor är inte tillåtet.
Fordonen ska alltid lastas rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel
sätt får aldrig förekomma. Vid osäkerhet ska medarbetaren rådgöra med närmaste
chef.
Tillbud och olyckor ska rapporteras till närmaste chef så snart som möjligt.
Personer som inte är anställda av kommunen får endast använda kommunens fordon
efter närmaste chefs godkännande.
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Av särskild vikt
Bilen ska hållas ren in- och utvändigt. Rökning, förtäring av citrus, jordnötter, nötter
och mandlar får ej förekomma på grund av risk för allergisk reaktion.

Verksamheter med beredskap
För verksamheter där beredskap förekommer får fordon köras till privatbostaden och utgå
därifrån för att minska insatstiden. Dock gäller övriga riktlinjer även dessa verksamheter.

Fordonssammordnare
Serviceavdelningens fordonssamordnare är kontaktperson och har till uppgift att
administrera fordon och underlätta för de verksamheter som har behov av fordon.
Fordonssamordnaren sköter administrativ hantering, avtal, upphandling/avyttring av
fordon och internfakturering. Fordonssamordnarens uppgift är också att omplacera
fordon mellan enheter och förvaltningar för att optimera användningen av kommunens
tjänstebilar och undvika kostnader för överstigande mil.

Fordonsansvarig verksamheten
Chef för den hyrande verksamheten är ansvarig för de fordon som internt hyrs av
serviceavdelningen. Ansvaret kan inte delegeras annat än vad regelverket för delegering
säger. Chefen är kontaktperson kring allt som rör fordonen.

Bilpool
Antalet fordon i respektive bilpool anpassas efter nyttjandegraden. Huvudregeln för
nyttjande är att bilpoolens bilar ska vara bokade minst 40% av en arbetsdag på åtta
timmar. Vid mindre användning bör bilpoolen minskas. När bokad tid överstiger 60%
bör bilpoolen utökas.

Verksamhetsbilar
Bilpool bör finnas för verksamheter där samordning kan bidra till att lösa
transportbehovet.

Kommunhuset
Bilpool ska finnas vid kommunhuset, där alla kommunens verksamheter och
förtroendevalda har möjlighet att boka. Bokning av fordon sker via webben.
Nycklar hämtas i Kontaktcenter.
Fordonet ska efter användandet tankas med drivmedel eller anslutas med laddkontakt
beroende på fordonstyp.
Elcykel, lådcykel ska finnas bokningsbara som alternativ.
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Fordonsplacering
Parkering vid längre period ska med fördel ske på inhägnat område eller i garage för att
minimera skadegörelse.

Bilvård
Serviceavdelningen ansvarar för att Räddningstjänsten avlastar verksamheternas
praktiska fordonsansvar. Räddningstjänsten svarar för service, tvätt, städ, enklare
reparationer, däckbyte, installation av körjournal och besiktning.
Verksamheter kan inte avsäga sig bilvård för att skötas i egen regi.

Säsongsbyte av däck
För en effektivare hantering av däckbyte ska verksamheterna själva boka tid för
däckbyte när det passar verksamheten bäst.
Detta görs via https://insidan.lysekil.se/bestall--boka.html
Däckbyte sker på anvisad plats. Ansvarig chef ansvarar för att fordonet lämnas enligt
bokning/överenskommelse.

Skadehantering
Skada ska skyndsamt anmälas av chef till fordonssamordnaren. Kommunens fordon är
helförsäkrade genom vagnskadegaranti eller genom kommunens fordonsförsäkring.
Blankett för skaderapportering ska förvaras i fordonet. Vid inträffad skada ska
skaderapport alltid skrivas.
Vid stöld ersätts inte privata ägodelar som förvaras i fordonet.

