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Datum 

2019-09-27 

Dnr 

LKS 2019-000091 

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

Uppföljningsrapport 3 2019 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat 
uppföljningsrapport 3 2019. Rapporten omfattar ekonomiskt utfall per augusti 
samt prognos för helåret. 

För att förbättra förutsättningarna att styra, leda och följa upp det som sker inom 
kommunens verksamhet har arbetet med att öka förståelsen för styrmodellens 
koppling till kvalitets- och förbättringsarbete fortsatt. 

Kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer 
omarbetades i samband med budget 2019 och dialog om att komplettera med 
ytterligare utvecklingsmål har förts. Även om kvalitetsarbetet har fått ett större 
fokus så kräver det fortsatt uthålligt arbete för att få genomslag i hela 
organisationen. Bedömningen är dock att det utvecklas positivt. 

Kommunstyrelsens budget är totalt sett i balans även om avvikelser, både positiva 
och negativa, finns inom verksamheten. Till och med augusti redovisas ett överskott 
på 2,2 mnkr beroende på vakanser samt budgeterade kostnader som inte fallit ut 
än. I årsprognosen redovisas ett överskott om 1,5 mnkr.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 2019.     

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat 
uppföljningsrapport 3 2019. Rapporten omfattar ekonomiskt utfall per augusti 
samt prognos för helåret. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelsens huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt 
över kommunens verksamheter har belysts och klarlagts under perioden. 

Bildandet av en samhällsbyggnadsnämnd har bidragit till att kommunstyrelse-
förvaltningens uppdrag att ansvara för kommunens övergripande processer har 
underlättats och förbättrats. Mer fokus har lagts på strategiska frågor som arbetet 
med ekonomi, personal, kvalitet, ärendehantering, säkerhet, digitalisering 
kommunikation och information samt frågor om hållbar samhällsutveckling. 

För att förbättra förutsättningarna att styra, leda och följa upp det som sker inom 
kommunens verksamhet har arbetet med att öka förståelsen för styrmodellens 
koppling till kvalitets- och förbättringsarbete fortsatt. 

Framtagna chefs- och medarbetarplattformar har bearbetats och implementerats 
samt kompletterats med rutiner för medarbetar- och lönesamtal som tydligt knyter 
an till styrmodellens intentioner. En chefs- och ledarutbildning för alla kommunens 
chefer har påbörjats under perioden och kommer att fortsätta under hösten. 
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omarbetades i samband med budget 2019 och dialog om att komplettera med 
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organisationen. Bedömningen är dock att det utvecklas positivt. 
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1 Sammanfattning  

Kommunstyrelsens huvuduppdrag är att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över 
kommunens verksamheter. 

Bildandet av en samhällsbyggnadsnämnd har bidragit till att kommunstyrelseförvaltningens 
uppdrag att ansvara för kommunens övergripande processer har underlättats och förbättrats. 
Mer fokus har lagts på strategiska frågor som arbetet med ekonomi, personal, kvalitet, 
ärendehantering, säkerhet, digitalisering kommunikation och information samt frågor om 
hållbar samhällsutveckling. 

För att förbättra förutsättningarna att styra, leda och följa upp det som sker inom 
kommunens verksamhet har arbetet med att öka förståelsen för styrmodellens koppling till 
kvalitets- och förbättringsarbete fortsatt. 

Framtagna chefs- och medarbetarplattformar har bearbetats och implementerats samt 
kompletterats med rutiner för medarbetar- och lönesamtal som tydligt knyter an till 
styrmodellens intentioner. En chefs- och ledarutbildning för alla kommunens chefer har 
påbörjats under perioden och kommer att fortsätta under hösten. 

Kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer 
omarbetades i samband med budget 2019 och dialog om att komplettera med ytterligare 
utvecklingsmål har förts. Utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer ska utgöra en grund 
för kommunstyrelsens kvalitets- och förbättringsarbete. Även om kvalitetsarbetet har fått ett 
större fokus så kräver det fortsatt uthålligt arbete för att få genomslag i hela organisationen. 
Bedömningen är dock att det utvecklas positivt. 

Kommunstyrelsens budget är totalt sett i balans även om avvikelser, både positiva och 
negativa, finns inom verksamheten. Till och med augusti redovisas ett överskott på 2,2 mnkr 
beroende på vakanser samt budgeterade kostnader som inte fallit ut än. I årsprognosen 
redovisas ett överskott om 1,5 mnkr. 

2 Verksamhet 

Kommunstyrelsens huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över 
kommunens verksamheter har belysts och klarlagts under perioden. En del i grunduppdraget 
är arbetet med de av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsområdena och målen. För 
uppföljningen av detta hänvisas till den samlade rapporten för Lysekils kommun. 

Bildandet av en samhällsbyggnadsnämnd har bidragit till att kommunstyrelseförvaltningens 
uppdrag att ansvara för kommunens övergripande processer har underlättats och förbättrats. 
Mer fokus har lagts på strategiska frågor som arbetet med ekonomi, personal, kvalitet, 
ärendehantering, säkerhet, digitalisering, kommunikation och information samt frågor om 
hållbar samhällsutveckling. 

Nedan redovisas i korthet de olika avdelningarnas uppdrag. För Hållbar utveckling samt 
Arbetsmarknadsenheten ges dessutom en kortare sammanfattning av aktiviteter under 
perioden. 

Ekonomiavdelningen är en stödfunktion med fokus på ekonomi och upphandling. 
Ansvarsområdet omfattar kommunens budget- och uppföljningsprocesser, löpande 
redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt upphandling. Avdelningen svarar också 
för kommunkoncernens finansieringsfrågor och är ett stöd till VD i Lysekils Stadshus AB i 
ägarfrågor. 

HR-avdelningen är en stödfunktion med fokus på personalfrågor, arbetsmiljö, 
arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning. Avdelningen är vidare kommunens kontakt 
gentemot den med Sotenäs och Munkedals kommuner gemensamma löneenheten. 

  



Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 3 2019 4 (12) 

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

Avdelningen för hållbar utveckling är en stödfunktion med externt fokus på hållbar 
samhällsutveckling. Uppdraget innebär att utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att 
verkställa kommunfullmäktiges vision och mål. Inom avdelningen finns kompetenser inom 

• Översiktsplanering och övrig strategisk samhällsplanering

• Strategiska infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor

• Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatfrågor (under uppbyggnad)

• Näringsliv och besöksnäring

• Arbetsmarknads- och sysselsättning (via AME)

• Folkhälsa, mänskliga rättigheter och integration

• Internationella frågor

Ett viktigt arbete under året har varit att ge förtroendevalda och chefer ett gott 
beslutsunderlag inför budgeten i form av omvärlds- och nulägeranalys. 

Avdelningen processleder översiktsplanearbetet. Inom detta uppdrag har konstaterats att 
Lysekils kommun behöver ta fram ett nytt kulturmiljöprogram. Avdelningen har ansökt om 
och beviljats medfinansiering (250tkr) av Länsstyrelsen. Projektledare till detta arbete har 
rekryterats. Avdelningen deltar i arbetet med att ta fram en ny strukturbild för Fyrbodal 
vilket fortgår enligt plan. 

Ett flertal möten har under våren hållits med VGR, Trafikverket och Fyrbodal rörande 
infrastrukturfrågor och då främst väg 161. Arbetet med att genomföra en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) har påbörjats av Trafikverket och avdelningen medverkar i arbetet. 

Inom kollektivtrafikområdet har det varit en del möten kring linje 840 och de matarbussar 
som ska ansluta till denna, upplevelsen bland en del av medborgarna är att den nuvarande 
lösningen inte fungerar tillfredsställande. Avdelningen arbetar med att, i samråd med 
Västtrafik, förbättra denna trafik. 

En ny inriktning har tagits fram för utvecklingsområdet "Vi tar ansvar för miljön". Under 
perioden har avdelningen skrivit fram "Riktlinjer för laddningsinfrastruktur, vilka antagits 
politiskt. "Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete" har färdigställts och antagits av 
kommunfullmäktige. Rekrytering av miljö- och klimatstrateg har genomförts under augusti 
men personen kommer inte att vara på plats förrän till årsskiftet. 

Arbetet med att revidera näringslivsstrategin fortgår. Under våren har också ett arbete gjorts 
tillsammans med Västsvenska handelskammaren. Syftet är att få fram en handlingsplan för 
stärkt företagsklimat, dessa två behöver koordineras. 

Avdelningen har tillsammans med Näringslivscentrum anordnat en mycket uppskattad 
Näringslivsfest på Havsbadsrestaurangen med ett stort antal företag närvarande för att 
uppmärksamma företagsamheten i kommunen. 

Kommunikationen och dialogen med näringsidkarna i kommunen har stärkts genom dels 
frukostmöten, dels ett månatligt nyhetsbrev. En ny destinationsstrategi har tagits fram och 
antagits politiskt, detta ger ett ramverk åt förvaltningarna kring hur man bör arbeta för att 
utveckla platsens attraktivitet. Inom det maritima området har arbetet med att utveckla 
Kristineberg fortgått och får nu nationell uppmärksamhet i form av finansiering (bland annat 
6 miljoner kr i stöd från Havs och Vattenmyndigheten) och besök av forskare och politiker 
som bekräftar att satsningen är av stort intresse och värde. 
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Lysekils kommun är representerade i den referensgrupp som reviderar standarden för 
Hållbara städer, ISO 458 000. Tack vare detta ges Lysekils kommun en möjlighet att bli en av 
de pilotkommuner som kan bli först ut med att följa standarden och en skjuts i kommunens 
arbete med Agenda 2030. Det systematiska arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet 
(EST) fortgår löpande och ger en god grund för det fortsatta arbetet med att öka den 
upplevda tryggheten. Ett nytt råd för folkhälsa och social hållbarhet har startat sitt arbete 
under perioden, vilket kommer att ge utvecklade förutsättningar för arbetet med den sociala 
hållbarheten. 

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

Under perioden har enheten fortsatt att fokusera på utvecklingen av ett arbetsmarknadstorg 
för ungdomar samt utvecklingen av det kommunala aktivitetsansvaret utifrån den 
verksamhetsplan som tagits fram. Utvecklingsbete kring nyanlända och före detta nyanlända 
har också fortgått utifrån den nya kompletterande överenskommelse som tagits fram. 

Sedan föregående år har enheten arbetat med två nya ansvars- och utvecklingsområden. Det 
ena avser samordning och stöd till hela den kommunala organisationen när det gäller 
praktikplaceringar och subventionerade anställningar. Det andra avser engagemang för att 
stödja företag och möjliggöra fler praktikplaceringar och i förlängningen anställningar. 
Utvecklingsområdena har haft ett mycket positiv utveckling med flera nya arbetsplatser för 
deltagare i den privata sektorn. Enheten har också kunnat vara med och påverka 
förhandlingar och avtal kring subventionerade anställningar vilket gynnat kommunen som 
helhet. 

Såväl arbetsmarknadspolitiken som Arbetsförmedlingen är under omvandling vilket med 
stor sannolikhet kommer att innebära utökade åtaganden för kommunerna. Här får Lysekils 
kommun, liksom övriga kommuner, invänta klargöranden från staten och SKL kring den 
fortsatta utvecklingen inom området. 

En ny samlad organisation för kommunens verksamhet inom arbetsmarknadsområdet, en 
arbetslivsförvaltning, är beslutad att gälla från och med 1 januari 2020. Arbete med att 
förbereda denna pågår. 

3 Verksamhetens grunduppdrag 

3.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 

kvalitetsindikatorer 

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och 
ekonomiperspektiv. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte. 
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3.1.1 Målgrupp 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

Aktuell och relevant information på 
kommunens externa webbplats. 

Informationsindex för kommunens 
webbplats - Totalt 

Kommuninvånarnas upplevda trygghet. Nöjd Region-Index - Trygghet 43 

Professionellt stöd till övriga 
verksamheter. 

Analys och slutsats 

Kvaliteten inom målgruppsperspektivet bedöms som övervägande god trots att det saknas 
utfall på indikatorerna. 

Informationsindex för kommunens webbplats var tidigare ett KKiK-mått (Kommunens 
Kvalitet i Korthet) men det togs tillfälligt bort under 2018, ny mätning kommer att göras 
under 2019. Det har varit vakans på kommunikatörstjänst under perioden, men sedan ny 
kommunikationschef rekryterats har ett utvecklingsarbete kring den digitala informationen 
och kommunikationen påbörjats. 

Nöjd trygghetsindex mäts en gång per år, utfallet för 2019 är inte klart ännu. Upplevelsen av 
tryggheten i kommunen har minskat under senare år och stort fokus har lagts på det 
systematiska arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) som fortgår löpande och 
ger en god grund för det fortsatta arbetet med att öka den upplevda tryggheten. Ett nytt råd 
för folkhälsa och social hållbarhet har startat sitt arbete under perioden, vilket kommer att ge 
utvecklade förutsättningar för arbetet med den sociala hållbarheten där tryggheten är en del. 

Bedömningen är att målgruppsperspektivet har förtydligats och att utvecklingen med former 
och strukturer för ett professionellt stöd till övriga verksamheter går i rätt riktning. Ansvar 
och roller mellan förvaltningarna och stödfunktionerna inom kommunstyrelseförvaltningen 
har belysts. Ett konkret resultat av detta är att avdelningscheferna numera har regelbundna 
dialoger med förvaltningsledningarna för att stämma av behov och förväntningar. Någon bra 
indikator för kvalitetsfaktorn har dock inte tagits fram ännu. 

3.1.2 Verksamhet 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

Uppföljning av politiska beslut. 

Andel av politiskt (kommunfullmäktige 
och kommunstyrelse) beslutade uppdrag 
till förvaltningen, som genomförts under 
perioden. 

Analys och slutsats 

Förvaltningen har ett viktigt uppdrag att verkställa politiska beslut. Det är angeläget att följa 
upp att detta görs på ett optimalt sätt. Nämndsekretariatet har tagit fram en rutin för 
uppföljning av att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade uppdrag till 
förvaltningen genomförs. De politiska uppdrag till förvaltningen som förutsätter en åtgärd 
noteras och följs upp. Nämndsekretariatet samordnar och förmedla dessa till ansvarig chef. 
Mätning är tänkt att ske varje halvår, i juni och december. Fortfarande återstår dock visst 
arbete kring hur indikatorn ska definieras, varför det inte finns något värde för perioden. 
Genom den framtagna rutinen bedöms uppföljningen ändå nå en acceptabel nivå. 
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3.1.3 Medarbetare 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 5,3 % 5 % 

Attraktiv arbetsgivare. 

Analys och slutsats 

Sjukfrånvaron till och med augusti ligger något lägre än för helåret 2018, vilket är positivt. 
Ungefär hälften av sjukfrånvaron avser långtidssjukskrivningar över 60 dagar relaterat till ett 
fåtal medarbetare. Det bör särskilt noteras att andelen långtidsfriska har ökar markant, 
liksom att den upprepade korttidsfrånvaron är betydligt lägre hittills under 2019 än för 
helåret 2018. Se vidare under avsnitt 5.4 nedan. 

Förvaltningen har inte tagit fram någon gemensam indikator avseende kvalitetsfaktorn 
Attraktiv arbetsgivare. En sådan kommer att hämtas ur den kommunövergripande 
medarbetarenkät som kommer att genomföras under hösten 2019. Några avdelningar 
genomför dock egna mätningar av medarbetarnas trivsel och engagemang. Vidare har 
avdelningarna fortsatt arbetet utifrån de handlingsplaner som togs fram efter den förra 
medarbetarenkäten. Detta har bidragit till en ökad samsyn. 

Avdelningarna har under perioden haft dialoger kring verksamhetsplaner, kritiska 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål, vilket förväntats öka medarbetarnas engagemang i 
förbättringsarbetet. 

Nya rutiner för medarbetar- och lönesamtal som knyter an till styrmodellens intentioner om 
förbättringsarbete samt chefs- och medarbetarplattformarna har tagits fram för hela 
kommunen. 

Periodvis har vakanta tjänster skapat arbetsanhopning och belastning på medarbetarna, 
vilket gjort att kvalitets- och förbättringsarbetet till vissa delar har försenats. 

Medarbetarna är den viktigaste resursen och utgör grunden för verksamhetens kvalitet och 
resultat. Nöjda medarbetare som känner hög arbetsglädje och motivation gör generellt ett 
bättre jobb. Det är därför viktigt att hitta strategier för ett gott arbetsklimat som tar sikte på 
välmående medarbetare samt ytterligare ökad trivsel på arbetsplatsen. 

Det pågår alltså ett utvecklingsarbete inom medarbetarperspektivet. Den samlade 
bedömningen är att det håller en acceptabel nivå. 

3.1.4 Ekonomi 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

Budget i balans Budgetavvikelse 6 % 4 % 

Analys och slutsats 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och med 
augusti med 2,2 mnkr. I huvudsak handlar det om vakanser samt budgeterade kostnader som 
faller ut först senare under året. För helåret prognostiseras ett överskott med 1,5 mnkr. 



Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 3 2019 8 (12) 

4 Utvecklingsmål och indikatorer 

Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet. 

4.1 Kommunens styrmodell 

  Utvecklingsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 
Öka djupförståelsen av styrmodellen och 
effekten av styrmodellens bärande idéer. 

    

4.2 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 

Styrmodellen och riktlinjer för ständiga förbättringar ligger som grund för kvalitetsarbetet. 
Styrmodellen utgör den struktur som fordras för att skapa tillit och ökad delaktighet bland 
medarbetarna. Avsikten är att det ska skapas en bra verksamhet för dem kommunen finns till 
för. 

Förändringstakten i omvärlden ökar och kommunen måste ha god förmåga att möta dessa 
förändringar med faktabaserade förbättringar. Organisationens förmåga till förbättringar 
måste utvecklas i takt med vad som är framgångsrikt. 

För att förbättra förutsättningarna att styra, leda och följa upp det som sker inom 
kommunens verksamhet har arbetet med att öka förståelsen för styrmodellens koppling till 
kvalitets- och förbättringsarbete fortsatt. Chefs- och medarbetarplattformarna har 
kompletterats med rutiner för medarbetar- och lönesamtal. Det kvarstår att utveckla analys- 
och redovisningsarbetet ytterligare. 

Med bidrag från Omställningsfonden har en chefs- och ledarskapsutbildning påbörjats. 
Samtliga kommunens chefer deltar i utbildningen. Arbetet med att utforma en 
organisationskultur med inriktning mot god kvalitet och ständiga förbättringar har påbörjats. 
Detta kommer att ta tid men cheferna har en viktig roll i den utvecklingen och behöver få 
medarbetarna engagerade. 

Ytterligare utveckling av chefs- och ledarskapet har under perioden genomförts i form av 
chefsforum med fokus på styrmodellens avsikter. I forumet samtalades det om hur 
kommunen kan utforma en kvalitets- och förbättringskultur som innefattar kundfokus, 
engagerat ledarskap, förbättringsförmåga och tvärsektoriell samverkan. Flera exempel på 
framgångsrika förbättringsarbeten lyftes fram. 

5 Medarbetare 

5.1 Antal anställda 

Antal anställda 

  2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Antal anställda totalt 80 81 113 

Varav månadsavlönade 70 70 104 

Varav timavlönade 10 11 9 

Årsarbetare månadsavlönade 68 68 100 

Årsarbetare timavlönade 2 3 4 

 

  



Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 3 2019 9 (12) 

Kommentar till antal anställda 

Antalet anställda och årsarbetare är oförändrat i förhållande till bokslutet 2018. Majoriteten 
är månadsanställda, timanställningarna finns i huvudsak inom arbetsmarknadsenheten. 
Skillnaderna i förhållande till bokslutet 2017 beror på bildandet av 
samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 2019. 

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade) 

2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Antal heltidsanställda 62 61 93 

Antal deltidsanställda 8 9 11 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 97 % 97 % 96 % 

Kommentar till sysselsättningsgrad 

Även fördelningen mellan hel- och deltidsanställningar är oförändrad i förhållande till 
bokslutet 2018. Flertalet medarbetare arbetar heltid och Heltidsresan är genomförd inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Skillnaderna i förhållande till bokslutet 2017 beror på 
bildandet av samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 2019. 

5.2 Personalstruktur 

2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Andel kvinnor av totalt anställda 79 % 77 % 58 % 

Andel heltidsanställda kvinnor 85 % 85 % 82 % 

Andel män av totalt anställda 21 % 23 % 42 % 

Andel heltidsanställda män 100 % 100 % 100 % 

Andel anställda 0-29 år 5 % 5 % 7 % 

Andel anställda 30-49 år 36 % 39,5 % 48 % 

Andel anställda 50- år 59 % 56,5 % 45 % 

Medelålder, totalt anställda (år) 51 år 50 år 48 år 

Personalstrukturen är i stort sett oförändrad jämfört med bokslutet 2018. Skillnaderna i 
förhållande till bokslutet 2017 beror på bildandet av samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 1 januari 2019. 

5.3 Lönekostnader 

Löner och arvode tkr 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Arvode -1 885 -2 327 -1 783

Lön -23 425 -34 186 -33 765

Personalomkostnader -9 676 -13 978 -13 493

Totalt -34 986 -50 491 -49 041

I arvoden ingår allmänna val med 406 tkr 2019 och 500 tkr 2018. 