Drivmedelskort
För inköp av drivmedel, finns drivmedelskort kopplat till fordonet. Serviceavdelningen
meddelar vilka bolag som ska användas för respektive fordon vid utlämning av
fordonet.
Bränslekort får inte användas till annat fordon än det som är kopplat till respektive
kort. Bränslet konteras med fri kod på fakturan för att kunna följas upp.
Elfordon tankas med förnybar el.
Laddhybrider tankas med förnybar el och avsett sekundärt bränsle.
Gasbilar tankas med biogas.
Räddningstjänsten ansvarar för den praktiska hanteringen av drivmedelskorten.
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Kostnadsfördelning
Kostnader för fordon anslutna till interndebitering via serviceavdelningen tillfaller
serviceavdelningen som administrerar fordonet. Fakturor märkts med fordonets
frikodsnummer innan attest.
Kostnader som tillkommer på grund av oaktsamhet, onormalt slitage, självrisker eller
skador som inte omfattas av försäkring bekostas av verksamheten.
Vid avyttring av fordon tillfaller över- eller underskott verksamheten.

Behovsanalys
Inköp av tjänstefordon eller tecknande av leasingavtal bör föregås av en dokumenterad
behovsprövning av fordonssamordnaren. Hänsyn ska tas till kommunens riktlinjer, där
en prövning görs om behovet kan lösas på annat sätt än genom ett
verksamhetsanknutet fordon.
I prövningen ska ställning tas till om behovet av transport kan lösas med andra
transportmedel, bättre nyttjande av befintliga fordon eller genom att verksamheten
delar bil med andra i en intern bilpool. Är transportbehovet för det tänkta fordonet
mindre än 1500 mil/år ska en bilpoolslösning alltid övervägas för god ekonomisk
hushållning.

Införskaffande av fordon
Utrustning och säkerhet
Kommunen ska ställa höga krav på trafiksäkerhet. För personbilar gäller 5 stjärnor
enligt Euro NCAP (krockprovningsprogram för personbilar).
Fordon ska vidare minst vara utrustade med:
• Trepunktsbälte på alla personplatser
•
•
•
•
•
•
•

Nackstöd, bältespåminnare, bältessträckare
Krockkuddar på såväl förarplats som passagerarplats och ha sidokrockkuddar.
ABS-bromsar, antisladdsystem och antispinnsystem.
Handsfree telefoni.
Luftkonditionering.
Optimerad lastsäkringsutrustning anpassad för fordonstypen.
Parkeringssensorer, backkamera, automatväxel.
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Barn i bil
När barn färdas i bil ska hänsyn tas till barnets säkerhet, följ Trafikverkets
rekommendationer1. Verksamheter som har barn som färdas i kommunens
tjänstefordon, bör tillfråga barnen hur resorna upplevs för att skapa en trygg miljö.

Inköp av fordon
Rena inköp av fordon får ej förekomma, gäller även specialfordon.

Färgval och profilering
Fordonen ska vara vita och profilerade med kommunvapnet enligt kommunens
profileringsprogram samt uppmärkt med unikt nummer för fordonet. Miljöfordon kan
märkas upp med dekal utifrån drivmedel. Utsmyckning av fordon får ej förekomma.

Nyttoparkeringskort
Verksamheten kan ansöka om nyttoparkeringskort om det finns behov av att parkera
med tillstånd i sitt arbete. Nyttoparkeringskortet medger att fordonet får parkeras upp
till två timmar på avgiftsbelagd plats eller plats med kortare parkeringstid. Fordonet får
ej parkeras på ej uppmärkta platser såsom trottoarer, entréer, privat parkering etcetera.
Avgiften betalas av verksamheten utifrån gällande taxa.

Felparkering och böter
Samtliga böter och sanktionsavgifter ska betalas av föraren, inte arbetsgivaren. Detta
gäller även om föraren anser avgiften felaktig. Föraren överklagar själv till utställaren
av avgiften om det är aktuellt.

Alkolås
Nycklarna till kommunens fordon ska förvaras i särskilda skåp försedda med alkolås.

Försäljning
Avyttring av fordon sker via upphandlad aktör.

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

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

Tänk på miljön innan du skriver ut
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