5.4 Arbetsmiljö och hälsa 

Andel i procent 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Sjukfrånvaro total 5,0 % 5,3 % 5,3 % 

Varav korttid <15 dagar 33,5 % 36,2 % 41,6 % 

Varav långtid >60 dagar 47,5 % 49,7 % 48,7 % 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,6 % 6,2 % 5,7 % 

Sjukfrånvaro män 3,8 % 3,8 % 3,6 % 

Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 

0 -29 år 12,9 % 4,8 % 4,8 % 
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30 -49 år 4,1 % 5,9 % 5,9 % 

50 -år 5,3 % 4,9 % 3,5 % 

Långtidsfriska* 41,3 % 32,1 % 38,3 % 

Upprepad korttidssjukfrånvaro** 2,5 % 13,1 % 7,5 % 

* Andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro 
** Andel månadsavlönade med 6 sjukfrånvarotillfällen eller fler tillfällen

Sjukfrånvaron till och med augusti ligger något lägre än för helåret 2018, vilket är positivt. 
Ungefär hälften av sjukfrånvaron avser långtidssjukskrivningar över 60 dagar till ett fåtal 
medarbetare. Det bör särskilt noteras att andelen långtidsfriska har ökar markant, liksom att 
den upprepade korttidsfrånvaron är betydligt lägre hittills under 2019 än för helåret 2018. 

6 Ekonomi 

6.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack 
Utfall ack föreg 

år 
Prognos utfall 

helår 

Intäkter 16 714 11 143 12 344 12 326 17 370 

Personalkostnader -52 469 -35 093 -34 987 -33 262 -52 473

Övriga kostnader -44 756 -29 837 -29 031 -26 818 -44 094

Kapitalkostnader -1 402 -935 -840 -653 -1 216

Nettokostnader -81 913 -54 722 -52 514 -48 407 -80 413

Budget nettokostnader -81 913 -54 722 -54 722 -52 518 -81 913

Budgetavvikelse 0 0 2 208 4 111 1 500

6.2 Resultat och prognos verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall 
Avvikelse bu-

prognos 

Kommundirektör -3 993 -2 665 -1 267 -2 538 1 455 

Avd för verksamhetsstöd -9 361 -6 269 -6 509 -9 888 -527

Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 

-17 157 -11 438 -11 654 -17 122 35 

Fyrbodals kommunalförbund -541 -361 -361 -541 0 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

-384 -256 -261 -392 -8

Samordningsförbundet väst -243 -162 -162 -243 0 

Verksamhets- och lokalbidrag -2 471 -1 647 -1 678 -2 471 0 

Fyrstads flygplats -294 -196 -196 -294 0 

Lysekils andel av gemensam IT -2 600 -1 733 -1 733 -2 600 0 

Avd för hållbar utveckling -7 030 -4 704 -4 779 -7 130 -100

HR avdelning inkl facklig verksamhet -6 465 -4 329 -3 849 -6 165 300

Lysekils andel av gemensam 
löneenhet 

-3 391 -2 261 -2 261 -3 391 0 

Ekonomiavdelning -9 150 -6 116 -5 475 -8 650 500 

Politisk verksamhet -4 177 -2 785 -3 095 -4 497 -320

Överförmyndarverksamhet -1 586 -1 058 -898 -1 586 0

Arbetsmarknadsenhet -13 069 -8 742 -8 335 -12 904 165

Summa -81 912 -54 722 -52 513 -80 412 1 500 
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6.3 Ekonomisk analys 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och med 
augusti med 2,2 mnkr. I huvudsak handlar det om vakanser samt budgeterade kostnader som 
faller ut först senare under året. För helåret prognostiseras ett överskott med 1,5 mnkr. 

Kommundirektör 

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 1 400 tkr för 
perioden. Det är medel kopplade till utvecklingsmålen som inte är utnyttjade. Bedömningen i 
dagsläget är att inte alla medel kommer att utnyttjas, prognosen för helår beräknas till ett 
överskott om 1450 tkr. 

Avdelningen för verksamhetsstöd 

Avdelningen redovisar ett underskott mot budget med 500 tkr till och med augusti. Det är 
främst inom kommunledningskontoret som underskottet redovisas och beror främst på 
ökade kostnader för e-arkiv. Personalkostnaderna är i nivå med budget för perioden, men för 
helåret finns risk för ett underskott på 200 tkr till följd av att det inför 2019 omfördelades 
medel till samhällsbyggnadsnämnden för att stärka upp kontaktcentret. Bemanningen på 
avdelningen har dock inte kunnat anpassas utifrån detta. Avdelningens prognos för året 
uppgår till ett underskott med 500 tkr. 

Avdelningen för hållbar utveckling 

Avdelningen redovisar ett underskott mot budget med 75 tkr till och med augusti. För helåret 
uppgår prognosen till ett underskott mot budget om 100 tkr till följd av avslag på ansökta 
EU-projekt samt ett antal obudgeterade kostnader som har belastat avdelningen under våren. 

HR-avdelning 

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget med knappt 500 tkr för perioden, vilket är 
beroende dels på eftersläpning i kostnader för kompetensutveckling och dels lägre 
personalkostnader på grund av vakans. Prognosen på helår beräknas bli ett överskott mot 
budget med 300 tkr till följd av vakant tjänst på avdelningen. 

Ekonomiavdelning 

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget på 640 tkr till och med augusti främst 
beroende på lägre lönekostnader på grund av vakanser. Osäkerhet råder om behovet av 
konsulthjälp men avdelningens prognos är i dagsläget ett överskott på 500 tkr vid årets slut. 

Politisk verksamhet och överförmyndare 

Verksamheterna visar ett underskott mot budget med 150 tkr för perioden. Samtliga ansvar 
förutom överförmyndare och kommunfullmäktige visar underskott men det är 
kommunstyrelsen som står för det största underskottet. Överförmyndaren redovisar ett 
överskott om 160 tkr till och med augusti. För helår väntas överförmyndarverksamheten vara 
i balans med budget och valnämnden lämna ett överskott om 125 tkr. Prognosen för helår 
uppgår sammantaget till -320 tkr för de politiska verksamheterna. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) 

Enheten redovisar ett överskott mot budget med 400 tkr vilket beror på eftersläpningar på 
kostnadssidan som väntas falla ut senare under året. Prognosen vid årets slut beräknas bli ett 
överskott på 150 tkr. 
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7 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Budget -1 000

7 045 Uppgradering ekonomisystem -271

7 046 Visma Proceedo -313

Prognos -1 000

Summa -1 000 -584 -1 000

Kommentar 

Investeringarna avser uppgradering av ekonomisystemet för att kunna hantera elektroniska 
kundfakturor samt ett nytt e-handelssystem (Proceedo). 
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Kommunstyrelsen/avd. Hållbar utveckling 

Michael Johansson, 0523 – 61 31 50 

michael.johansson@lysekil.se 

Samarbete mellan Bohusläns kommuner för ökad utveckling 
av Bohusbanan 

Sammanfattning 

Kommunerna i Bohuslän har enats om att tillsammans göra en tydlig politisk 
viljeinriktning på vilket sätt Södra Bohusbanan blir en prioriterad satsning i den 
reviderade nationella planen för transportsystemet 2022-2033.  

Bohusläns kommuner behöver ett dubbelspår, vilket också påtalats i de brister som 
tidigare är uttryckta i remissarbeten. För att förstärka möjligheter och som 
underlag för kommande utredningar/ åtgärdsvalsstudier, avser alla berörda 
kommuner längs tågförbindelsen Kungälv- Strömstad att genomföra en gemensam 
visualisering av en gemensam järnvägskorridor och ett utlagt dubbelspår. 

Kommunernas gemensamma målsättning är att Södra Bohusbanans dubbelspår 
står klart 2030 och Bohusbanan via Bohusläns kommuner, till Norge, är 
färdigställd senast 2035.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förstärka samverkan med berörda kommuner för 
bättre förutsättningar av infrastrukturutvecklingen mot Göteborg och Oslo och dess 
arbetsmarknader. 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med berörda kommuner, visualisera en 
järnvägskorridor mellan Kungälv och Strömstad.  

Kommunstyrelsen beslutar att gemensamt uppvakta relevanta aktörer med 
målsättningen att utveckla transportkorridoren Göteborg-Oslo.      

Ärendet 

En arbetsgrupp för Bohusbanans utveckling har tillsats inom ”Ett enat Bohuslän”. 
Under 2018 aktualiserade kommunerna längst med Bohusbanan (Kungälvs 
kommun i söder och Strömstads kommun i norr) på nytt ett samarbete för att 
uppmärksamma behovet av ett utvecklat tågstråk längst med hela Bohusbanans 
sträckning. 

Förvaltningens synpunkter 

Samarbetet inom arbetsgruppen för Bohusbanans utveckling har under våren 2019 
formaliserats och med hjälp av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner samt 
en styrgrupp med politiker (kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd) sker 
det nu ett kontinuerligt lobbyarbete både på lokal, regional och nationell nivå med 
myndigheter och flertalet näringslivsorganisationer under parollen ”Samarbete för 
Bohusbanan” (se bifogad folder). Gemensamt betonas i foldern ett antal nyttor med 
en utvecklad tågsträckning genom Bohuslän: 

 Sträckan är en nationell angelägenhet, en förbättrad järnväg möjliggör en
regionförstoring för arbetsmarknaden mellan Köpenhamn och Oslo med 8

mailto:michael.johansson@lysekil.se
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miljoner människor. Arbetsmarknadsregioner som utvidgats med järnväg 
har uppvisat högre produktivitet, högre lönesummor, lägre arbetslöshet 
samt är mindre konjunkturkänsliga. 

 Miljöaspekterna är flera, tåget ska komplettera andra trafikslag och vara
konkurrenskraftigt med flyget. Vårt samhälle måste spara på miljön, bli
fossiloberoende och öka kollektivtrafiken!

 Tåget är också viktigt för Sveriges företag. Besöksnäringen är en växande
näringslivsgren i Bohuslän. Turistrådets senaste statistik visar att
besöksnäringen ökar kontinuerligt. Bohuslän står för den största ökningen
av besökare under 2018. Vi vill kunna erbjuda ett miljövänligt resande till
våra många besökare.

Kommunerna i Bohuslän har enats om att tillsammans göra en tydlig politisk 
viljeinriktning för att Södra Bohusbanan ska bli en prioriterad satsning i den 
reviderade nationella planen för transportsystemet 2022-2033. Därför uppmanas 
samtliga kommunstyrelser som deltar i samarbetet att skriva under en och samma 
viljeyttring, som återspeglas i förvaltningens förslag till beslut.  

Enligt Västra Götalandsregionens mål med kollektivtrafiken och ambitionsmålen 
om ökat fossilt oberoende, är dubbelspåret på Södra Bohusbanan en prioriterad 
struktur och också inrymd i Målbild tåg 2035, samt Strukturbild GR. Trots den 
regionala målbilden så finns varken Bohusbanans prioritet med såväl regionalt som 
nationellt. För att skapa helhet måste också Norra Bohusbanan, vars järnväg idag är 
av museal standard, utvecklas och förnyas. Kommunerna längs hela banan 
prioriterar kollektivtrafikfrågan i sina verksamhetsplaner. 

Bohusläns kommuner behöver ett dubbelspår, vilket också påtalats i de brister som 
tidigare är uttryckta i remissarbeten. För att förstärka möjligheter och som 
underlag för kommande utredningar/åtgärdsvalsstudier, avser alla berörda 
kommuner längs tågförbindelsen Kungälv - Strömstad att genomföra en gemensam 
visualisering av en gemensam järnvägskorridor och ett utlagt dubbelspår. Detta 
kommer att kräva en viss medfinansiering från varje kommun. När detta 
medfinansieringbehov är känt får ett särskilt beslut tas i denna fråga. 

Denna viljeinriktning kommer också att harmoniseras med samtliga berörda 
kommuners gemensamma arbete, som starkt efterfrågar bättre infrastruktur, tex 
inom turistsamarbetet ”Enat Bohuslän”.  För Lysekils kommuns räkning är det 
angeläget att Lysekilsbanan beaktas i arbetet med att visualisera en 
järnvägskorridor mellan Kungälv-Strömstad. Lysekilsbanan är i dagsläget 
nedläggningshotad och Trafikverket har upphört med underhållet. Hur en utbyggd 
Bohusbana påverkar förutsättningarna för Lysekilsbanan bör utredas.  

Kopplingen till Trafikverkets kommande åtgärdssvalstudier för 
dubbelspårutredning Göteborg - Stenungsund, bör involvera Uddevallas 
förutsättningar.  

Ännu viktigare är att den andra tänkta åtgärdsvalsstudien, om dubbelspår Göteborg 
- Oslo, självklart involverar en studie av dragning via Kungälv – Stenungsund –
Uddevalla – Munkedal – Tanum - Strömstad – Oslo, vilket samhällsekonomiskt är
det bästa alternativet.
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Kommunernas gemensamma målsättning är att Södra Bohusbanans dubbelspår 
står klart 2030 och Bohusbanan via Bohusläns kommuner, till Norge, är 
färdigställd senast 2035. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Michael Johansson   
Avdelningschef hållbar utveckling 

Beslutet skickas till 

Uddevalla Kommun, Tillväxtavdelningen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende 
kommunens fastighetsunderhåll 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens underhåll av fastigheter. PwC:s bedömning är att arbetet med 
fastighetsunderhåll endast till viss del bedrivs ändamålsenligt enligt god 
fastighetsekonomi. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på iakttagelserna i 
revisionsrapporten, utan instämmer i bedömningen att det finns ett behov av att 
utveckla arbetet med underhålls- och lokalförsörjningsplanering. Vidare kan 
konstateras att nuvarande metod för att budgetera reinvesteringar för 
fastighetsunderhåll, vilken utgår från avskrivningstakten i syfte att bibehålla värdet 
på fastighetsbeståndet, inte ger utrymme för att minska en sedan tidigare uppbyggd 
underhållsskuld.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten. En handlingsplan har 
tagits fram som bygger på att ett systemstöd för fastighetsförvaltning köps in, 
tidigare framtagen underhållsplan uppdateras samt att gränsdragningslistor mellan 
internhyresgäst och internhyresvärd ses över. Förvaltningen har för avsikt att 
inarbeta åtgärderna i budget 2020.  

Kommunstyrelsen kommer att kunna följa arbetet genom samhällsbyggnads-
nämndens rapportering enligt budget- och uppföljningsprocessen och de 
presidiedialoger som hålls inom ramen för denna.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunrevisionen översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Ärendet 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens underhåll av fastigheter. 

Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: Underhålls 
kommunens fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 

Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med fastighetsunderhåll endast 
till viss del bedrivs ändamålsenligt enligt god fastighetsekonomi. Bedömningen 
baseras sammanfattningsvis på följande: 

 Fastighetsavdelningen har i nuläget ingen uppdaterad underhållsplan för

kommunens fastigheter att utgå ifrån vid planering av underhållsinsatser.
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 Det saknas tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt underlag som

visar om det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för planerat underhåll

av fastigheter.

 Det saknas riktlinjer för hur fastighetsunderhåll ska prioriteras, samt en

lokalförsörjningsplan som ger stöd för hur underhållsinsatserna ska

prioriteras.

 Bristande rutiner för hur underhåll riskerar medföra att ekonomiska

resurser inte används tillräckligt effektivt.

 Kommunen har en underhållsskuld. Hur stor denna underhållsskuld är vid

tid för granskning är dock inte känt då den senaste

underhållsskuldsinventeringen gjordes i samband med underhållsplan för

kommunen framtagen åren 2013 - 2015.

 Kommunen använder inget systemstöd för att hantera dokumentation och

planering av underhåll.

PwC:s rekommendationer: 

 Införskaffa och tillse att ett fastighetshanteringssystem implementeras.

 Arbetet med att ta fram en uppdaterad underhållsplan samt beräkning av

kommunens samlade underhållsskuld formaliseras och att en tidplan tas

fram för dess genomförande.

 Mål och prioriteringsordningar tas fram i syfte att öka styrningen och

samordning av kommunens fastighetsunderhållsarbete.

 En översyn av befintlig gränsdragningslista genomförs i syfte att uppdatera

och förtydliga den ifall det bedöms nödvändigt.

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på iakttagelserna i 
revisionsrapporten, utan instämmer i bedömningen att det finns ett behov av att 
utveckla arbetet med underhålls- och lokalförsörjningsplanering. Ett arbete som 
redan har initierats inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Likaså torde det vara 
allmänt känt att Lysekils kommun under en lång följd av år med ansträngd 
ekonomi byggt upp en underhållsskuld i sitt fastighetsbestånd. Tyvärr gäller detta 
även annan kommunal infrastruktur som gator, vägar, kajer och bryggor.  

Som revisorerna noterar i rapporten bygger nuvarande metod för att budgetera 
reinvesteringar för fastighetsunderhåll på avskrivningstakten, vilket syftar till att 
bibehålla värdet på fastighetsbeståndet. Med denna metod går det dock inte att 
minska en sedan tidigare uppbyggd underhållsskuld. Om detta ska ske måste nya 
medel på något sätt skjutas till, vilket kan kräva ändrade beslut kring kommunens 
ekonomistyrning.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag på åtgärder med anledning av revisionsrapporten: 

1. Ett systemstöd för fastighetsförvaltning köps in under 2020 och

implementeras under 3 år. Består av flera moduler, så det är lämpligt att

bygga ut med en modul per år.
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2. Uppdatera underhållsplanen som togs fram 2013-2015 men som aldrig togs

i bruk. Allteftersom den uppdateras kan den läggas in i verksamhets-

systemet.

3. Befintlig gränsdragningslista ses över under 2020 så att den kan få verkan

inför budget 2021.

4. En lokalförsörjningsplan tas fram.

Samhällsbyggnadsförvaltningens avsikt är att de föreslagna åtgärderna ska 
inarbetas i budgeten för 2020.  

För arbetet med att planera och följa upp investeringar finns ett investeringsråd 
som kommunstyrelseförvaltningen leder. Arbetet med att ta fram en 
lokalförsörjningsplan är nära kopplat till detta och kommer att ske med samtliga 
förvaltningar involverade i att ta fram beslutsunderlag. 

Kommunstyrelsen kommer att kunna följa arbetet genom samhällsbyggnads-
nämndens rapportering enligt budget- och uppföljningsprocessen och de 
presidiedialoger som hålls inom ramen för denna.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Bilaga 

Granskningsrapport från PwC 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisorerna 
PwC 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen 
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Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
underhåll av fastigheter. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: 

Underhålls kommunens fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 

Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med fastighetsunderhåll endast till viss del 
bedrivs ändamålsenligt enligt god fastighetsekonomi. 

Bedömningen baseras sammanfattningsvis på följande: 

 Fastighetsavdelningen har i nuläget ingen uppdaterad underhållsplan för 
kommunens fastigheter att utgå ifrån vid planering av underhållsinsatser.  

 Det saknas tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt underlag som visar om 
det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för planerat underhåll av fastigheter. 

 Det saknas riktlinjer för hur fastighetsunderhåll ska prioriteras, samt en 
lokalförsörjningsplan som ger stöd för hur underhållsinsatserna ska prioriteras.  

 Bristande rutiner för hur underhåll riskerar medföra att ekonomiska resurser inte 
används tillräckligt effektivt.    

 Kommunen har en underhållsskuld. Hur stor denna underhållsskuld är vid tid för 

granskning är dock inte känt då den senaste underhållsskuldsinventeringen gjordes i 

samband med underhållsplan för kommunen framtagen åren 2013-2015.  

 Kommunen använder inget systemstöd för att hantera dokumentation och planering 

av underhåll.  

 

Vi rekommenderar kommunen att:  

 Införskaffa och tillse att ett fastighetshanteringssystem implementeras.  

 Arbetet med att ta fram en uppdaterad underhållsplan samt beräkning av 

kommunens samlade underhållsskuld formaliseras och att en tidplan tas fram 

för dess genomförande.  

 Mål och prioriteringsordningar tas fram i syfte att öka styrningen och 

samordning av kommunens fastighetsunderhållsarbete.  

 En översyn av befintlig gränsdragningslista genomförs i syfte att uppdatera och 

förtydliga den ifall det bedöms nödvändigt.  
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Av balansräkning i Lysekils kommuns årsredovisning 2017 framgår att ungefär 57,7 procent 

av kommunens och 76,7 procent av kommunkoncernens tillgångar utgörs av posten Mark, 

byggnader och tekniska anläggningar. En stor del av denna post avser fastigheter. För att 

kommunen ska kunna bevara och säkerställa dessa tillgångars värde är det viktigt att det 

finns en ändamålsenlig organisation och rutiner för underhåll av fastigheterna. Att lokalerna 

planeras och underhålls ur ett verksamhetsmässigt perspektiv är också av stor vikt. Om 

underhållsnivån inte är tillräcklig kan det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder 

som ackumuleras samt att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken 

ökar att planerat underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Det är därför av 

stor betydelse att styrning och planering av underhållet fungerar väl.  

Kommunens revisorer har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys beslutat att granska 

kommunens arbete med fastighetsunderhåll.  

1.2. Revisionsfråga 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

Underhålls kommunens fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 

1.3. Kontrollmål 

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats: 

 Finns tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt tillräckliga ekonomiska

resurser för underhåll av fastigheter?

 Hur styrs, samordnas och budgeteras fastighetsunderhåll?

 Finns det underhållsplaner och hur ofta uppdateras de?

 Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till verksamhetens egen

bedömning av det egentliga behovet?

 Finns ett eftersläpande underhåll (underhållsskuld)?

 Hur samordnas åtgärder för energieffektivisering med planering och utförande

av fastighetsunderhåll?

 Vilken uppföljning har kommunen av fastighetsstandard?

 Hur följs brukarnas synpunkter på lokalerna upp?

 Sker besiktningar?
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Rapporten är utformad utifrån kontrollmålen. Utöver granskningsresultat har 

rapporten även ett inledande kapitel som behandlar allmänna orsakssamband inom 

fastighetsunderhåll. 

1.4. Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier tillämpas i rapporten: 

 Kommunallag (KL)

 Kommunal redovisningslag (KRL)

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

 Kommunens regler och riktlinjer

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom studier av styrande och stödjande dokument i form av 
underhållsplaner, verksamhetsberättelser etc. Därutöver har intervjuer/mailkontakt 
genomförts med följande funktioner: 

 Fastighetschef, Fastighetsavdelningen

 Driftchef, Fastighetsavdelningen

 Ekonomicontroller, Kommunledningsförvaltningen

 Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen

Granskningsrapporten har varit föremål för sakgranskning. 

Avgränsning 

Granskning avser kommunens fastigheter. Granskningen kommer inte kunna fastställa en 
objektiv bedömning av storleken på eventuellt eftersatt underhåll.  
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2. Allmänt om fastighetsunderhåll

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och 

skick. Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till att planerade 

underhållsåtgärder skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna 

måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad.  I sammanhanget ska det framhållas att 

kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv frångår 

principen om ”god ekonomisk hushållning”. 

Underhåll var tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska kostnadsföras, men 

sedan år 2014 har detta ändrats i och med införandet av komponentavskrivning. 

Komponentavskrivning är infört i Lysekil sedan år 2016.  

Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder som 

tidigare klassades som drift numera klassas som investering. Om en åtgärd kallas 

felavhjälpande, löpande eller planerat underhåll har inte någon betydelse ur ett 

redovisningsperspektiv. 

Underhåll definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett 

förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning. I Lysekils kommun används kategorierna 

planerat underhåll och reinvesteringar som benämning på denna typ av underhåll.   

Felavhjälpande underhåll, ibland även kallat akut underhåll, syftar till att återställa en 

funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Det kan till exempel handla om att byta ut 

en vattenkran som läcker eller en fönsterruta som gått sönder.  

Planerat underhåll (och reinvesteringar) är planerat i tid, art och omfattning. Underhållet 

genomförs med en längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa en byggdels 

funktion. Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och 

entreprenörer ingår i budgeten för planerat underhåll.  Exempel på planerat underhåll är att 

byta ut en vattenkran som överskridit sin livslängd enligt komponentredovisningen, även om 

kranen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Genom att byta ut vattenkranen i enlighet med 

komponentredovisningen avvärjer fastighetsägaren eventuellt framtida felavhjälpande 

underhåll, eller i värsta fall omfattande renoveringar förorsakade av en vattenskada.  

Löpande underhåll i tid -
Minimal insats och kostnad

Direkt underhållsbehov
Större insats och 

kostnad

Eftersatt underhåll
Rekonstruktion = 

hög kostnad
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3. Granskningsresultat

3.1. Styrning och ledning av fastighetsunderhåll 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

3.1.1. Iakttagelser 

Samlad lokalyta förvaltad av kommunen och dess fastighetsavdelning uppgår i erhållen 
statistik för år 2018 till 72 982 BRA1. I Diagram 1 nedan presenteras hur den del av 
kommunens fastighetsbestånd som förvaltas av kommunen och fastighetsavdelningen är 
fördelat mellan olika kategorier av verksamhets- och övriga lokaler. Utöver dessa fastigheter 
förvaltas kommunens omsorgslokaler av Riksbyggen genom avtal mellan Riksbyggen och 
kommunen.  Stora delar av de kommunalt förvaltade lokalerna nyttjas inom ramen för 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. I denna nämnds ansvar ingår även kommunens 
kultur och fritidsverksamhet.  

Som fördelningen i Diagram 1 nedan visar utgör förskole- och skollokaler ca 42 procent av 
den totala lokalytan som förvaltas av kommunens fastighetsavdelning. Adderas till dessa 
lokalkategorier sporthallar och idrotts- och frilufslokaler utgör lokaler för utbildnings-
nämndens verksamhet ca 72 procent av den totala lokalytan som förvaltas av kommunens 
fastighetsavdelning. 

Av Diagram 1 nedan framgår att en relativt stor del av det förvaltade lokalbeståndet, 15 
procent, utgörs av vad vi klassificerar som övriga lokaler. I kategorin Övriga lokaler ingår 
bland annat saneringsfastigheter, hamnfastigheter och kajer, brandstationer och 
kommersiella- och samlingslokaler.  

1 BRA = Bruksarea. Boverkets definition av Bruksarea: Bruksarea förkortas BRA och kan kortfattat beskrivas som den 
sammanlagda ytan av varje separat enhet, exempelvis varje bostadslägenhet, lokal eller trapphus. Hur bruksarea exakt 
definieras och beräknas framgår av SVENSK STANDARD SS 21054:2009, Area och volym för husbyggnader – Terminologi och 
mätregler. 

Finns tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt tillräckliga ekonomiska 
resurser för underhåll av fastigheter? 
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Diagram 1. Lokalfördelning fastighetsbestånd förvaltat av 
fastighetsavdelningen/kommunen år 2018  

Tabell 1. Sammanställning fastighetsbestånd förvaltat av fastighetsavdelningen år 2018 

Fastighetsstatus Antal fastigheter Bruksarea 

Avställda fastigheter 21 7 710 

Verksamhetsfastigheter 31 58 488 

Övriga fastigheter 34 6 784 

Totalt exklusive avställda 
fastigheter  

65 65 272 

Totalt inklusive avställda 
fastigheter 

86 72 982 

8%

34%

23%

7%

12%

15%

Förskola Skola

Sporthallar Idrott och frilufslokaler

Lokaler tillhörande Fastighet, Kost & Städ Övriga lokaler
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Som framgår av Tabell 1 utgör avställda lokaler cirka 11 procent av den totala lokalyta som 
förvaltas av kommunen. Lokalkategorin avställda fastigheter avser fastigheter vilka inte fullt 
ut finansieras av hyresgäster. Det kan vara en fastighet där en del hyrs ut och en del är 
tomställd.    

Vid intervju beskrivs att underhållsprioriteringar i vissa fall försvåras av att kommunen inte 
har en tydlig bild av hur kommunens lokalförsörjningsbehov ska tillgodoses framåt. 
Osäkerhet i denna fråga försvårar planering av underhåll eftersom vidtagna 
reinvesteringsåtgärders verksamhetsmässiga och ekonomiska livslängd blir svårare att 
beräkna. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem 
år presenteras i samband med budgeten. Fastighetschefen har inom 
tjänstemannaorganisationen erhållit uppdrag att utveckla arbetet med att ta fram en 
lokalförsörjning som ger tillräcklig framförhållning och långsiktighet.   

Vidare beskrivs vid intervju att det saknas tydliga riktlinjer som beskriver hur 
underhållsåtgärder ska prioriteras. Fastighetsavdelningen har heller inte en uppdaterad 
underhållsplan att utgå ifrån vid planering av underhållsåtgärder.  

I kommunens Budget 2018 med plan 2019-2020 och Budget 2019 med plan 2020-2021 
återfinns inget mål med tydlig koppling till kommunens arbete med fastighetsunderhåll. 
Vidare framgår av intervju att det på verksamhetsnivå saknas mål med koppling till 
fastighetsunderhåll.  

I kommunens budget 2018 beskrivs dock att kommunen står inför stora behov av underhåll 
av sina anläggningar och att utmaningen blir att skapa ett ekonomiskt utrymme för att klara 
av detta. Som en förutsättning beskrivs att kommunen uppnår sitt resultatmål på i snitt två 
procent.  

Reinvesteringsbudget för fastighetsunderhåll utgår år 2018 från avskrivningstakten på 
kommunens fastighetsbestånd. Denna metod för budgetering syftar till att bibehålla värdet 
på kommunens fastighetsbestånd och ska därmed säkerställa att en underhållsskuld inte 
byggs upp eller byggs på. Utan ytterligare medel är det dock inte möjligt att minska en 
eventuellt redan uppbyggd underhållsskuld. Reinvesteringsbudget för fastighetsunderhåll 
tillfallande fastighetsavdelningen uppgick i budget år 2018 till 13,5 mnkr, 2019 till 12 mnkr. 
För de kommande planåren upptas 13 mnkr/år. 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det inte finns tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt underlag som 
visar om det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för planerat underhåll av fastigheter. 

Detta grundar vi på att det inte finns något mål med bärning på fastighetsunderhåll i 
kommunens budget eller på nämnds-/verksamhetsnivå. Vidare att det saknas riktlinjer för 
hur fastighetsunderhåll ska prioriteras, samt en lokalförsörjningsplan som ger stöd för hur 
underhållsinsatserna ska prioriteras. 
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Avsaknaden av tydliga riktlinjer, en uppdaterad underhållsplan samt en fastställd 
lokalförsörjningsplan riskerar leda till brister i hur underhållsåtgärder prioriteras; vilket i sin 
tur kan medföra att tillgängliga ekonomiska resurser inte används så effektivt som möjligt. 

 Vi bedömer därför kontrollmålet som ej uppfyllt. 

3.2. Organisation och styrning av kommunens underhållsarbete 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 

3.2.1. Iakttagelser 

Ansvar enligt reglementen 

Av reglementet framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. I egenskap av detta har styrelsen ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna 
förvaltning av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas verksamhet. I 
detta ingår att ta fram styrdokument för kommunen, samt följa upp frågor vilka inverkar på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen hade till och med utgången av år 2018 ansvar för förvaltning av byggnader 
inom kommunens fastighetsinnehav. Från och med år 2019 har detta ansvar överförts till den 
nyinrättade samhällsbyggnadsnämnden.  

Organisation 

Förvaltningen av kommunens byggnader sker inom ramen för samhällsbyggnadsnämnden.  
Följande avdelningar och enheter ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen: 

•Avdelningen för IT.

•Avdelningen för Mark och Gata.

•Avdelningen för Plan och Bygg.

•Administrativ enhet

•Avdelningen för Fastighet och Service

Hur styrs, samordnas och budgeteras fastighetsunderhåll? 

Hur samordnas åtgärder för energieffektivisering med planering och utförande av 

fastighetsunderhåll? 
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Denna politiska organisationsförändring beskrivs i intervju som positiv, då 
fastighetsavdelningens verksamhetsfrågor hanteras av en nämnd som har förutsättningar att 
ha större fokus på dessa frågor.  

Fastighetschefen har det övergripande ansvaret för fastighetsfrågor inom kommunens 
tjänstemannaorganisation. Under fastighetschefen finns en driftchef, vilken ansvarar för 
planerat- och felavhjälpande underhåll samt förvaltning av externa hyresavtal (ca. 40 000 
kvadratmeter). Vid fastighetsavdelningen finns även totalt 12 fastighetsskötare och 2 
vaktmästare vilka arbetar med underhåll av det fastighetsbestånd fastighetsavdelningen 
ansvarar för.  

Fastighetsavdelningens verksamhet är budgetmässigt och organisatoriskt internt indelad i 
två verksamhetsgrenar, där reinvesteringar är ett område och planerat underhåll tillsammans 
med felavhjälpande underhåll är det andra. För reinvesteringsområdet ansvarar 
fastighetschef direkt, medan driftchef är ansvarig för planerat- och felavhjälpande underhåll.  

Budget- planeringsprocessen 

År 2018 uppgick de samlade budgetanslagen för fastighetsunderhåll till ca 15,8 mnkr. Av 
dessa 15,8 mnkr var 13,5 mnkr avsatta för  reinvesteringar, ca 1,6 mnkr var budgeterat till 
planerat underhåll och ca 1,3 mnkr till felavhjälpande underhåll.  

Vid intervju beskrivs att felavhjälpande underhåll härvidlag är att jämställa med akuta 
underhållsåtgärder vilka syftar till att återställa ett uppstått fel vid en av de fastigheter 
fastighetsavdelningen förvaltar; planerat underhåll är de underhållsåtgärder som är 
planerade men där kostnaden inte överstiger ett prisbasbelopp2; reinvesteringar avser de 
underhållsåtgärder som är planerade och där kostnaden överstiger ett prisbasbelopp.  

Som beskrivits ovan fastställs budgetanslag till reinvesteringsbudgeten genom principen att 
årlig reinvesteringsbudget ska motsvara den årliga avskrivningen för kommunens 
fastighetsbestånd. För det felavhjälpande underhållet finns ingen fastställd budgetprincip. 
Under de senaste åren har denna budget varit svår att hålla.  

Beslutanderätt om vilka reinvesteringsprojekt som ska finansieras genom erhållen 
reinvesteringsbudget ligger hos fastighetschef. Av intervju framgår att det genomförs möten 
med bl.a. driftchef, projektledare och arbetsledare vid fastighetsavdelningen under 
sommaren/hösten året innan beslut om en grovplanering för kommande år. Denna planering 
beskrivs dock kunna förändras fram till och under det kommande verksamhetsåret.  

Då det vid tid för granskning inte finns en uppdaterad underhållsplan för kommunens 
fastigheter beskrivs underlag för prioriteringsbeslut avseende vilka underhållsåtgärder som 
ska genomföras kommande år utgå ifrån en diskussion baserad på inhämtad information om 
befintliga underhållsbehov. Hur informationsinhämtningen rörande underhållsbehov är 

                                                             

2 Ett prisbasbelopp uppgår år 2018 till 45 500 kronor.  
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strukturerarad och går till behandlas mer utförligt nedan. Sammanfattningsvis utgår dock 
informationsinhämtningen från: information från fastighetsavdelningens personal ute på 
fastigheterna och hyresgästerna, observationer vid ronderingar samt ledningspersonal på 
fastighetsavdelningens egna okulära besiktning av och kunskap om fastighetsbeståndet.  

Vid intervju beskrivs att denna fördelningsmodell till delar som otydlig med bristande 
transparens. Brister i dokumentation av fastighetsbeståndets samlade underhållsbehov gör 
det svårt för fastighetsavdelningen att kommunicera sitt budgetbehov in i kommunens 
budgetprocess.  

Samordning och ansvarsfördelning 

Fastighetsavdelningens ansvar omfattar både invändigt och utvändigt underhåll. Någon 
prioriteringsordning vilken reglerar prioritet mellan invändigt och utvändigt underhåll 
uppges vid intervju inte finnas. De underhållsinsatser som uppkommer genom 
myndighetsbeslut eller vid slutronder och miljö- och hälsoskyddsronder beskrivs dock väga 
tungt vid prioritering.  

Det finns en gränsdragningslista som reglerar ansvaret mellan fastighetsavdelningen och 
hyresgästen. Erhållen gränsdragningslista är uppdelad för sju olika lokalkategorier. 
Gränsdragningslistorna är företrädesvis senast reviderade mellan åren 2009-2011.  

Samtliga lokalkategoriers gränsdragningslista har samma struktur, vari drift och 
underhållsinsatser noteras som antingen fastighetsavdelningens eller hyresgästens 
ansvarsområde. Drift och underhållsinsatser är även generellt uppdelade per del av 
fastigheten (komponent), under vilka mer specifika drift eller underhållsinsatser är noterad 
för ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och hyresgästen.   

Vid intervju beskrivs kommunens gränsdragningslista som relativt grov men att det utifrån 
den generellt går att diskutera sig fram till lösningar i de fall då gränsdragningslistan inte är 
tydlig. Intervjuad representant för brukarperspektivet uttrycker dock önskemål om att 
befintlig gränsdragningslista ska förtydligas. Då utbildningsförvaltningen i egenskap av 
hyresgäst inte har särskild fastighetskunnig personal beskrivs befintligt utformad 
gränsdragningslista genererar kommunikationssvårigheter och utdragna diskussioner, t ex 
rörande om olika former av installationer åligger hyresgäst eller förvaltare att genomföra.  

Internhyresavtal finns till delar upprättade, men av intervjuerna framgår att de inte används 
aktivt för att reglera ekonomiskt utrymme för underhållsinsatser. Det är vad som erhålls i 
budgetramarna som är styrande, där ovanstående process är avgörande för underhållsinsats 
per objekt.  

Energieffektivisering  

Vid intervju uppges att fastighetsavdelningen idag inte arbetar med energieffektiviseringar på 
ett strukturerat sätt, men att energieffektiviseringar kan bli aktuellt utifrån 
underhållets/reinvesteringens karaktär. Det beskrivs företräsdevis vara vid investeringar som 
åtgärder för energieffektivisering vägs in. I kommunens mål och budget för 2018 återfinns 
under rubriken: ”Vi tar ansvar för miljön” ett inriktningsmål om att kommunen ska minska 
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sin energiförbrukning genom att öka andelen förnybar energi samt främja klimatsmarta 
transporter och kommunikationer. Detta inriktningsmål har dock inte en direkt bärring på 
kommunen fastighetsunderhållsarbete.  

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner för att planera fastighetsunderhåll. Det saknas dock 
riktlinjer för hur prioritering ska ske. Det saknas underlag för att på ett strukturerat sätt 
planera och prioritera underhållsverksamheten över tid. Vidare bidrar denna avsaknad på 
underlag till att fastighetsavdelningen inte på ett ändamålsenligt sätt kan kommunicera sitt 
medelsbehov i kommunens budgetprocess.   

Vi noterar att fastighetsavdelningen inte arbetar aktivt med energieffektivisering inom sin 
underhållsverksamhet. Inget mål eller uppdrag om det har heller givits i detta avseende.  

Vi bedömer därför kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

3.3. Underhållsplaner 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 

 

 

Iakttagelser  

Underhållsplaner 

Det beskrivs vid intervju att en underhållsplan för kommunens samlade fastighetsbestånd 
togs fram mellan åren 2013-2015. Underhållsplan gjordes i Excel. Planen har därefter inte 
använts aktivt eller uppdaterats.  Vid tid för granskning beskrivs att fastighetsavdelningen 
inte arbetar aktivt med underhållsplaner som grund för planering och prioritering av 
fastighetsunderhåll.  

Ett arbete beskrivs under hösten 2018 ha inletts med syfte att ta fram en uppdaterad 
underhållsplan för kommunens fastighetsbestånd. Målet utrycks vara att underhållsplanen 
ska vara uppdaterad till år 2020.  Arbetet beskrivs så här långt bl.a. ha resulterat i ett 
uppskattat reinvesteringsbehov för verksamhetsåret 2019 om 25-30 mnkr.  

Vid intervju beskrivs vidare att arbetet med att ta fram en underhållsplan för kommunen är 
prioriterat men att det inte har formaliserats genom ett uppdrag från ansvarig nämnd eller 
kommunfullmäktige.  

Finns det underhållsplaner och hur ofta uppdateras de?  

Sker besiktningar?  

Vilken uppföljning har kommunen av fastighetsstandard? 

Hur följs brukarnas synpunkter på lokalerna upp? 
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Kommunen använder idag inget fastighetsförvaltningssystem. Vid intervju beskrivs att 
kommunen tidigare använt ett fastighetsförvaltningssystem, men att personalen inte fick den 
nödvändiga fortbildningen som krävs för att systemet ska kunna användas till full potential 
och att man därför gått ifrån systemet. För närvarande sker en översyn om man ska 
införskaffa och/eller upphandla någon typ av fastighetsförvaltningssystem. Vid intervju 
beskrivs detta både som nödvändigt för att få en effektiv hantering av kommunens 
fastighetsunderhållsarbete; och som en utmaning då omfattande grundläggande data 
behöver registreras i systemet, samtidigt som det behöver finnas rutiner för fortlöpande 
uppdateringar. Med anledning av detta beskrivs ambitionen vara att ha ett program för 
planering av fastighetsunderhåll på plats inom tre år.  

Uppdatering och inhämtning av underhållsbehovsinformation 

Som beskrivits ovan är en källa till information om underhåll vara synpunkter/iakttagelser 
från hyresgäster och information från fastighetsavdelnings servicepersonal. Vidare hämtas 
information från skyddsronder, OVK-besiktningar och genom den rutin som finns att 
fastighetsskötare och vaktmästarna som jobbar ute på fastigheterna en gång i veckan ska gå 
igenom dem och kontrollera vad som är i behov av eventuella åtgärder. Följsamhet med 
denna interna rutin beskrivs dock variera. Vid intervju beskrivs dock att avdelningen är noga 
med att genomföra de ronderingar och besiktningar som utgår från lagkrav. Det saknas dock 
systematik för att genomföra övergripande okulära besiktningar till grund för 
underhållsplanering och erforderlig uppdatering av underhållsbehov. 

Information inhämtad genom ronderingar och besiktningar beskrivs kunna förmedlas 
löpande direkt till driftchef. Under hösten året innan den period som behandlas, medverkar  
samtliga medarbetare vid fastighetsavdelningen i en konferens där synpunkter och 
information om underhållsbehov lyfts fram. Denna information, tillsammans med 
ledningspersonalens egen kunskap om fastighetsbeståndet samt inkomna brukarsynpunkter, 
ligger till grund för prioriteringsbeslut avseende reinvesteringsprojekt kommande 
verksamhetsår.  

Brukarsynpunkter 

Merparten av den lokalyta som förvaltas av fastighetsavdelningen används inom 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden svarar för allt från kommunens 
förskoleverksamhet till vuxenutbildning, samt för kommunens kultur och fritidsverksamhet. 
Inom ramen för denna granskning har vi inhämtat synpunkter på fastighetsavdelningens 
arbete från förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen.  

Generellt beskrivs att kommunens fastighetsbestånd är relativt ålderstiget och att det märks 
ganska tydligt att underhållet på fastighetsbeståndet har varit eftersatt genom åren. 
Fastigheterna beskrivs ha ett relativt stort underhållsbehov. Vid intervju beskrivs t ex att 
kommunens simhall är mer än 40 år gammal och att kostnaden för att uppdatera den till 
modern standard uppskattas till ca. 100 mnkr.  

Det uppdrag som finns att utveckla arbetet med lokalförsörjningsplan beskrivs som positivt 
och nödvändigt. Tanken är också att brukarsynpunkter på fastighetsbeståndet och inför 
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planeringen framåt ska göras och diskuteras i den lokalförsörjningsgrupp som finns i 
kommunen. Gruppen består bl.a. av fastighetschef och kommunens förvaltningschefer.  

Avseende det dagliga reparations- och underhållsarbetet beskrivs att fastighetsavdelningen 
uppfattats något underbemannad. Generellt beskrivs att vissa åtgärder tar lång tid, men att 
fastighetsavdelningens organisation överlag fungerar bra ur ett styrningsperspektiv. Rektorer 
och chefer ute på skolor och förskolor, samt en fritidschef och en kulturchef beskrivs kunna 
kontakta driftchefen om behov uppstår eller om de vill lämna en synpunkt. Detta samarbete 
beskrivs överlag fungera bra.  

Vid intervju beskrivs även att brukarsynpunkter på kommunens fastigheter kan 
kommuniceras genom att avdelningens driftpersonal möter personal som arbetar i 
verksamhetslokalerna. Eventuella synpunkter på lokalerna som förmedlas genom dessa 
möten beskrivs sedan kunna lyftas upp till driftchef på fastighetsavdelningen. 
Underhållsbehov/synpunkter från brukare beskrivs vara en stående punkt vid avdelnings 
veckomöten.  

Fastighetsavdelningen genomför inga mättningar av kundnöjdhet. Vid intervju beskrivs dock 
att det finns en ambition att avdelningen årligen ska skicka ut en enkät till avdelningens 
hyresgäster/kunder. Detta har dock ännu inte skett. 

Kontroll av underhållsplaner 

Inom ramen för denna granskning har ingått att genomföra kontroll av sex stycken 
underhållsplaner. Då kommunen som beskrivits ovan inte har underhållsplaner på 
objektsnivå har vi istället valt ut sex stycken reinvesteringsprojekt som löpt under 
verksamhetsåret 2018. De sex utvalda projekten var: Mariedalsskolan, Skaftö skola, Brastad 
idrottshall, Gullmarsborgs fritidsgård , Mariedalsskolans gymnastiksal och Gullmarsborgs 
simhall – Bastu och herrarnas dusch3. Totalt omfattar de utvalda investeringsprojekten, 
enligt erhållen reinvesteringsbudgetsammanställning för år 2018, 10,6 mnkr av de totala 13,5 
mnkr som anslagits år 2018.  

Eftersom underhållsplaner per objekt samt uppdaterad underhållsplan på kommunnivå 
saknas har granskningen av reinvesteringsprojekten utgått från ett antal frågor, vilka bifogas 
i Bilaga 1 nedan. Frågorna har ställts till Fastighetschef vid fastighetsavdelningen, vilken 
också haft möjlighet att stämt av dessa med andra tjänstemän på avdelningen. Syftet med 
kontrollen är att utvärdera: utfall kontra budget per projektet; vilka åtgärder som planerades 
genomföras; vilka av dessa som kunde genomföras och vilka som eventuellt inte kunde 
genomföras; samt, vilka eventuella åtgärder som enligt underhållsplan 2013-2015 eventuellt 
kvarstår att genomföra för fastigheten/projektet.  

Stickprovskontrollen visar i ett par fall på en relativt stor spridning i hur stor del av den 
anslagna budgeten för projektet verksamhetsåret 2018 som används. Budget för 

                                                             

3 Budget per utvalt reinvesteringsprojekt bifogas i Bilaga 1 nedan 
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reinvesteringsprojektet Mariedalsskolan var år 2018 4,5 mnkr och av dessa användes endast 
ca. 2,2 mnkr. Budget för Skaftö skola var 2,5 mnkr år 2018 och totalt användes ca. 3,8 mnkr 
för projektet under året. Skillnaden mellan budget och utfall för projekten år 2018 beskrivs 
bero på att de sträcker sig över ett årsskifte. I det ena fallet har medel överförts till år 2019, 
medan det i det andra fallet har tillförts kvarstående medel från 2017 års budget.  

Flera av de kontrollerade reinvesteringsprojekten löper över mer än ett år. För fyra av sex 
projekt beskrivs att samtliga planerade åtgärder antingen har eller kommer att kunna 
genomföras under projektets löptid. Ett mindre undantag noteras för Brastad idrottshall, för 
vilken ett av de två omklädningsrum som planerades renoveras inte kunde åtgärdas under 
2018 och därför skjutits fram till 2019. På grund av förseningar beskrivs även att 1,5 mnkr 
anslagna till reinvesteringsprojektet Mariedalsskolan år 2018 överfördes till 2019 års 
reinvesteringsram.  

Noterbart är att det endast för ett av sex granskade reinvesteringsprojekt, Skaftö skola, vid 
tid för granskning (april 2019) går att specificera vilka underhållsåtgärder som återstår att 
genomföra för fastigheten framöver utifrån den underhållsplan som togs fram mellan åren 
2013-2015. Det återstår fortsatt stora underhållsbehov på Skaftö skola.  

För övriga granskade reinvesteringsprojekt erhålls svaret att fastighetsavdelningens arbete 
med att uppdatera den underhållsplan som togs fram mellan åren 2013-2015 precis har 
börjat. Vid intervju beskrivs vidare att det som ett resultat av detta generellt inte är möjligt 
att uttala sig med säkerhet avseende vilka eventuella underhållsåtgärder som kvarstår för 
olika objekt.    

Bedömning 

Vi bedömer att det saknas ändamålsenliga underhållsplaner med tillräcklig uppföljning av 
fastighetsstandard.  

Vi noterar att fastighetsavdelningens metoder för informationsinhämtning samt 
dokumentation av kommunens fastighetsbestånds underhållsbehov inte är systematiserad i 
tillräcklig utsträckning. Kommunen saknar vid tid för granskningen en uppdaterad 
underhållsplan för kommunen, samt ett fastighetsunderhållsystem genom vilket information 
om underhållsbehov kan dokumenteras och hanteras systematiskt.  

Avsaknaden av dessa redskap riskerar göra det svårt att värdera och jämföra olika 
underhållsåtgärder mot varandra samt försvårar överblick och planläggning över flera år. 
Bristande dokumentation och planering av kommunens underhållsbehov, riskerar leda till att 
anslagna medel inte kan användas optimalt. 

Vi bedömer vidare att det saknas rutiner för att systematiskt följa upp brukarnas synpunkter 
på lokalerna. 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 
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3.4. Uppföljning av fastighetsunderhåll 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

3.4.1. Iakttagelser 

Som beskrivits ovan uppgick de samlade budgetanslagen för fastighetsunderhåll år 2018 till 
15,8 mnkr. Budget för investeringar och reinvesteringar bl.a. kopplat till fastighetsunderhåll 
utgår från principen att anslaget ska matcha den årliga avskrivningen på kommunens 
fastighetsbestånds värde. Avskrivningstakten är baserad på komponentavskrivningsmetoden, 
vilken är implementerad i kommunen sedan 2016-01-01. Detta i syfte att tillse att kommunen 
inte fortsatt bygger på sin underhållsskuld. Modellen tillser dock inte att en redan 
upparbetad underhållsskuld åtgärdas. Vid intervju beskrivs att de avskrivningar som fångas 
av komponentavskrivning inte omfattar hela kommunens fastighetsunderhållsbehov utan att 
behovet egentligen är större.  

I Diagram 2 och 3 nedan redovisas budget och utfall för kommunens  planerade respektive 
felavhjälpande underhåll åren 2014-2018. Att siffrorna för planerat underhåll är så höga år 
2014 förklaras vid intervju med att en större del av underhålsbudgeten tidigare låg inom 
denna kategori.  

Diagram 2. Planerat underhåll, budget kon- Diagram 3. Felavhjälpande underhåll, budget 
tra utfall åren 2014-2018, i tkr.   kontra utfall år 2018, i tkr.  

Som framgår av Diagram 2 ovan har budgeterat planerat underhåll samtliga år 2014-2018 
varit högre än utfallet. För åren 2016-2018 överstiger budget utfall med i snitt 34,3 procent. 
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För det felavhjälpande underhållet observeras för perioden 2016-2018 en motsatt trend 
jämfört med den för planerat underhåll. Samtliga dessa tre år är utfallet avsevärt högre än 
budget. Det felavhjälpande underhållet har i snitt överskridit budget med 118,4 procent åren 
2016-2018.  

Eftersom både planerat- och felavhjälpande underhållet enligt fastighetsavdelningens interna 
budgetuppdelning ligger under drift och handhas av driftchefen indikerar detta att negativa 
budgetavvikelser för det felavhjälpande underhållet belastar budgetutrymmet för planerade 
underhållsinsatser. 

Som beskrivits ovan utgörs dock huvuddelen av fastighetsavdelningens budget av 
reinvesteringar. I Diagram 4 nedan redovisas budget och utfall för reinvesteringar åren 2016-
2018. Jämförbar statistik har inte kunnat erhållas för åren 2014 och 2015, varvid dessa inte 
redovisas nedan.  

Diagram 4. Budget och utfall för fastighetsavdelningens reinvesteringar åren 2017 och 2018, i 
tkr. 

 

Som framgår av Diagram 4 ovan Har reinvesteringsbudgeten varierat i relativt stor 
utsträckning över treårsperioden 2016-2018. Den 50 procentiga ökning som observeras 
mellan år 2016 och år 2017 förklaras av att kommunstyrelsen på uppdrag av 
kommunfullmäktige anslagit ytterligare totalt 5 mnkr till två reinvesteringsprojekt. Dessa 
medel var öronmärkta för projekten i fråga, Räddningstjänstens brandstation och Skaftö 
skola. Nyttjandegraden av budgeten uppgår till ca. 80 procent år 2016, ca. 71 procent år 2017 
och ca. 94 procent år 2018.  

Vid intervju beskrivs att en uppskattning av kommunens samlade underhållsskuld gjordes  
under åren 2013-2015, vilken kom fram till att kommunens eftersatta underhållsbehov är 
stort. Vid tid för granskning är det dock inte känt hur stor underhållsskulden då beräknades 
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vara; och vid intervju framhålls att även om detta vore känt skulle uppskattningen behöva 
uppdateras för de förändringar som skett fram tills idag (april 2019). 

I samband med att underhållsplanen 2013-2015 togs fram beskrivs en plan för att åtgärda 
kommunens uppbyggda underhållsbehov, där det föreslås att årligen under 5 år anslå 15 
mnkr för extra fastighetsunderhåll.  

Jämförelse med INCIT/Aareons riktvärden 

Inom ramen för granskningen har en uppskattning avseende om kommunens budgetanslag 
till fastighetsunderhåll är tillräckligt för att tillse att kommunens fastighetsbestånd bibehåller 
sin kvalitet och att en underhållsskuld inte byggs upp. För detta har en jämförelse gjorts 
mellan hur mycket kommunen år 2018 budgeterat för reinvesteringar och planerat underhåll 
per kvm BRA jämfört med de riktvärden som anges i INCIT/Aareons fackböcker.  

Fackböckerna är uppdelade för förskole, skol och omsorgslokaler. Eftersom kommunen inte 
själva förvaltar omsorgslokaler görs här endast en jämförelse mot riktvärdena för förskole- 
och skollokaler. Jämförelsen bör tolkas försiktigt då beräkning av kommunens budgetanslag 
per kvm BRA bygger på en generell beräkning för snittet över hela fastighetsbeståndet; vilket 
beräknats genom att totalt budgetanslag för reinvesteringar och planerat underhåll dividerats 
med kommunens totalt förvaltad kvm BRA. Denna metod har valts då vi inte fått del av 
separat statistik för förskole- respektive skollokaler inom ramen för granskningen. Då vi inte 
utgår från specifika data för fastighetstyperna förskole- och skolfastighet bör resultat av 
jämförelsen ses som en indikation på huruvida budgetanslaget år 2018 är tillräckligt för att 
möta fastighetstypens underhållsbehov förutsatt att fastighetstyperna får en genomsnittlig 
del av anslagen budget per kvadratmeter. Riktvärden i fackböckerna förutsätter vidare att 
ingen upparbetad underhållsskuld belastar fastigheterna med ytterligare underhållsbehov.   

I INCIT/Aareons fackböcker presenteras riktvärden för årskostnad i kr/kvm BRA för tre 
typfastigheter, där typfastighet 1 kräver minst underhåll och typfastighet 3 behöver mest 
underhåll per år (se Bilaga 2 för definition av Typfastigheter 1-3 för förskole- och 
skolfastigheter). För förskolelokaler anges riktvärdena 125 kr/kvm BRA, 191 kr/kvm BRA och 
283 kr/kvm BRA för typfastigheter 1-3. För förskolelokaler anges riktvärdena 116 kr/kvm 
BRA, 180 kr/kvm BRA och 259 kr/kvm BRA för typfastigheter 1-3.  

Reinvesteringsbudget och budgetanslag för planerat underhåll uppgick år 2018 till ca. 15,1 
mnkr. Baserat på erhållna siffror för totalt antal kvm BRA förvaltad av kommunen och 
fastighetsavdelningen år 2018 innebär detta ett snitt på 207 kr/kvm BRA inkl. avställda 
fastigheter och 231 kr/kvm BRA exkl. avställda fastigheter.  

Det bör återigen påpekas att denna jämförelse endast ger en indikation avseende om 
nuvarande budgetanslag är tillräckligt för att möta det reella underhållsbehov som finns i 
kommunen. Jämförelsen indikerar dock inte att budgetanslag för fastighetsunderhåll är 
otillräcklig.  
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3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att en relativt stor underhållsskuld kvarstår, samtidigt som en ny uppdaterad 
bedömning behöver göras på objektsnivå.  Vi  noterar att kommunens budget i kr/kvm BRA 
är relativt väl i linje med de riktvärden som anges i INCIT/Aareons fackböcker. Vidare 
konstaterar vi att kommunens metod att reinvesteringsbudgetanslag, baserat på 
avskrivningstakten för kommunens fastighetsbestånd, är ändamålsenlig i så mån att den bör 
tillse att en underhållsskuld inte byggs upp eller byggs på. En konsekvens av nuvarande 
bristande dokumentation och planering av kommunens underhållsbehov kan dock leda till 
att anslagna medel inte kan användas optimalt. 

Vi konstaterar samtidigt att budgetanslag enligt nuvarande modell sannolikt inte minskar en 
redan upparbetad underhållsskuld. 

Resultat för planerat kontra felavhjälpande underhåll åren 2016-2018 indikerar att budget 
för felavhjälpande underhåll inte är tillräcklig för att möta det behov som finns, vilket 
kompenseras genom att delar av det planerade underhållet inte genomförs fullt ut.  

Vi bedömer därför kontrollmålet som ej uppfyllt. 
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4. Revisionell bedömning och rekommendationer

Revisionell bedömning 

Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: Underhålls kommunens 
fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 

Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med fastighetsunderhåll endast till viss del 
bedrivs ändamålsenligt enligt god fastighetsekonomi. 

Grund för bedömningen framgår i nedanstående: 

Kontrollmål Bedömning 

Finns tydliga mål, riktlinjer och 
underhållsplaner samt tillräckliga 
ekonomiska resurser för underhåll 
av fastigheter? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det inte finns tydliga mål, riktlinjer 
och underhållsplaner samt underlag som visar om 
det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för 
planerat underhåll av fastigheter. 
Detta grundar vi på att det inte finns något mål med 
bärning på fastighetsunderhåll i kommunens budget 
eller på nämnds-/verksamhetsnivå. Vidare att det 
saknas riktlinjer för hur fastighetsunderhåll ska 
prioriteras, samt en lokalförsörjningsplan som ger 
stöd för hur underhållsinsatserna ska prioriteras. 
Avsaknaden av tydliga riktlinjer, en uppdaterad 
underhållsplan samt en fastställd 
lokalförsörjningsplan riskerar leda till brister i hur 
underhållsåtgärder prioriteras; vilket i sin tur kan 
medföra att tillgängliga ekonomiska resurser inte 
används så effektivt som möjligt. 

Hur styrs, samordnas och 
budgeteras fastighetsunderhåll? 

Hur samordnas åtgärder för 

energieffektivisering med planering 

och utförande av 

fastighetsunderhåll? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner för att planera 
fastighetsunderhåll. Det saknas dock riktlinjer för 
hur prioritering ska ske. Det saknas underlag för att 
på ett strukturerat sätt planera och prioritera 
underhållsverksamheten över tid. Vidare bidrar 
denna avsaknad på underlag till att 
fastighetsavdelningen inte på ett ändamålsenligt sätt 
kan kommunicera sitt medelsbehov i kommunens 
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budgetprocess.  

Vi noterar att fastighetsavdelningen inte arbetar 
aktivt med energieffektivisering inom sin 
underhållsverksamhet. Inget mål eller uppdrag om 
det har heller givits i detta avseende.  

Finns det underhållsplaner och hur 

ofta uppdateras de? 

Sker besiktningar? 

Vilken uppföljning har kommunen av 

fastighetsstandard? 

Hur följs brukarnas synpunkter på 

lokalerna upp? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det saknas ändamålsenliga 
underhållsplaner med tillräcklig uppföljning av 
fastighetsstandard. 

Vi noterar att fastighetsavdelningens metoder för 
informationsinhämtning samt dokumentation av 
kommunens fastighetsbestånds underhållsbehov 
inte är systematiserad i tillräcklig utsträckning. 
Kommunen saknar vid tid för granskningen en 
uppdaterad underhållsplan för kommunen, samt ett 
fastighetsunderhållsystem genom vilket information 
om underhållsbehov kan dokumenteras och hanteras 
systematiskt. 

Avsaknaden av dessa redskap riskerar göra det svårt 
att värdera och jämföra olika underhållsåtgärder mot 
varandra samt försvårar överblick och planläggning 
över flera år. Bristande dokumentation och planering 
av kommunens underhållsbehov, riskerar leda till att 
anslagna medel inte kan användas optimalt. 

Vi bedömer vidare att det saknas rutiner för att 
systematiskt följa upp brukarnas synpunkter på 
lokalerna. 

 Är nuvarande underhåll tillräckligt i 

förhållande till verksamhetens egen 

bedömning av det egentliga behovet? 

Finns ett eftersläpande underhåll? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att en relativt stor underhållsskuld 
kvarstår, samtidigt som en ny uppdaterad 
bedömning behöver göras på objektsnivå.  Vi  
noterar att kommunens budget i kr/kvm BRA är 
relativt väl i linje med de riktvärden som anges i 
INCIT/Aareons fackböcker. Vidare konstaterar vi att 
kommunens metod att reinvesteringsbudgetanslag, 
baserat på avskrivningstakten för kommunens 
fastighetsbestånd, är ändamålsenlig i så mån att den 
bör tillse att en underhållsskuld inte byggs upp eller 
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Rekommendationer 

 Införskaffa och tillse att ett fastighetshanteringssystem implementeras.  

 Arbetet med att ta fram en uppdaterad underhållsplan samt beräkning av 
kommunens samlade underhållsskuld formaliseras och att en tidplan tas 
fram för dess genomförande.  

 Mål och prioriteringsordningar tas fram i syfte att öka styrningen och 
samordning av kommunens fastighetsunderhållsarbete.  

 En översyn av befintlig gränsdragningslista genomförs i syfte att uppdatera 
och förtydliga den ifall det bedöms nödvändigt.  

 

 

2019-06-05 

Johan Osbeck  Jörn Wahlroth 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 

byggs på. En konsekvens av nuvarande bristande 
dokumentation och planering av kommunens 
underhållsbehov kan dock leda till att anslagna 
medel inte kan användas optimalt. 

Vi konstaterar samtidigt att budgetanslag enligt 
nuvarande modell sannolikt inte minskar en redan 
upparbetad underhållsskuld. 

Resultat för planerat kontra felavhjälpande 
underhåll åren 2016-2018 indikerar att budget för 
felavhjälpande underhåll inte är tillräcklig för att 
möta det behov som finns, vilket kompenseras 
genom att delar av det planerade underhållet inte 
genomförs fullt ut.  
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Bilaga 1 – Frågor stickprovskontroll 

 Budget för projektet (år 2018)?

 Hur mycket medel spenderades på projektet under 2018? (utfall?)

 Vilka åtgärder avsåg budgeterade insatser för objektet år 2018?

 Vilka av de planerade åtgärderna kunde genomföras?

 Vilka av de planerade åtgärderna kunde eventuellt inte genomföras?

 Vilka av de planerade åtgärderna samt vilka eventuella övriga åtgärder finns noterade
i den underhållsbehovssammanställning som genomfördes runt 2013-2015?

Reinvesteringsprojekt inkluderade i stickprovskontroll 

Mariedalsskolan 4 500 000 kr 

Skaftö skola 2 500 000 kr 

Brastads idrottshall 400 000 kr 

Gullmarsborg fritidsgård 2 000 000 kr 

Gullmarsborg fritidsgård 500 000 kr 

Mariedalsskolans gympa 300 000 kr 

Gullmarsborg 400 000 kr 
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Bilaga 2 – Typfastigheter enligt Incit 
 
Förskolor 

Typfastighet 1 Typfastighet 2 Typfastighet 3 

 Förskola med 

markarea ca 1-2 ggr 

fastighetens 

bruksarea 

 1-3 våningshus eller 

högre, tegel eller 

betongelement, 

aluminiumklädda 

fönster 

 Låg 

installationtäthet 

 Hög standard på 

invändiga ytskikt 

 Markarea ca 3-4 

ggr förskolans 

bruksarea 

 1-2 våningshus 

med normal 

byggnadsform, 

tegelfasad i 

kombination med 

träpanel 

alternativt putsad 

fasad, täckmålade 

fönster 

 Normal 

installationstäthe

t, FT-ventilation 

 Stor andel 

markarea, ca 6-8 ggr 

förskolans bruksarea 

 Hög standard 

beträffande material 

och utvändig 

utrustning 

 1-2 våningshus, 

fasad med stor andel 

träpanel, laserade 

fönster 

 Enkel standard på 

invändiga ytskikt 

 Hög 

installationstäthet, 

FTX-ventilation med 

värmeåtervinning 
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Skolor 

Typfastighet 1 Typfastighet 2 Typfastighet 3 

 Grundskola F-3

eller

gymnasieskola

 Markarea ca 1 ggr

fastighetens

bruksarea

 3-våningshus eller

högre, tegel eller

betongelement,

aluminiumklädda

fönster

 Låg

installationstäthet

 Hög standard på

invändiga ytskikt

 Skolmatsal med

mottagningskök

 Grundskola F-6

 Markarea ca 2-3

ggr fastighetens

bruksarea

 1-2 våningshus

med normal

byggnadsform,

tegelfasad i

kombination med

träpanel

alternativt putsad

fasad, täckmålade

fönster

 Normal

installationstäthet

 Hissar

 Skolmatsal med

tillagningskök

 Grundskola F-9 eller

6-9

 Fastighet med stor

andel markarea, ca 4

ggr fastighetens

bruksarea, stor andel

markutrustning

 1-våningshus, fasad

med stor andel

träpanel, laserade

fönster

 Enkel standard på

invändiga ytskikt

 Hög

installationstäthet

 Hissar

 Fullt utrustat

centralkök
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maria.fredriksson@lysekil.se 

Revidering av regler för inköp och direktupphandling 

Sammanfattning 

Reglerna för inköp och direktupphandling behöver revideras utifrån att kommunen 
2019 har infört ett nytt e-handelssystem som ger större möjligheter för elektroniska 
beställningar inom fler tjänste- och produktområden.   

Nivåerna för förfarandet vid direktupphandlingar har justerats för att vara 
anpassade till våra samarbetskommuner för att underlätta vid 
kommunövergripande direktupphandlingar.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta regler för inköp och direktupphandling och att 
dessa ersätter tidigare antagna regler för inköp och direktupphandling.      

Ärendet 

Reglerna för inköp och direktupphandling innefattar en detaljerad beskrivning av 
hur inköp och direktupphandling ska gå till i Lysekils kommun, samt vilka 
prisgränser som gäller för de olika förfarandena. Dessa regler är således ett 
dokument som ska läsas tillsammans med den av Lysekils kommun antagna 
policyn för inköp och upphandling. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelsen beslutade om regler för inköp och direktupphandling 2017-12-
14, § 172 i samband med beslut om Policy för inköp och upphandling samt riktlinjer 
för inköp och direktupphandling. 

Reglerna för inköp och direktupphandling behöver revideras utifrån att kommunen 
2019 har infört ett nytt e-handelssystem som ger större möjligheter för elektroniska 
beställningar inom fler tjänste- och produktområden. 

Nivåerna för förfarandet vid direktupphandlingar har justerats för att vara 
anpassade till våra samarbetskommuner för att underlätta vid 
kommunövergripande direktupphandlingar. 
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Regler för inköp och direktupphandling 

Dessa regler innefattar en detaljerad beskrivning av hur inköp och direktupphandling ska gå 
till i Lysekils kommun, samt vilka prisgränser som gäller för de olika förfarandena. Dessa 
regler är således ett dokument som ska läsas tillsammans med den av Lysekils kommun 
antagna policyn för inköp och upphandling.  

1. Inledning

Lag om offentlig upphandling, nedan kallad LOU och Lag om upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster, nedan kallad LUF anger regelverket för all 
offentlig upphandling.  

Kommunen är en juridisk person, även om den består av flera verksamheter med eget 
resultatansvar, och ses som en upphandlande myndighet.  

2. Beställning

2.1 Behörighet för beställningar och upphandlingar 

Anställda i kommunen, som avropar från avtal, gör direktupphandlingar, deltar i 
upphandlingar samt attesterar fakturor är skyldiga att göra sig underrättade om vilka regler 
som gäller för kommunen.  

Upphandlingsfunktionen erbjuder möjlighet till utbildning kring kommunens inköpsregler 
samt offentlig upphandling om efterfrågan finns. 

2.2 Beställning 

Vid beställning ska den som är beställare alltid använda sig av ramavtalen som är tecknade 
för kommunen. Beställare är skyldiga att göra sig underrättade om vilka ramavtal med 
tillhörande nettoprislista som finns. Har ramavtal träffats ska dessa nyttjas. Finns däremot 
inget ramavtal för det aktuella varu-/tjänsteområdet ska varan eller tjänsten upphandlas.  

Efter godkänd leverans av varan eller tjänsten ska fakturan kontrolleras, konteras och 
attesteras enligt gällande ekonomi- och attestreglemente. Fakturor ska i normfallet aldrig 
betalas innan leverans. Undantag kan vara hyror, licenser, kurser och konferenser. 

Stämmer inte fakturan överens med leveransen eller överenskommet pris ska reklamation 
göras omgående och omleverans eller kreditfaktura ska begäras. 

2.3 E-handel 

De varor och tjänster som finns i e-handelssystemet ska beställas i e-handelssystemet av de 
godkända beställare som är upplagda i systemet. Varje förvaltning ansvarar för att 
godkända beställare får utbildning och tillgång till e-handelssystemet. 

Beställningar av varor och tjänster som ej finns upplagda i e-handelssystemet ska i första 
hand beställas via elektronisk rekvisition så att köpet kan föregås av en elektronisk attest. 

2.4 Inköp med betalkort 

Observera att för alla köp med betalkort gäller fortfarande ramavtal och 
direktupphandlingsreglerna. Betalkort är till för mindre frekventa inköp där faktura inte 
kan skickas. Regler för korthantering och ansökan anges i kommunens förbindelse för 
inköpskort. 

2.5 Säljare och telefonsäljare 

Det finns ingen skyldighet att ta emot säljare och det rekommenderas inte mer än i de 
ramavtal som bygger på säljbesök, exempelvis yrkeskläder. Är säljare påstridiga hänvisa till 
kommunens upphandlare eller till förvaltningschefen för verksamheten.  



Detsamma gäller telefonsäljare. Vid telefonförsäljning är det viktigt att avböja alla 
eventuella köpbekräftelser eftersom kommunen som juridisk person inte har någon 
ångerrätt. 

2.6 Regler för privatköp 

För anställda och förtroendevalda är det ej tillåtet att beställa varor och tjänster för eget 
bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att köpa varor eller tjänster till 
kommunen från privatpersoner. Vid inköp för kommunens räkning är det ej tillåtet att 
använda privata bonus-/medlemskort t ex Med Mera, ICA etc. 

2.7 Betalningsvillkor 

30 dagars betaltid, e-faktura ska efterfrågas 

3. Direktupphandling

Direktupphandling är en upphandlingsform som är reglerad i upphandlingslagstiftningen 
och är endast tillämplig om den upphandlande myndigheten inte har något avtal som 
omfattar den tänkta varan eller tjänsten samt att värdet inte överstiger gällande 
procentsatser av tröskelvärdet som anges i upphandlingslagstiftningen. 

Aktuella beloppsgränser finns på kommunens intranät. 

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i enligt avtal. 
Options- och förlängningsklausuler ska beaktas som om de utnyttjas. Vid beräkningen ska 
även upphandlingar av samma slag gjorda under räkenskapsåret beaktas.  

Om avtalsperiod inte kan fastställas beräknas värdet per kalenderår. Det är inte tillåtet att 
dela upp upphandlingen i avsikt att komma under de olika beloppsgränserna.  

Grundläggande för direktupphandling är att upphandling ska göras affärsmässigt och i 
konkurrens. Anbud och anbudsgivare ska behandlas lika och rättvist. De grundläggande 
principerna i EU:s upphandlingsdirektiv samt inköps- och upphandlingspolicy gäller även 
vid direktupphandling.  

Vid direktupphandling över 100 000 kr ska kommunens upphandlare kontaktas innan 
direktupphandling sker. Samordning av upphandling ska alltid ske inom kommunen men 
kan också ske över kommungränserna. 

3.1 Upphandlingsförfarande vid direktupphandling  

Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid alla nivåer av direktupphandlingar: 

 Alla beloppsgränser gäller exklusive moms.

 Beloppsgränserna gäller för kommunen som helhet, vilket innebär att nivåerna på
direktupphandlingar ska räknas samman inom förvaltningen och mellan de olika
förvaltningarna.

 Kontrollera att leverantörer innehar F-skattsedel och/eller är momsregistrerad.

 Avtala alltid om vad som gäller för leveransvillkor, fraktavgifter, betalningsvillkor
och garantier.

 Vid avtal och beställning, hänvisa gärna till standardavtal t.ex. ALOS 05.

 Observera att finansieringsformen inte är avgörande för upphandlingsformen, regler
för upphandling gäller även för leasing, kortköp mm.

 Alla upphandlingar över ett prisbasbelopp ska dokumenteras.

 Beakta om anbud innehåller information som eventuellt kan komma att beaktas som
sekretessklassad. Detta görs i samråd med upphandlare.

 Det först lämnade anbudet eller priset från en leverantör kan alltid betraktas som ett
förhandlingsbud som sannolikt kan justeras vid en tydligare kravbild eller
konkurrensutsättning



Nivå 1 Inköpssumma upp till ett prisbasbelopp  
Vid enstaka inköp upp till ett prisbasbelopp1 krävs ingen skriftlig jämförande 
offertförfrågan. Affärsmässig handläggning ska ändå ske. 

Nivå 2 Inköpssumma över ett prisbasbelopp till 100 000 kr  
Skriftliga offerter t.ex. via e-post eller via upphandlingssystem ska infordras från, om 
möjligt, minst tre leverantörer. Offertförfrågan kan till exempel göras per telefon eller e-
post. 

Dokumentation ska göras enligt mall för direktupphandling. 

Inköpssumma upp till 100 000 kronor 
Vid enstaka inköp upp till 100 000 kronor krävs ingen skriftlig jämförande offertförfrågan. 
Affärsmässig handläggning ska ske. 

Inköpssumma 100 000 kr till fastställd gräns för direktupphandling 
Vid upphandlingar över 100 000 kr ska alltid upphandlaren kontaktas innan 
upphandlingen.  

Anbud  
Skriftligt anbud via upphandlingssystem, per post eller e-post ska infordras från, om 
möjligt, minst tre leverantörer. Den rådande konkurrens-situationen ska alltid nyttjas, det 
vill säga eventuellt fråga fler leverantörer samt överväg att annonsera externt.  

Dokumentation  
LOU ställer krav på dokumentation på direktupphandlingar över 100 000 kr. 
Nedan listas vad som minst ska dokumenteras:  

 Den upphandlande myndighetens namn eller enhetens namn och
organisationsnummer.

 Avtalsföremålet.

 Avtalets löptid och uppskattat värde samt när avtalet ingicks.

 Om och hur konkurrensen togs till vara.

 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många och vilka som lämnade anbud.

 Vilken leverantör som tilldelats avtalet.

 Det viktigaste skälet för tilldelningen, d.v.s. val av leverantör.

Blankett för direktupphandling ska alltid fyllas i samt diarieföras tillsammans med 
tillhörande dokumentation så som anbud och beslut.  

Annonsering  
I samverkan med upphandlaren ska annonsering på hemsida och/eller via allmänt 
tillgänglig databas samt i lokalpress alltid övervägas.  

Beslut  
Skriftligt beslut ska alltid fattas och skrivas under av behörig. Beslutet ska delges samtliga 
anbudsgivare. 



Postadress: 453 80 LYSEKIL Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44 
Tel: 0523-61 30 00 E-post registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se 

Tänk på miljön innan du skriver ut 
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Datum 

2019-08-22 

Dnr 

LKS 2019-000263 

Kommunstyrelseförvaltningen/Avdelningen för hållbar utveckling 
Anna Nyman Holgersson, 0523-61 31 09 
anna.nyman-holgersson@lysekil.se 

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i 
Lysekils kommun för perioden 2020-2023   

Sammanfattning 

Lysekils kommun har sedan slutet av 1990-talet tecknat folkhälsoavtal med Hälso- 
och sjukvårdsnämnden.  

Nuvarande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils 
kommun sträcker sig över perioden 2016 – 2019. Under våren har dialoger kring 
förnyelse av avtalet förts. Både hälso- och sjukvårdsnämnden och Lysekils kommun 
är nöjda med modellen och önskar förnya samverkansavtalet.  

Innehållsmässigt är det nya avtalsförslaget till stor del samma som nuvarande. 
Samverkansavtalen med dess tillhörande fyra bilagor är identiska för samtliga 
kommuner i Fyrbodal, förutom nivån på ekonomisk ersättning och lokala 
styrdokument. Finansieringsmodellen 50/50 är den samma som nuvarande. 

Förvaltningens föreslår kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtal avseende 
gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020-2023.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020-2023.      

Ärendet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan regionen bildades varit involverad och 
engagerad i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner.  

Nuvarande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils 
kommun sträcker sig över perioden 2016 – 2019. Under våren har dialoger kring 
förnyelse av avtalet förts. Både hälso- och sjukvårdsnämnden och Lysekils kommun 
är nöjda med modellen och önskar förnya samverkansavtalet. 

Förvaltningens utredning 

Lysekils kommun har sedan slutet av 1990-talet tecknat folkhälsoavtal med Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. Avtalen har utvecklats över tid men målet kvarstår 
nämligen att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre 
resursutnyttjande och större genomslagskraft i folkhälsoarbetet.  

Innehållsmässigt är det nya avtalsförslaget till stor del samma som nuvarande. 
Samverkansavtalen med dess tillhörande fyra bilagor är identiska för samtliga 
kommuner i Fyrbodal, förutom nivån på ekonomisk ersättning och lokala 
styrdokument. Finansieringsmodellen 50/50 är förslagsvis den samma som 
nuvarande. Målet är fortfarande att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att 
få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska 
innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens 
hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska ha en politisk styrning och bedrivas på 
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en strategisk nivå. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och/eller tidigt 
förebyggande insatser och det ska bygga på långsiktighet och utgå från 
befolkningens behov. Nytt i det nya förslaget är bland annat: 

 ett förtydligande att rådet är beslutande gällande de medel som är knutna
till samverkansavtalet

 att rådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga med båda parters
respektive styrdokument

 att strategen ska ha tillgång till kommunledning

 att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den årliga uppföljningen

 att parterna har möjlighet att häva avtalet

2019 beslutade Lysekils kommun vidare att ersätta tidigare folkhälsopolitiska råd 
med ”Rådet för folkhälsa och social hållbarhet”. Syftet med förändringarna är att 
skapa bättre förutsättningar för dialog, samverkan och samsyn kring de möjligheter 
och utmaningar Lysekils kommun har i sitt arbete med folkhälsa och social 
hållbarhet. Målet är att Lysekils kommun blir en föregångskommun i sitt arbete 
med att stärka folkhälsa och social hållbarhet.  

Genom tidigare avtal har olika verksamheter getts förutsättningar att bedriva 
utvecklingsarbete i syfte att främja och förebygga hälsa, välbefinnande och goda 
livsvillkor. Några exempel på detta är föräldrastödjande insatser och familjecentral, 
digitalt anhörigstöd samt seniormässor och andra hälsofrämjande insatser för 
äldre. Utöver detta har tidigare avtal bidragit till att kunna kompetensutveckla 
personal bland annat inom områden som psykisk hälsa, barnkonventionen och 
drogpreventivt arbete.  

Förvaltningen har inga invändningar till de tillägg som är gjorda i det nya 
avtalsförslaget och ställer sig positiva till att förnya avtalet. Förvaltningen vill 
särskilt peka på den omstart av folkhälsoarbetet som gjorts under året och lyfta de 
möjligheterna som folkhälsoavtalet ger till fortsatt utvecklingsarbete.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Anna Nyman Holgersson 
Folkhälsostrateg 

Bilagor 

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för 
perioden 2020-2023  

Riktlinjer för utvecklingsmedel samverkansavtal folkhälsa 

Budgetmall 2020 samverkansavtal folkhälsa 

Uppföljningsmall ekonomi 2020 samverkansavtal folkhälsa 

Uppföljningsmall insatser 2020 samverkansavtal folkhälsa 

Protokollsutdrag VGR 
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Beslutet skickas till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden norra 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige  
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Datum 

2019-09-26 

Dnr 

LKS 2019-000062 

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

Tillförordnad kommundirektör under perioden 1-8 oktober 
2019 

Beslut 

Kommundirektören beslutar att utse Christian Martins som t.f. kommundirektör 
under perioden 1 oktober 2019 till 8 oktober 2019.      

Ärendet 

Under kommundirektörens semester ska tillförordnad kommundirektör utses 
under perioden 1 oktober 2019 till 8 oktober 2019. 

Beslutet är fattat med stöd av delegationsordning kap. 5, punkt 1 

Leif Schöndell  
Kommundirektör 



ANMÄLNINGSLISTA TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-10-09 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-02 

Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Nummer 

2019-10-02 Socialnämnden SON 2019-08-28, § 92 - Ekonomisk uppföljning 2019 - U3 2019-000095 

2019-10-02 Havets Hus i Lysekil AB Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2019-000139 

2019-10-01 Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 

Beslut 2019-09-30, § 16 - Verksamhetsplan och budget 2020 
- dnr RMB 2019-000682

2019-000349 

2019-10-01 Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 

Delårsrapport augusti 2019 för Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 

2019-000211 

2019-10-01 Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 

Beslut 2019-09-30, § 15 - Delårsrapport januari-augusti 2019 
- dnr RMB 2019-000372

2019-000211 

2019-09-24 Kommunstyrelseförvaltningen Direktionsmötet i korthet 20190919 2019-000061 

2019-10-01 Samordningsförbundet Väst, 
Sof Väst 

Samordningsförbundet Väst - Styrelseprotokoll nr 4 - 2019-
09-24, samt delårsredovisning

2019-000347 

2019-10-01 Samhällsbyggnadsnämnden SBN § 164, 2019-10-01- Uppföljningsrapport 3 2019, 
samhällsbyggnadsnämnden 

2019-000093 

2019-09-17 Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 

Beslut om förordnande av begravningsombud i Lysekils 
kommun - dnr. Lst 204-34419-2019 

2019-000318 

2019-09-12 Kommunstyrelseförvaltningen Instuktion kommundirektör rev 2019-09-12 2019-000061 

2019-09-09 Lysekils Hamn AB Protokoll från Lysekils Hamn AB 2019-08-27 2019-000139 

2019-08-30 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 2019-08-26, § 133 - Gång- och transportbrygga 
Valbodalen till Långevik 

2019-000302 

2019-10-01 Munkedals kommun Munkedals kommun KF § 86, 2019-09-23 - Revidering av 
taxan för tobak 

2019-000189 

2019-10-02 Utbildningsnämnden UBN § 77, 2019-10-02- Uppföljningsrapport 3 2019, 
Utbildningsnämnden 

2019-000094 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 9 oktober 2019.
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Datum Dnr 

2019-09-27 LKS 2019-000092 

Ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 

Uppföljningsrapport 3 2019 för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 3 per 31 
augusti 2019.  

Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens kvalitetsfaktorer 
för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en lägesbeskrivning 
kring arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med uppgifter för 2018 
och för utfall 2019 om det gjorts någon mätning. Många av indikatorerna mäts 
årsvis och därför saknas värde för 2019. 

I samband med förra prognosen fick kommundirektören i uppdrag att verka för att 
kommunen håller det budgeterade resultatet, vilket denna prognos visar. 

En viktig del i prognosen är att socialnämnden genomför åtgärder i enlighet med 
beslutad handlingsplan och att deras prognos på –12,6 mnkr är stabil. 

Utbildningsnämnden prognosticerar ett mindre underskott på -1,1 mnkr och 
nämnden presenterar åtgärder för att komma i balans. Samhällsbyggnadsnämnden 
har en prognos på -3,8 mnkr och redovisar en handlingsplan för att komma i 
budgetbalans. 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport 
3 2019. 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 3 per 31 
augusti 2019. Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens 
kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en 
lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med 
uppgifter för 2018 och för utfall 2019 om det gjorts någon mätning. Många av 
indikatorerna mäts årsvis och därför saknas värde för 2019. Även värden inom 
skolområdet saknas då uppgifter ska kvalitetssäkras och rapporteras in från 
statistiska centralbyrån, vilket kommer att ske under hösten. 

Rapporten omfattar också kommunstyrelsen och nämnderna samt de kommunala 
bolagen, vilka har lämnat en sammanfattande redogörelse för verksamheten. I 
förekommande fall redovisas åtgärder för budget i balans. 

Som framgår av rapporten är kommunens resultat till och med augusti 16,6 mnkr 
och prognosen för 2019 är 29,5 mnkr, vilket är 20,3 mnkr bättre än budgetens 
resultat på 9,2 mnkr. Förändring i jämförelse med Uppföljningsrapport 2 är att 
kommungemensamma poster prognosticeras att ge ett stort överskott, vilket 
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kompenserar nämndernas underskott. Skatteintäkterna är högre än budgeterat och 
försäljning av mark kommer att innebära en reavinst på 4,9 mnkr, vilken inte var 
budgeterad. 

I samband med förra prognosen fick kommundirektören i uppdrag att verka för att 
kommunen håller det budgeterade resultatet, vilket denna prognos visar. 

En viktig del i prognosen är att socialnämnden genomför åtgärder i enlighet med 
beslutad handlingsplan och att deras prognos på –12,6 mnkr är stabil. 

Utbildningsnämnden prognosticerar ett mindre underskott på -1,1 mnkr och 
nämnden presenterar åtgärder för att komma i balans. Samhällsbyggnadsnämnden 
har en prognos på -3,8 mnkr och redovisar en handlingsplan för att komma i 
budgetbalans. 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat. 

Investeringar och exploateringar motsvarande 66,5 mnkr planeras genomföras 
under året. De enskilt största projekten är Gullmarskajen och 
hamnservicebyggnaden i Havsbadsområdet. 

Förvaltningens synpunkter 

Med tanke på budget 2020 är det av största vikt att nämnderna vid utgången av 
2019 strävar efter att vara i nivå med sin budget. 

Socialnämnden prognos för helåret är -12,6 mnkr i förhållande till budget. 
Prognosen förutsätter att den handlingsplan som enheterna i förvaltningen arbetar 
med, motsvarande åtgärder för 12,2 mnkr, genomförs. I annat fall kommer 
underskottet att öka. Socialnämnden begärde i ett särskilt beslut 2019-04-24 hos 
kommunfullmäktige en utökad ekonomisk ram för 2019 med 11,1 mnkr avseende 
ett ökat antal placeringar av barn och unga samt LSS. Denna framställan 
hanterades i ett särskilt ärende. KF beslutade 2019-06-12 att under 2019 medge 
socialnämnden ett utökat ekonomiskt utrymme motsvarande 12,6 mnkr. Någon 
utökad ram beviljades inte. 

Utbildningsnämnden redovisade ett stort underskott i bokslutet 2018, och har 
vidtagit åtgärder för att komma i balans. Prognosen är en budgetavvikelse på -1,1 
mnkr och nämnden har även presenterat åtgärder för budget i balans. 

Samhällsbyggnadsnämnden hade också ett underskott i bokslutet 2018 och har 
arbetat igenom sin budget 2019 och kommer att presentera en handlingsplan för att 
hålla budget. 

Levakoncernen redovisar en prognos på 8,7 mnkr, vilket är 7,5 mnkr sämre än 
budget. Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av ett varmare första 
kvartal samt minskad beställningsvolym inom entreprenadverksamheten. 
Dessutom har man haft ett längre oplanerat stopp i hetvattenleveransen från 
Preem. 

Lysekilsbostäder AB prognostiserar ett resultat på 8,0 mnkr, vilket är 3,1 mnkr 
bättre än budget. I detta ingår emellertid intäkter av engångskaraktär, exempelvis 
vinst vid avyttring av lägenheter på Skolberget i Grundsund. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum  

 2019-09-19  

 

Havets Hus AB har precis genomfört en större ombyggnation. Eftersom 
nyöppnandet blev försenat med mer än en månad medför det ett större 
intäktsbortfall och en prognostiserad förlust på 2,3 mnkr redovisas. 

Lysekils Hamn AB har genomfört en outsourcing av hamn- och 
stuveriverksamheten och bolaget kommer att se över sina framtida åtagande 
tillsammans med ägaren Lysekils Stadshus AB. Nya hyres- och arrendeavtal har 
tecknats och vissa anläggningstillgångar har avyttrats. Prognos på 0,5 mnkr. 

Rambo AB prognostiserar ett resultat på 0,9 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än 
budget. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän beräknar göra ett nollresultat i år, vilket 
man också budgeterade. 

Kommunkoncernen totalt prognostiserar ett överskott på 40,5 mnkr. Någon budget 
har inte upprättats på denna nivå men som jämförelse kan nämnas att det 
redovisades ett överskott på 31,4 mnkr för år 2018. 

 

 

Leif Schöndell Eva-Marie Magnusson 
Kommundirektör Ekonomichef 

 

Bilaga 

Uppföljningsrapport 3 2019 Lysekils kommun 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder och bolag 
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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 årsredovisning per 31 december (uppföljningsrapport 5)

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 3 omfattar uppföljning av kritiska 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer, ekonomi avseende utfall för perioden 
samt prognos för helåret. 

2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i allt väsentligt i enlighet med lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 
den senaste årsredovisningen. I likhet med föregående års delårsrapport har inga 
uppräkningar gjorts av upplupna löner och upplupna semesterlöner. Detta görs istället i 
kommande årsredovisning. Bedömning har gjorts att inga poster karakteriseras som 
extraordinära. 

2.2 Resultaträkning 

Mnkr Not Budget helår Utfall ack 
Utfall ack 

föreg år 
Prognos utfall 

helår 
Avvikelse bu-

prognos 

Verksamhetens intäkter 1 207,0 154,7 158,0 207,0 0,0 

Verksamhetens 
kostnader 

2 -1 093,8 -741,3 -726,0 -1 081,9 11,9 

Avskrivningar 3 -27,7 -19,1 -17,2 -29,0 -1,3

Verksamhetens 
nettokostnader 

-914,5 -605,7 -585,2 -903,9 10,6 

Skatteintäkter 4 729,0 487,4 471,1 738,8 9,8 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

4 190,8 130,9 119,3 188,4 -2,4

Verksamhetens 
resultat 

5,3 12,6 5,2 23,3 18,0 

Finansiella intäkter 5 7,9 5,3 19,0 8,1 0,2 

Finansiella kostnader 6 -4,0 -1,3 -1,9 -1,9 2,1 

Resultat efter 
finansiella poster 

9,2 16,6 22,3 29,5 20,3 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat 9,2 16,6 22,3 29,5 20,3 

Kommentar: 

Periodens resultat uppgår till 16,6 mnkr. Resultatet är sämre än motsvarande period 
föregående år men då ingick emellertid reavinst på 12,3 mnkr för aktieförsäljningen i Rambo 
AB. 

I periodens resultat ingår 3,2 mnkr i reavinster/exploateringsintäkter, dessa ingår i 
verksamhetens intäkter ovan och bedöms inte som extraordinära poster. 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 3,5 procent medan skatteintäkter och generella 
statsbidrag har ökat med 4,7 procent. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
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generella statsbidrag uppgår till 98,0 procent. Motsvarande period föregående år var andelen 
99,1 procent. 

Finansnettot uppgår till 4,0 mnkr, jämfört med 4,8 mnkr ifjol vid justering för reavinster. 

På helåret 2019 prognostiseras ett resultat på 29,5 mnkr vilket är 20,3 mnkr bättre än 
budgeterat resultat. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 10,6 mnkr bättre samtidigt 
som skatte- och finansposter beräknas bli 9,7 mnkr bättre än budget. Prognostiserat resultat 
kommenteras mer i avsnittet Prognos. 

2.3 Balansräkning 

Mnkr Not 2019-08 2018-12 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar 0,0 0,0 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 410,8 422,8 

Pågående investeringar 8 50,2 25,8 

Inventarier och verktyg 9 16,5 19,5 

Finansiella anläggningstillgångar 10 44,7 44,7 

Summa anläggningstillgångar 522,2 512,8 

Bidrag till statlig infrastruktur 11 6,2 6,4 

Förråd och exploateringsfastigheter 12 9,0 8,6 

Kortfristiga fordringar 13 114,9 119,1 

Kassa och bank 14 37,1 54,8 

Summa omsättningstillgångar 161,0 182,5 

Summa tillgångar 689,4 701,7 

Eget kapital och skulder 

Ingående eget kapital 359,2 339,4 

Periodens resultat 16,6 19,8 

Summa eget kapital 15 375,8 359,2 

Avsättningar till pensioner 16 15,5 17,1 

Andra avsättningar 17 23,9 23,5 

Långfristiga skulder 18 69,2 69,4 

Kortfristiga skulder 19 205,0 232,5 

Summa avsättningar och skulder 313,6 342,5 

Summa eget kapital och skulder 689,4 701,7 

Anläggningstillgångarna uppgår till 522,2 mnkr, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 9,4 
mnkr. Omsättningstillgångarna har däremot minskat med 21,5 mnkr sedan bokslutsdagen 
och uppgår nu till 161,0 mnkr. Likviditeten har försämrats något och uppgår till 37,1 mnkr. 

Det egna kapitalet har förstärkts med periodens resultat och uppgår till 375,8 mnkr. 
Avsättningar och skulder har minskat med 28,9 mnkr till att uppgå till 313,6 mnkr. Det är 
framförallt de kortfristiga skulderna som minskat. 

Balansomslutningen som bland annat berättar om tillgångarnas totala bokförda värde 
uppgår till 689,4 mnkr, vilket är en minskning med 12,3 mnkr sedan årsskiftet. 

Ansvarsförbindelser 

Mnkr Not 2019-08 2018-12 

Borgensförbindelser 20 1 024,4 948,3 

Pensionsförpliktelser 403,1 409,2 
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Summan av nyttjad borgen har ökat med 76,1 mnkr sedan årsskiftet. Det är KHF Lysekils 
Omsorgsbostäder och Lysekilsbostäder AB som haft nyupplåning mot kommunal borgen. 
Amorteringar har skett i Rambo AB och Lysekils Hamn AB. Total beviljad borgensram 
uppgår till 1280,2 mnkr. Beviljad men ej nyttjad borgen vid utgången av augusti 2019 var för: 
KHF Lysekils Omsorgsbostäder 177,6 mnkr, Lysekilsbostäder AB 53,1 mnkr, Lysekils Hamn 
AB 21,3 mnkr, Rambo AB 3,5 mnkr samt för Lysekils Stadshus AB 0,4 mnkr. 

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen uppgår till 403,1 mnkr, vilket kan jämföras 
med 409,2 mnkr vid årsskiftet. Soliditeten inkl. pensionsförpliktelserna per den 31 augusti 
2019 beräknas till -4,0 procent, vilket är en förbättring med 3,1 procentenheter sedan 
årsskiftet. 

2.4 Kassaflödesanalys 

  

   

 jan-aug 2019 jan-aug 2018 

   

Den löpande verksamheten   

Periodens resultat 16,6 22,3 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 17,9 5,0 

Medel från verksamheten   

före förändring av rörelsekapital 34,5 27,3 

Ökning/minskning förråd och lager -0,4 1,0 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 4,2 -13,4 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -27,5 8,0 

Medel från verksamheten 10,8 22,9 

   

Investeringsverksamheteten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -30,0 -25,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3,3 1,5 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 12,3 

Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster -1,8 0,0 

Medel från investeringsverksamheten -28,5 -11,7 

   

Finansieringsverksamheten   

Nyupptagna lån 0,0 0,0 

Amortering av lån -0,2 -0,1 

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,3 

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

Medel från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 

   

Periodens kassaflöde -17,7 11,2 

   

Likvida medel vid periodens början 54,8 71,5 

Likvida medel vid periodens slut 37,1 82,7 

  

De likvida medlen har sedan årsskiftet minskat med 17,7 mnkr. Kassaflödet har således varit 
negativt under perioden januari - augusti 2019. Medlen från verksamheten inklusive 
förändring av rörelsekapital har uppgått till 10,8 mnkr medan medlen från 
investeringsverksamheten har uppgått till -28,5 mnkr, förändringarna i 
finansieringsverksamheten har inte påverkat kassaflödet. 
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2.5 Noter 

Not 1 

Verksamhetens intäkter 1908 1808 

Försäljningsintäkter 1,8 1,8 

Taxor och avgifter 31,1 29,4 

Hyror och arrenden 17,4 17,8 

Bidrag 62,3 75,4 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 38,3 33,1 

Försäljning av anläggningstillgångar 3,0 0,5 

Övrigt 0,5 0,0 

Summa 154,7 158,0 

Not 2 

Verksamhetens kostnader 1908 1808 

Löner och sociala avgifter 458,3 456,3 

Pensionskostnader 42,6 41,8 

Lokalkostnader 54,6 55,8 

Köp av huvudverksamhet 85,8 74,2 

Lämnade bidrag 23,6 20,9 

Övrigt 76,4 76,8 

Summa 741,3 726,0 

Not 3 

Avskrivningar 1908 1808 

Inventarier 2,8 2,7 

Byggnader och anläggningar 16,2 14,4 

Nedskrivningar 0,1 0,1 

Summa 19,1 17,2 

Not 4 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 1908 1808 

Preliminära skatteintäkter 491,7 473,0 

Preliminär slutavräkning innevarande år -4,9 0,0 

Slutavräkning föregående år 0,6 -1,9

Summa kommunalskatteintäkter 487,4 471,1 

Generella statsbidrag 1908 1808 

Inkomstutjämningsbidrag 76,7 78,7 

Kommunal fastighetsavgift 28,3 26,9 

LSS-utjämning 16,2 13,8 

Kostnadsutjämningsavgift -2,4 -9,5

Regleringsbidrag /-avgift 6,8 1,5

Flyktingbidrag 5,3 7,9

Summa generella statsbidrag 130,9 119,3 

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 618,3 590,4 



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3 KF 2019 8 (41) 

Not 1 

Not 5 

Finansiella intäkter 1908 1808 

Utdelning aktier 0,0 0,1 

Ränteintäkter 1,3 2,9 

Ränteintäkter kommunala bolag 0,4 0,4 

Borgensavgifter 3,6 3,3 

Reavinst försäljning aktier 0,0 12,3 

Summa finansiella intäkter 5,3 19,0 

Not 6 

Finansiella kostnader 1908 1808 

Räntekostnader 1,1 1,7 

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,2 

Summa finansiella kostnader 1,3 1,9 

Not 7 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1908 1812 

Anskaffningsvärde 842,4 838,0 

Ackumulerade avskrivningar -431,6 -415,2

Bokfört värde 410,8 422,8

Not 8 

Övriga materiella anläggningstillgångar, 1908 1812 

pågående investeringar 

Anskaffningsvärde 50,2 25,8 

Bokfört värde 50,2 25,8 

Not 9 

Inventarier och verktyg 1908 1812 

Anskaffningsvärde 62,5 71,3 

Ackumulerade avskrivningar -45,9 -51,8

Bokfört värde 16,5 19,5

Not 10 

Finansiella anläggningstillgångar 1908 1812 

Aktier: 

Rambo AB 0,6 0,6 

Lysekils Stadshus AB 9,5 9,5 

Andelar: 

HSB kvarteret Mollen 0,3 0,3 

Kommuninvest förlagslån 2,6 2,6 

Kommuninvest ekonomisk förening 12,9 12,9 

Övriga andelar 0,4 0,4 

Långfristiga fordringar: 
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Not 1 

Lysekils Hamn AB 18,0 18,0 

Övriga långfristiga fordringar 0,3 0,3 

Summa 44,7 44,7 

Not 11 

Bidrag till statlig infrastruktur 1 908 1 812 

Anskaffningsvärde 8,2 8,2 

Ackumulerade avskrivningar -2,0 -1,8

Bokfört värde 6,2 6,4

Not 12 

Förråd och exploateringsfastigheter 1908 1812 

Anskaffningsvärde 9,0 8,6 

Bokfört värde 9,0 8,6 

Not 13 

Kortfristiga fordringar 1908 1812 

Kundfordringar 16,3 13,3 

Skattefordringar 60,4 48,8 

Momsfordran 4,1 11,2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34,1 45,8 

Summa 114,9 119,1 

Not 14 

Kassa och bank 1908 1812 

Likvida medel 37,1 54,8 

Summa 37,1 54,8 

Not 15 

Eget kapital 1908 1812 

Ingående eget kapital 359,2 339,4 

Periodens resultat 16,6 19,8 

Utgående eget kapital 375,8 359,2 

Not 16 

Avsättningar till pensioner 1908 1812 

Avsatt till pensioner, kommunen 10,5 12,1 

Löneskatt på dessa avsättningar 2,5 3,0 

Avsatt till pensioner, räddningstjänsten inkl löneskatt 2,5 2,0 

Summa 15,5 17,1 

Not 17 

Andra avsättningar 1908 1812 
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Not 1   

Återställande avfallsdeponi 19,1 19,1 

Underhåll externa lokaler 4,8 4,4 

Summa 23,9 23,5 

   

   

Not 18   

Långfristiga skulder 1908 1812 

Kommuninvest 65,0 65,0 

Investeringsbidrag 4,2 4,4 

Summa långfristiga lån 69,2 69,4 

   

   

Not 19   

Kortfristiga skulder 1908 1812 

Koncernvalutakonto och stiftelser 32,2 21,9 

Leverantörsskulder 13,3 66,5 

Moms 2,9 0,2 

Personalens skatt och soc avg 27,0 24,1 

Övriga kortfristiga skulder 13,5 31,4 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 116,1 88,4 

Summa 205,0 232,5 

   

Not 20   

Borgensförbindelser 1908 1812 

Helägda dotterbolag 827,8 808,6 

Rambo AB 19,8 21,9 

Fyrstads flygplats 0,1 0,1 

KHF Lysekils Omsorgsbostäder 170,0 111,0 

Bostadsrättsföreningar 2,4 2,4 

Övriga 4,3 4,3 

Summa 1 024,4 948,2 

  

2.6 Analys och slutsats 

Svensk ekonomi 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar läget för den svenska ekonomin i 
cirkulär och ekonomirapporter. Nedan är ett utdrag ur cirkulär 19:40. 

” Trots att konjunkturuppgången medförde lika stor ökning av lönesumman 2018 som året 
innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten (diagram 1). Det beror till 
viss del på att inkomstanknutna pensioner inte höjdes lika mycket som 2017. Men 
huvuddelen förklaras av en regeländring: grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. 
Detta kompenserades regioner och kommuner för genom en höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt, rensat för 
grundavdragshöjningen, var 2018 bara marginellt lägre än 2017. 

Vi räknar med fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten i år. 
Orsaken är en långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar. Det motverkas delvis av 
stigande löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner och 
arbetsmarknadsersättningar. Personer som fyllt 65 år får en ungefär lika stor höjning av 
grundavdragen som 2018 (vilket även detta år kompenseras via en höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning). 
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Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild 
lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget 
dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag 
om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att 
personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner 
får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). 
Det resulterar i att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten faller 
ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010.” 

Kommunen 

Uppföljning av kommunens grunduppdrag och utvecklingsmål ska ske enligt kommunens 
styrmodell. Grunduppdraget redovisas med hjälp av kvalitetsfaktorer med tillhörande 
indikatorer inom fyra olika perspektiv. För indikatorerna redovisas 2018 års siffror. För utfall 
2019 finns inte alltid mätetal, då många av indikatorerna mäts vid årsskiftet. 

När det gäller utvecklingsområden görs en analys och slutsats per område samt redovisning 
av mätetal om det finns en ny mätning för 2019. Kommunförvaltningen arbetar också med 
uppdrag, vilka kommer att redovisas i årsredovisningen. 

Utfallet per den 31 augusti är 16,6 mnkr och prognos på helår är 29,5 mnkr. Det är fyra 
nämnder med underskott, det största står socialnämnden för. Den positiva prognosen beror 
på centrala poster och realisationsvinster som inte är budgeterade. 

För att nå prognos krävs att socialnämndens åtgärdspaket genomförs, prognosen är -12,6 
mnkr och enheterna har egna handlingsplaner som måste genomföras. 

Det finns några områden som kräver fortsatt fokus: 

 Effektiviseringar i hela kommunförvaltningen

 Kompetensförsörjning

 Tydligare styrning och ledning

 Budget i balans

Effektiviseringar i hela kommunförvaltningen är nödvändig för att på både kort och 
lång sikt förbättra kommunens ekonomiska ställning. Att komma i balans är avgörande för 
hur kommunen ska klara åren som kommer när skatteintäkterna inte kommer att ha samma 
utveckling som hittills. Att arbeta med ständiga förbättringar är avgörande. 

Kompetensförsörjning är en annan viktig faktor för att rekrytera kompetent personal 
som kan skapa bra verksamhet för dem vi är till för. Det finns en stor personalomsättning 
inom vissa grupper och det gäller för kommunen att inte bara rekrytera in personal utan även 
behålla de som är anställda. Att kommunen upplevs som en bra arbetsgivare är avgörande. 
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Tydligare styrning och ledning är ett strategiskt område som måste utvecklas. En 
omfattande chefsutbildning inom området har startat och innefattar hela 
kommunförvaltningens chefer. Utbildningen kommer att pågå under året. 

Budget i balans är avgörande för hur väl kommunen kommer att klara innevarande år och 
kanske framför allt kommande år. I prognosen är åtgärder inarbetade och det är av största 
vikt att dessa åtgärder genomförs under året. Anpassningar måste också göras för att möta de 
minskade statsbidragen från Migrationsverket och Skolverket. 

De kommungemensamma posterna visar i prognosen ett stort positivt överskott som väger 
upp nämndernas underskott. Det är av stor vikt att nämnderna kommer i balans. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunen har tre finansiella mål som rör begreppet god ekonomisk hushållning. Prognosen 
för helåret 2019 pekar på ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 
på 3,2 procent, detta kan ställas i relation till det långsiktiga målet 2,0 procent och 1,0 
procent i budgeten för 2019. 

När det gäller självfinansieringsgrad av investeringar så beräknas inte 100 procent uppnås. 
Givet att beräknade investeringsvolymer nås samt utifrån prognostiserade 
avskrivningsnivåer och resultat så kommer nyckeltalet landa på 88 procent. Årets 
budgeterade självfinansieringsgrad var så låg som 50 procent beroende på lågt budgeterat 
resultat och relativt sett högt budgeterade investeringsnivåer. Snittet över en femårsperiod 
ska enligt Lysekils kommuns uppsatta långsiktiga finansiella mål ligga på minst 100 procent. 
För åren 2014-2018 var denna notering 156 procent, vilket innebär att kommunen så att säga 
tål något eller några enstaka år med sämre självfinansieringsgrad. 

Soliditeten, dvs den långsiktiga betalningsförmågan, närmar sig positiva tal men förväntas 
inte riktigt nå dit. -1,1 procent i prognostiserad soliditet är dock en förstärkning sedan 
föregående år så om detta uppnås klaras även detta finansiella mål. 

Det prognostiserade positiva resultatet säkerställer att balanskravet uppnås med god 
marginal. 

Finansiella nyckeltal (%) Mål 2019 
Progn 
2019 

2018 2017 2016 2015 

Soliditet inkl pensionsförpl. stärkas -1,1 -7,1 -11,3 -15,7 -20,1

Resultatets andel av skatteintäkter 2,0 3,2 2,2 0,9 2,2 4,6

Självfinansieringsgrad investeringar >100 88 78 89 219 179

3 Nämndsuppföljning 

Nämnd tkr 
Budget 

helår 
Budget 

ack 
Utfall ack 

Utfall ack 
föreg år 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-

prognos 

Kommunstyrelsen -81 912 -54 722 -52 514 -48 406 -80 412 1 500 

Miljönämnden -2 139 -1 426 -1 486 -1 558 -2 239 -100

Samhällsbyggnadsnämnden -45 211 -30 433 -32 945 -28 186 -48 961 -3 750

Utbildningsnämnden -362 684 -244 299 -246 502 -235 083 -363 784 -1 100

Socialnämnden -385 900 -257 738 -267 735 -262 767 -398 500 -12 600

Centralt 887 053 590 155 617 769 598 360 923 400 36 347

Summa 9 207 1 537 16 587 22 360 29 504 20 297

Värdena i kolumnen "Utfall ack föregående år" är justerade med hänsyn de organisationsförändringar som trädde i kraft 2019. 
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3.1 Kommunstyrelse 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget 

ack 
Utfall ack 

Utfall ack 
föreg år 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-

prognos 

Kommundirektör -3 993 -2 665 -1 267 -1 368 -2 538 1 455 

Avd för verksamhetsstöd -30 451 -20 329 -20 821 -19 197 -30 951 -500

Lysekils andel av gemensam IT -2 600 -1 733 -1 733 -1 546 -2 600 0

HR avdelning inkl facklig 
verksamhet 

-6 465 -4 329 -3 849 -4 057 -6 165 300 

Lysekils andel av gemensam 
löneenhet 

-3 391 -2 261 -2 261 -2 184 -3 391 0 

Avd för hållbar utveckling -7 030 -4 704 -4 779 -3 762 -7 130 -100

Ekonomiavdelning -9 150 -6 116 -5 475 -4 640 -8 650 500

Politisk verksamhet -4 177 -2 785 -3 095 -2 128 -4 497 -320

Överförmyndarverksamhet -1 586 -1 058 -898 -919 -1 586 0

Arbetsmarknadsenhet -13 069 -8 742 -8 335 -8 605 -12 904 165

Summa -81 912 -54 722 -52 513 -48 406 -80 412 1 500 

I avdelning för verksamhetsstöd ingår räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Fyrstads flygplats, verksamhets- och 
lokalbidrag samt medlemsavgifter för Fyrbodals kommunalförbund, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 
Samordningsförbundet väst (budget 21 090 tkr vilket motsvarar 69 % av avdelningens totala budget). 

Kommunstyrelsens huvuduppdrag är att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över 
kommunens verksamheter. 

Bildandet av en samhällsbyggnadsnämnd har bidragit till att kommunstyrelseförvaltningens 
uppdrag att ansvara för kommunens övergripande processer har underlättats och förbättrats. 
Mer fokus har lagts på strategiska frågor som arbetet med ekonomi, personal, kvalitet, 
ärendehantering, säkerhet, digitalisering kommunikation och information samt frågor om 
hållbar samhällsutveckling. 

För att förbättra förutsättningarna att styra, leda och följa upp det som sker inom 
kommunens verksamhet har arbetet med att öka förståelsen för styrmodellens koppling till 
kvalitets- och förbättringsarbete fortsatt. 

Framtagna chefs- och medarbetarplattformar har bearbetats och implementerats samt 
kompletterats med rutiner för medarbetar- och lönesamtal som tydligt knyter an till 
styrmodellens intentioner. En chefs- och ledarutbildning för alla kommunens chefer har 
påbörjats under perioden och kommer att fortsätta under hösten. 

Kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer 
omarbetades i samband med budget 2019 och dialog om att komplettera med ytterligare 
utvecklingsmål har förts. Utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer ska utgöra en grund 
för kommunstyrelsens kvalitets- och förbättringsarbete. Även om kvalitetsarbetet har fått ett 
större fokus så kräver det fortsatt uthålligt arbete för att få genomslag i hela organisationen. 
Bedömningen är dock att det utvecklas positivt. 

Kommunstyrelsens budget är totalt sett i balans även om avvikelser, både positiva och 
negativa, finns inom verksamheten. Till och med augusti redovisas ett överskott på 2,2 mnkr 
beroende på vakanser samt budgeterade kostnader som inte fallit ut än. I årsprognosen 
redovisas ett överskott om 1,5 mnkr. 
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3.2 Miljönämnd 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget 

ack 
Utfall ack 

Utfall ack 
föreg år 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-

prognos 

Miljönämnden i Bohuslän -2 139 -1 426 -1 486 -1 558 -2 239 -100

Summa -2 139 -1 426 -1 486 -1 558 -2 239 -100

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för miljö- och 
hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner. Sotenäs kommun är 
värdkommun och miljöenheten ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Syftet med den gemensamma nämnden och miljöverksamheten är främst att svara för 
uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom miljö och hälsoskyddsområdet samt 
stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet. 

Prognosen för helår är ett underskott på 0,1 mnkr. 

3.3 Samhällsbyggnadsnämnd 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget 

ack 
Utfall ack 

Utfall ack 
föreg år 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-

prognos 

Samhällsbyggnadschef inkl nämnd -2 805 -1 730 -2 079 -1 174 -2 805 0 

Administativ avd -11 408 -7 647 -7 332 -6 233 -11 308 100 

Avd för plan och bygg -5 682 -3 813 -4 853 -4 029 -6 382 -700

Avd för mark och gata -23 008 -15 376 -16 673 -16 423 -24 458 -1 450

Enheten för småbåt -27 -21 42 1 066 -27 0 

Avd för fastighet och 
investeringsprojekt 

-67 -51 -14 13 -567 -500

Enheten för fastighetsdrift -2 214 -1 503 -399 -2 013 -3 214 -1 000

Avd för service 

Enheten för städ 0 -120 -731 -181 -200 -200

Enheten för kost 0 -102 -84 80 0 0

Avd för IT SML 0 -70 -822 708 0 0 

Summa -45 211 -30 433 -32 945 -28 186 -48 961 -3 750

För att möjliggöra en fungerande vardag och för att Lysekils kommun ska kunna utvecklas 
och vara en attraktiv kommun behövs flera olika serviceverksamheter. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat detaljplaner, 
bygglov, kartor, mark- och exploatering, gator och vägar, parker, lokaler och småbåtshamnar 
ingår. 

Kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. De 
kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om förvaltningen är på rätt väg eller inte. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att mäta Nöjd-region-index (NRI). Då ingen 
mätning har gjorts under perioden för U3 är det svårbedömt. NRI innebär frågeställningar 
till medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. Arbetet kring att införa 
digitala tjänster (e-tjänster) har pågått under aktuell period samt att marknadsföra 
förvaltningens arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden startat upp en 
bemötandeprocess där målet är att få till en attitydförändring som ska genera nöjda kunder. 

Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse för de åtta 
första månaderna med 2,5 mnkr. De största avvikelserna redovisas inom avdelningen för 
mark och gata, avdelningen för plan och bygg. 
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Inom mark och gata gjordes, efter en genomlysning av pågående investeringsprojekt, en 
omföring av kostnader om 1 mnkr från investering till drift. Utöver det har kostnader för 
snöröjning varit högre än budgeterat. Prognosen för avdelningen mark och gata uppgår till -
1,5 mnkr. 

På avdelningen för plan och bygg har kostnaderna för bostadsanpassning ökat och prognosen 
för avdelningen uppgår därför till -0,7 mnkr. 

Enheten för fastighet och investeringsprojekt prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr vid 
årets slut till följd av outhyrda lokaler vid Fjällagården samt evakueringskostnader för 
fiskhamnskajen. Dessutom har personalkostnaderna ökat vilket har varit svårt att förutse. 

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens prognos till ett underskott om 3,8 mnkr 
vid årets slut. 

3.4 Utbildningsnämnd 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget 

ack 
Utfall ack 

Utfall ack 
föreg år 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-

prognos 

Nämndverksamhet -580 -387 -550 -393 -680 -100

Förvaltningsgemensamt -6 684 -4 470 -4 437 -4 528 -5 884 800

Förskola, pedagogik omsorg -75 071 -50 307 -49 736 -47 867 -75 571 -500

Grundskola -159 708 -106 970 -111 218 -101 875 -160 908 -1 200

Särskola -14 645 -10 057 -9 484 -9 981 -15 045 -400

Kultur och fritid -29 479 -19 749 -19 757 -19 311 -29 479 0

Gymnasieskola -65 343 -44 553 -43 058 -44 544 -65 143 200

Vuxenutbildning -11 174 -7 806 -8 265 -6 584 -11 074 100

Summa -362 684 -244 299 -246 505 -235 083 -363 784 -1 100

Viktiga händelser 

Under första delen av 2019 har en kraftig omställning av utbildningsnämndens verksamhet 
ägt rum. Orsaken är att anpassa organisation och verksamhet till en budget i balans. 

För att öka kvaliteten på föreningsverksamheter i Lysekil har två viktiga händelser satts 
igång. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har startats. Arbetarnas bildningsförbund (ABF) 
i samverkan med kommunen har startat kulturmötesplatsen Rorkulten i Norra hamnen. En 
föreningsutvecklare har anställts. Denna funktion ska bidra till att möjliggöra utveckling för 
föreningslivet i enlighet med nämndens beslutade kultur- och fritidspolitiska program. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid har startat. Regelverk har tagits fram, ansökningar har 
inkommit efter sommaren och uppstart sker under hösten. 

Utbildningsnämndens utvecklingsområden  

Utvecklingsområde 1 - Skolframgång i Lysekils kommun 

Åtgärder för att konkret utveckla metoder och arbetssätt för ökade skolresultat har startat. 
Exempel på detta är: 

· Rutin är framtagen för mottagande och kartläggning av nyanlända elever, målet är att
erbjuda undervisning på rätt nivå för varje individ.

· Nätverk förskoleklass – arbete för att pedagoger ska kunna utföra kartläggningsarbete
utifrån garantin för tidiga stödinsatser.

· Nätverk matematik – nätverket arbetar med utveckling inom ämnet samt rutin för
kartläggning och bedömning utifrån garantin för tidiga stödinsatser.

· Gemensam metod för att mäta problematisk skolfrånvaro ska tas fram.

· Deltagande i "Styrning och ledning: Matematik" är beslutat. Det är ett
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utvecklingsprojekt som drivs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Politiker, 
förvaltningsledning, rektorer och pedagoger deltar. 

Utvecklingsområde 2 - Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun 

· · Föreningsutvecklare har anställts. Arbetsinriktning för tjänsten som startades 1/9 har
tagits fram.

Utvecklingsområde 3 - Systematiskt kvalitetsarbete (SKA). 

· · SKA-dag för normer och värden genomförd i juni. Samtliga rektorer och biträdande
rektorer deltar i gemensam analys gällande normer, värden, trivsel och studiero.

· · SKA-dag för utveckling och lärande/kunskaper planeras i november.

Utvecklingsområde 4 - Kompetensförsörjning 

· · Riktlinjer antagna av nämnd. Ett antal åtgärder ska påbörjas gällande arbetsmiljö,
kompetensutveckling, karriärvägar men även hur nämnden marknadsför och
rekryterar. Exempel på utbildning är förskollärarutbildning på Campus Väst,
distansutbildning för lärare.

Ekonomi 

Utbildningsnämndens prognos för resultatet 2019 är -1,1 mnkr. 

Orsaker till avvikelsen: 

Nämnden gick in i 2019 med stor månatlig obalans från 2018. Till detta har en fortsatt 
minskning av de budgeterade statsbidragen skett. Under perioden januari-augusti minskade 
statsbidragen med 3,4 mnkr jämfört med budget. På årsbasis innebär detta 5,1 mnkr i 
minskade intäkter. Under perioden har vi även minskade intäkter från Migrationsverket. 

Särskolan har fått ökad kostnad för externa köp av verksamhet om 0,4 mnkr. 

Åtgärder: 

Alla skolformer från förskola till vuxenutbildning har anpassat organisationen för att möta 
dels den allt för stora organisation som fanns kvar från 2018 men även för att möta årets 
minskade intäkter. Nuvarande läsårs organisation startade i augusti, det är avgörande för 
resultatet att ha vidtagit tillräckliga åtgärder för budgetbalans. Särskilt fokus ligger nu på att 
för- och grundskola dels ska nå månatlig balans men även att hämta in ackumulerat 
underskott. Till detta kommer särskild återhållsamhet att gälla för inköp av varor, tjänster 
och vikarier. 

När det gäller budgetföljsamhet för de områden som påvisade avvikelser 2018 konstateras att 
skolskjutsar och interkommunala ersättningar följer budget. IT-kostnaderna visar fortsatt 
ökande avvikelse. 

Positivt är att verksamheterna gymnasium, vuxenutbildning samt kultur och fritid uppvisar 
ekonomisk balans. 

3.5 Socialnämnd 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget 

ack 
Utfall ack 

Utfall ack 
föreg år 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-

prognos 

Stab, nämnd och ledning -25 546 -17 047 -9 938 -6 797 -16 741 8 805 

Avd Bistånd -51 606 -34 425 -30 200 -33 472 -45 806 5 800 

Avd Individ- och familjeomsorg -62 197 -41 481 -51 732 -45 533 -74 500 -12 303

Avd Lss Psykiatri -87 950 -58 756 -61 216 -60 140 -92 175 -4 225

Avd Vård och omsorg -158 601 -106 029 -114 650 -116 825 -169 278 -10 677

Summa -385 900 -257 738 -267 736 -262 767 -398 500 -12 600
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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. Kommunen har ett yttersta ansvar som omfattar 
kommuninnevånarna och andra som vistas i kommunen. 

Biståndsenheten utför sina utredningar i det nya utredningsverktyget IBIC vilket bidrar 
till rättssäkra beslut med individuella och adekvata insatser utifrån den enskildes egna 
förmågor och behov. Antal brukare i hemtjänsten har minskat med 29 stycken mellan 2018-
2019 och hemtjänsttimmarna har minskat med 10% mellan de aktuella åren. Förändringen 
bedöms bero på en utvecklad biståndsbedömning, och arbete med att tillgodose behoven i de 
så kallade ytterfallen på alternativt sätt. Även om både brukare och timmar minskar märks 
samtidigt en förändring för de kvarvarande brukarna, vilka har mer omfattande och stora 
omvårdnadsbehov. Prognosen för helår uppgår till +5,8 mnkr 

Individ- och familjeomsorgen. Under de senaste åren har antalet placeringar på barn- 
och ungdomsenheten varit höga. Antalet vårddygn har ökat sedan förra året. Elva placeringar 
gjordes under sista kvartalet 2018, vilka har ökat antalet vårddygn markant. Antalet 
placeringar som kunnat avslutas har inte nått upp till antalet nya placeringar. Dock har 
enheten under 2019 undvikit flera nya placeringar, genom ett intensivt arbete hos 
familjebehandlarna, som fått en närmare arbetsledning av en nyrekryterad arbetsledare med 
mycket erfarenhet och kompetens inom området familjebehandling och anknytning. En 
handlingsplan har tagits fram, som inneburit kortare vårdkedja och tidigare hemflytt med 
öppenvårdsinsats i flera ärenden. Handlingsplanen har till stor del lyckats, men nya 
placeringar har varit nödvändiga, vilket gjort att kostnaderna blivit högre. Antalet barn och 
unga som får stöd i öppenvård har ökat. Detsamma gäller andelen föräldrar som ansöker om 
hjälp, istället för att omgivningen gör anmälan om oro. Det är en positiv utveckling som kan 
ge stora effekter för barn och unga i framtiden, om den fortsätter. Barn- och 
ungdomsenhetens utredningsgrupp kommer att arbeta med att utveckla sina 
utredningsmetoder under hösten 2019 och in på 2020. Detta för att göra färdigt 
utredningarna inom 122 dagar. 

Vuxenenhetens placeringar har ökat jämfört med 2018 och prognosen för placeringar 
överskrider nu budget. Under 2018 hade enheten dock ovanligt få vuxenplaceringar. 
Vuxenenheten har trots ett ökat antal placeringar ändå lyckats undvika externa kostnader 
genom att ge flera personer stöd på hemmaplan. Försörjningsstödet har tyvärr ökat, så också 
de långvariga biståndsärendena. Detta trots en satsning på ökat samarbete med 
Arbetsmarknadsenheten. Utan denna satsning finns risken att ännu fler ärenden blivit kvar i 
försörjningsstöd över en längre tid. Trenden är att försörjningsstödet ökar i de flesta 
kommuner på grund av Arbetsförmedlingens minskade insatser och på att många personer 
kommer ur etableringen för nyanlända utan annan försörjning. Försörjningsstödet arbetar 
med att hitta nya arbetssätt och att minska administrationen, till förmån för de mänskliga 
mötena. Utöver eget utvecklingsarbete ingår IFO i arbetet med att flytta över 
försörjningsstödet till en ny förvaltning, samt arbetet med att starta en familjecentral, där 
delar av IFO kommer att ingå. 

I slutet av 2018 stängdes kommunens sista HVB, Kilen, för ensamkommande ungdomar. Det 
som kvarstår i kommunal regi är ett stödboende för sju ensamkommande ungdomar med en 
anställd boendehandledare. 

Prognosen för helår uppgår till -12,3 mnkr. 

Avdelningen för LSS/socialpsykiatri. Under 2019 har behovet av externa placeringar 
ökat med två platser och tre ärenden avseende personlig assistans har tillkommit utanför 
budget. Omsorgsbehovet för personer som bor i gruppboende har ökat på grund av 
åldersrelaterade sjukdomar och demensliknande tillstånd vilket leder till en ökad 
personalkostnad. Arbete pågår för att anpassa bemanningen i förhållande till budgeterad 
nivå. Verksamheten säljer för närvarande två platser korttidsvård till annan kommun. 
Prognosen för helår uppgår till -4,2 mnkr. 
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Avdelningen för vård och omsorg arbetar med att utveckla värdegrundsfrågorna i 
verksamheten och att minska nattfastan samt öka kvaliteten på måltidsmiljön under 2019. 
Ett systematiskt arbete pågår också med att ta tillvara de synpunkter och avvikelser som 
inkommer för att successivt förbättra kvaliteten i verksamheterna. Arbetet med kortare 
planeringstid i samband med hemgång från sjukhus fortsätter på ett effektivt sätt. Efter årets 
första 8 månader finns inga betalningsdagar till sjukhuset. Arbetet kräver intensiv samverkan 
främst mellan kommun och primärvård vilket nu pågår med gott resultat. En viktig resurs i 
detta arbete är också det kommunala hemgångsteamet och den flexibilitet som finns på 
korttidsenheten Kompassen som ständigt anpassar sitt platsantal till det behov som råder. 
Under året har ett omfattande arbete pågått för att anpassa verksamhetens kostnader i 
överensstämmelse med budgetramen. De särskilda boendena har nu uppnått balans. När det 
gäller hemtjänsten har ett utvecklingsarbete pågått under året med stöd av Ensolution. 
Arbetet har resulterat i att alla enheter arbetat med att anpassa sin verksamhet så att antalet 
beviljade timmar överensstämmer med arbetade timmar i schema. Avdelningen har haft stor 
personalomsättning när det gäller enhetschefer. Under det senaste året har 9 av avdelningens 
totalt 12 enhetschefer nyrekryterats och ytterligare en skall rekryteras. Förhoppningen är att 
avdelningen vid årets slut har samtliga tjänster tillsatta. Rekryteringsläget för legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal är fortsatt mycket svårt och bemanningstjänster används delvis 
som ersättare för sjuksköterskor. När det gäller fysioterapeuter finns det ingen tillgång alls. 
Just nu finns en fysioterapeut anställd på de totalt 4 tjänster som finns i kommunen. Andra 
yrkesgrupper har anställts för att överta de arbetsuppgifter som är möjligt att delegera ut. 

Inför sommaren stängdes äldreboendet Gullvivan tillfälligt på grund av 
bemanningssvårigheter. Rekryteringssvårigheterna kvarstår och boendet är fortsatt stängt. 

Prognosen för vård och omsorg uppgår till -10,7 mnkr. 

Sjukfrånvaron har stigit från 10,3% till 11,9% räknat på ett år bakåt i tiden. Hälften av 
sjukfrånvaron utgörs av långtidssjukskrivning och sjukfrånvaron ökar inom alla avdelningar 
utom IFO där den minskar något. Den ökade sjukfrånvaron bedöms delvis ha samband med 
effektiviseringar och förändringar i verksamheterna vilket leder till nya och ökade krav i 
verksamheten och förändrade arbetsförhållanden. Förvaltningen har intensifierat 
arbetsmiljöarbetet och handlingsplaner vad gäller att minska sjukfrånvaron utarbetas på alla 
arbetsplatser i samarbete mellan arbetsledning, fackliga representanter och medarbetare. 

Socialnämnden har för 2019 antagit fyra utvecklingsmål: Kompetensutveckling, digitala 
verktyg och välfärdsteknik, personalförsörjning samt förebyggande och tidiga insatser. De 
flesta indikatorerna för utvecklingsmålen mäts på helår vilket gör att mått och analys är 
begränsade i denna uppföljningen. När det gäller digitala verktyg/välfärdsteknik kommer 
planeringsverktyget (TES) att startas i hemtjänsten på Skaftö inom kort. För området 
förebyggande och tidiga insatser rapporteras att arbete med att planera för en familjecentral 
pågår. Samtidigt utreds nu möjligheterna till att starta en ungdomscentral i framtiden. 

Sammantaget visar det ekonomiska utfallet -10,0 mnkr för perioden jan-aug 2019. 

Utöver verksamheternas prognoser finns medel avsatta hos förvaltningsledningen för 
omställningsarbete/heltidsresan samt utbyte av verksamhetssystem som inte kommer att 
förbrukas fullt ut i år vilket ger ett förväntat utfall på +8,8. Årsprognosen för nämnden som 
helhet är -12,6 mnkr. 

Förvaltningen har intensifierat arbetet med utveckling av ledning och styrning i alla led i 
syfte att säkerställa alla medarbetares ansvar utifrån deras roller och uppdrag, så att 
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och ger kvalitetsmässigt bra resultat. 
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3.6 Prognos 

Nämnd mnkr Budget 2019 Prognos 
utfall 2019 

Prognos 
budgetavvikel

se 2019 

Prognos 
budgetavv. 

enl. 
uppföljning 

190430 

Kommunstyrelsen -81,9 -80,4 1,5 0,0 

Miljönämnden -2,1 -2,2 -0,1 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd -45,2 -49,0 -3,8 -0,9

Utbildningsnämnd -362,7 -363,8 -1,1 -0,9

Socialnämnd -385,9 -398,5 -12,6 -12,6

Summa nämndsverksamhet -877,8 -893,9 -16,1 -14,4

Budgetregleringspost -24,3 -1,4 22,9 17,4 

Pensionskostnader -63,6 -63,6 0,0 0,0 

Personalomkostnader 42,1 41,5 -0,6 -0,4

Reavinst och exploateringsverksamhet 0,0 4,9 4,9 4,9 

Kapitalkostnad* 13,3 13,6 0,3 0,4 

Övrigt kommungemensamt -4,2 -5,0 -0,8 -0,6

Summa verksamhet -914,5 -903,9 10,6 7,3 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 919,8 927,2 7,4 5,4 

Finansiella intäkter 7,2 8,1 0,9 0,9 

Finansiella kostnader -3,3 -1,9 1,4 1,4 

Summa finansiering 923,7 933,4 9,7 7,7 

Total 9,2 29,5 20,3 15,0 

Kommunstyrelsens prognos har förbättrats med 1,5 mnkr sedan uppföljningen i april, på 
grund av vakanser och medel kopplade till utvecklingsmålen som inte kommer att utnyttjas 
fullt ut. 

Samhällsbyggnadsnämnden har försämrat sin prognos från april med knappt 2,9 mnkr. Efter 
en genomlysning av investeringsprojekt har investeringskostnader om 1 mnkr omförts till 
drift enligt gällande redovisningsprinciper. Höga kostnader för bostadsanpassning och 
snöröjning samt oförutsebar ökning av personalkostnader är också orsaker till den 
försämrade prognosen. 

Utbildningsnämnden har en något försämrad prognos jämfört med uppföljningen i april till 
följd av att särskolan har fått ökade kostnader för köp av verksamhet. 

Socialnämndens prognos är oförändrad sedan föregående uppföljningsperiod. 

Undantaget budgetregleringsposten och skatteintäkterna följer de flesta 
kommungemensamma posterna i stort sett budget. Reavinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar beräknas till 4,9 mnkr, vilket inkluderar bland annat vinst vid 
försäljning av tomt invid Lysekilshemmet samt vinst vid försäljning av mark i Fiskebäck, där 
nytt äldreboende byggs. 

Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av 
budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt ökningar i 
kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Med bakgrund av förväntad 
utveckling inom priser, löner och nyinvesteringar resterande del av 2019 bedöms denna post 
ge en positiv budgetavvikelse på 22,9 mnkr. 

Skatter och finansiella poster beräknas till 9,7 mnkr bättre än budget. Det är 2,0 mnkr bättre 
än i prognosen per den 30 april. Den senaste skatteprognosen från SKL visar högre intäkter 
2019 än vad man tidigare beräknat. När det gäller de övriga finansiella posterna har 
prognosen inte ändrats. 
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3.7 Åtgärder för budget i balans 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Åtgärder med effekt i år: 

 Utebliven rekrytering av projektledare, 200 tkr.

 Planerat underhåll på kommunens fastigheter minskas, 500 tkr.

 avvakta anställning av kommunvägledare, 150 tkr.

Avdelningarnas och enheternas chefer har uppmanats till återhållsamhet och i det korta 
perspektivet titta på kostnader och, om möjligt, skjuta upp inköp till nästa år. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har haft budgetmöte för respektive 
avdelning i syfte att klarlägga budgetförutsättningar och hantera de poster som vid 
uppföljningen inte har överensstämt med budget. 

Utbildningsnämnden 

Åtgärder med effekt i år: 

 Personalorganisation förskola, 250 tkr.

 Personalorganisation grundskola, 350 tkr.

 Återhållsamhet utgifter, 500 tkr.

För att hantera det prognostiserade negativa utfallet behöver ytterligare åtgärder vidtas. För 
att kompensera främst minskade statsbidrag, krävs ytterligare organisationsåtgärder inom 
för- och grundskola. Genom att samtliga verksamheter vidtar återhållsamhet gällande inköp 
av varor och tjänster samt vikarier förväntas detta ge resterande kostnadsbesparing för 
budgetbalans. 

Socialnämnden 

Åtgärder med effekt i år: 

 Schemaöversyn och anpassning av personal till befintlig budgetram, 4 300 tkr.

 Översyn av kostnader för placeringar inom IFO, 5 580 tkr

 Schemaöversyn och anpassning av personal till befintlig budgetram inom LSS,
832 tkr.

I samband med uppföljning U1 har de enheter inom IFO, LSS/socialpsykiatri samt vård och 
omsorg, som befarar minusresultat, upprättat sina egna åtgärdsplaner per enhet. Den totala 
prognosen för nämnden är det resultat som väntas efter att åtgärdsplanerna fått effekt.  

4 Sammanställd redovisning 

Det övergripande syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en bild av 
kommunens totala verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. Den sammanställda 
redovisningen för Lysekils kommun avgränsas enligt 20-procentregeln. 

Den sammanställda redovisningen för Lysekils kommun omfattar, förutom kommunen, 
Lysekils Stadshus AB, Leva i Lysekil AB, LysekilsBostäder AB, Lysekils Hamn AB, Havets 
Hus i Lysekil AB samt de delägda bolagen Rambo AB och Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän. I detta avsnitt redovisas den sammanställda redovisningen där koncerninterna 
mellanhavanden har eliminerats. Samma principer tillämpades motsvarande period 
föregående år. 
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Resultaträkning 

Mnkr Utfall 1901-1908 Utfall 1801-1808 

Verksamhetens intäkter 352,8 342,9 

Verksamhetens kostnader -875,1 -843,7 

Avskrivningar -54,0 -50,7 

Verksamhetens nettokostnader -576,3 -551,5 

Skatteintäkter 487,4 471,1 

Generella statsbidrag och utjämning 130,8 119,3 

Verksamhetens resultat 41,9 38,9 

Finansiella intäkter 1,7 16,6 

Finansiella kostnader -11,4 -15,0 

Resultat efter finansiella poster 32,2 40,5 

Extraordinära poster 0,0 0,0 

Periodens resultat 32,2 40,5 

Balansräkning 

Mnkr 2019-08 2018-12 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella tillgångar 0,1 0,1 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 321,7 1 372,7 

Pågående investeringar 138,3 51,1 

Inventarier och verktyg 61,4 50,0 

Finansiella anläggningstillgångar 36,1 38,6 

Summa anläggningstillgångar 1 557,6 1 512,5 

Bidrag till statlig infrastruktur 6,2 6,4 

Förråd och exploateringsfastigheter 9,0 8,9 

Kortfristiga fordringar 193,7 154,6 

Kassa och bank 45,2 67,0 

Summa omsättningstillgångar 247,9 230,5 

Summa tillgångar 1 811,7 1 749,4 

Eget kapital och skulder   

Ingående eget kapital 519,2 487,8 

Periodens resultat 32,2 31,4 

Summa eget kapital 551,4 519,2 

Avsättningar till pensioner 15,5 19,1 

Andra avsättningar 57,4 50,4 

Långfristiga skulder 894,8 875,5 

Kortfristiga skulder 292,6 285,2 

Summa avsättningar och skulder 1 260,3 1 230,2 

Summa eget kapital och skulder 1 811,7 1 749,4 

Lysekils kommunkoncerns sammanställda resultat uppgick till 32,2 mnkr de första åtta 
månaderna 2019. Motsvarande resultat föregående år var 40,5 mnkr. I fjolårets resultat 
ingick emellertid 12,3 mnkr i reavinst vid försäljning av aktier i Rambo AB. 

När det gäller balansräkningen så har anläggningstillgångarna ökat något och uppgår till 
1557,6 mnkr. Omsättningstillgångarna har också ökat och uppgår till 247,9 mnkr. Det egna 
kapitalet har stärkts med periodens resultat och uppgår till 551,4 mnkr. Kommunkoncernens 
soliditet exklusive pensionsförpliktelser uppgår därmed till 30,4 procent jämfört med 29,7 
procent i det senaste årsbokslutet. Inkluderar man pensionsförpliktelserna så uppgår 
soliditeten 8,2 procent att jämföra med 6,3 procent i det senaste årsbokslutet. Summa 
avsättningar och skulder ligger på en något högre nivå ån vid årsskiftet, exempelvis har de 
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långfristiga skulderna ökat med 19,3 mnkr och uppgår nu till 894,8 mnkr. 

Prognostiserat sammanställt resultat uppgår till 40,5 mnkr. Detta kan jämföras med 31,4 
mnkr i slutligt resultat efter finansposter i årsbokslutet 2018. Det är framförallt kommunens 
prognostiserade resultat på 29,5 mnkr som är starkare än utfallet 2018 som var 19,8 mnkr. 
De enskilda dotterbolagens prognostiserade resultat ses i tabellen nedan. 

Någon kassaflödesanalys för kommunkoncernen har inte gjorts i denna delårsrapport. Det 
görs endast i samband med årsbokslutet. 

5 Bolag 

Bolagen, res efter fin. 
poster mnkr. 

Budget 2019 Utfall ack 190831 Budget ack 190831 Prognos 2019 

Helägda bolag 

LEVA (koncernen) 16,2 6,6 15,8 8,7 

Lysekilsbostäder AB 3,5 9,7 4,7 8,0 

Havets Hus AB 0,0 0,6 0,0 -2,3

Lysekils Hamn AB 0,0 0,6 0,0 0,5

Delägda bolag 

Rambo AB (100%) 1,4 4,1 0,2 0,9 

varav Lysekils andel 25% 0,3 1,0 0,0 0,2 

Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän (100%) 

0,0 0,7 -0,5 0,0 

varav Lysekils andel 21,7% 0,0 0,2 -0,1 0,0 

5.1 LEVA 

5.1.1 Väsentliga händelser under perioden 

LEVA och Lysekils kommun har landat ett långsiktigt skötselavtal för Gata/Park med fokus 
på att i samverkan skapa ett attraktivt Lysekil. 

I enlighet med LEVAs hållbarhetsstrategi och i linje med Lysekils kommuns 
utvecklingsområde –” Vi tar ansvar för miljön”, har LEVA under perioden beslutat att bygga 
en solcellspark på gamla Stångenäsvallen i Brastad med planerat färdigdatum 2020-04-15. 

I slutet av augusti togs solcellsanläggningen vid avloppsreningsverket på Stockevik i drift. 
Anläggningen beräknas stå för 70% av verkets energiförbrukning. 

Processen för bildande av VA-dotterbolag har påbörjats och följer tidplan med 
verksamhetstart till årsskiftet. 

Vi har bra framdrift i våra underhålls- och investeringsprojekt. 

5.1.2 Ekonomisk analys 

LEVA i Lysekil AB 

Resultat för andra tertial efter finansnetto 6,1 mnkr, vilket är 8,8 mnkr sämre än budget. Den 
negativa avvikelsen är kopplat till lägre intäkter på fjärrvärme med 3 mnkr pga. varmare 
väder än normalt för årstiden samt ökade kostnader för inköp av olja med 3,1 mnkr pga. 
avbrott i spillvärmeleveransen under senvintern. 

Bolaget har också lägre intäkter på Entreprenad med 1,3 mnkr mot budget kopplat till färre 
tilläggsbeställningar utöver skötselavtalet och därutöver tappas volym på VA motsvarande 1,3 
mnkr. 
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Det planerade underhållet har haft en bra framdrift i början på året, tillsammans med ett par 
haverier i avloppsreningsverket har det lett till ökade materialkostnader och kostnad för 
köpta tjänster med 1,0 mkr jämfört med budget. 

Investeringstakten har ökat jämfört med föregående år. Fler resurser från årets start bidrar 
till bra framdrift men påverkar också med högre personalkostnader än budgeterat för 
perioden. 

Prognostiserat resultat för 2019 uppgår till 7,8 mnkr, vilket är 7,1 mnkr sämre än budget. 
Intäktsprognosen sänks med 6 mnkr jämfört med budget och då främst på grund av ett 
betydligt varmare första kvartal än fjolåret, + 2,9 grader samt minskad beställningsvolym 
inom Entreprenadverksamheten. Prognos för året visar att kostnaderna blir 2,7 mnkr högre 
än budgeterat. 

Den ökade kostnaden beror främst på ett oplanerat stopp i hetvattenleveransen från Preem 
under ett par veckor under april. Fler resurser över året bidrar till ökade personalkostnader. 

Lysekils Energi Vind AB 

Resultat per den 31 augusti 0,5 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budget. 

Vind 

Intäkterna för vindkraften är 1,5 mnkr högre än 2018 kopplat till bättre produktion. 

Lägre elpris än budgeterat under 2019 innebär 0,7 mnkr lägre intäkter än budget för 
vindkraftsproduktionen. 

Elhandel 

Färre nya kunder och lägre elpris än budgeterat på elhandeln, bidrar till 0,3 mnkr lägre 
resultat under perioden. 

Prognostiserat resultat för 2019 i Lysekils Energi Vind AB landar på 0,9 mnkr vilket är 0,4 
mnkr lägre än budget. 

5.1.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Spjösvik 5 500 492 3 000 

Sanering Norra Grundsund 3 500 0 0 

Fiskebäckskilsvägen 4 500 3 130 4 200 

Torrslam Uppfordring Etapp 1 5 500 1 393 5 500 

L306 Säleby-Groröd 2 627 2 125 2 650 

Övrigt 28 094 11 407 25 195 

Summa 49 721 18 547 40 545 

Projekten Spjösvik och Norra Grundsund slås ihop och flyttas därmed fram till nästa 2020. 
Detsamma gäller översvämningsprojektet i Skalhamn, vilket flyttas fram på grund av 
förseningar hos Länsstyrelsen. 

Budget totalt för LEVA är 49 721 tkr. Utfallet per den sista augusti är 18 547 tkr och 
prognosen för 2019 är 40 545 tkr. 

5.1.4 Måluppfyllelse 

Ekonomiska mål 

Målsättningen är att enligt ägardirektiven generera en avkastning på 5 procent på totalt 
kapital. Prognosen för avkastning på totalt kapital är 3,2 procent för verksamhetsåret, vilket 
är något under målsättningen. 
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5.2 Lysekilsbostäder 

5.2.1 Väsentliga händelser under perioden 

Nybyggnation 

I syfte att bidra till kommunens vision om tillväxt är ett av bolagets främsta fokusområden 
arbetet med att bygga 100 nya hyresrätter fram till 2024. Prioriterade projekt är 

 Lysekilshemmet, ca 65-70 lägenheter

 Del av Kronberget 1:82 (tomt framför Lysekilshemmet) ca 25 lägenheter

 Revolvern, ca 25-30 lägenheter

Ombyggnation 

Förberedelsearbete för att ROT-renovera 34 lägenheter på Kungsgatan 59 pågår. Byggstart är 
planerad till början av 2020. 

Försäljning fastigheter 

 Tre ägarlägenheter på Skolberget i Grundsund har sålts under perioden januari-
september.

 Solrosen, Grundsund planeras att säljas under hösten. fastigheten består av två
byggnader. Den ena byggnaden innehåller tio lägenheter och två lokaler samt en
offentlig toalett. Den andra byggnaden är en före detta brandstation.

Hållbarhetsarbete 

I syfte att nå bolagets mål, - att vara helt fossilfria år 2030 samt att minska 
energiförbrukningen med 30% pågår bland annat samarbetsprojekt med LEVA. Ett av de 
större projekten som börjar ta form är att vi planerar att investera i solceller på 
Badhusberget. 

Integration, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder 

Arbete med integration, brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder är ett arbete 
som ständigt prioriteras i organisationen. 

5.2.2 Ekonomisk analys 

Delårsresultat 

LysekilsBostäder redovisar ett resultat efter finansiella poster per 31 aug på 9,7 mnkr (5,9 
mnkr), vilket är 4,9 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror både på 
intäkter av engångskaraktär, 1,8 mnkr, och lägre kostnader, 3,1 mnkr. De största avvikelserna 
består av: 

1) Vinst vid avyttring i samband med försäljning av två lägenheter på Skolberget, Grundsund.

2) Engångsersättningar från Migrationsverket och försäkringsbolag samt solcellsstöd.

3) Tidsförskjutning av åtgärder för underhåll.

Helårsprognos 

Prognostiserat resultat för 2019 är 8,0 mnkr (4,0 mnkr), vilket är 3,1 mnkr bättre än 
budgeterat. Avvikelserna beror främst på intäkter av engångskaraktär, se ovan. Till det 
kommer att bolaget beslutat att redovisa utgifter på 1 mnkr för nya lekplatser som en 
investering istället för som en underhållskostnad i budgeten. 
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5.2.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

P-däck, Drottninggatan 4 500 5 879 6 000 

Dränering, Valbogatan 4 000 3 142 4 000 

Tak, Badhusberget 3 500 0 3 500 

ROT, Kungsgatan 59 3 500 24 1 000 

Övrigt 8 350 1 779 9 770 

Summa 23 850 10 824 24 270 

I stora drag följer bolaget de investeringar som budgeterats. Nedan redovisas avvikelser på 1 
mnkr eller däröver. 

1) Projekt P-däck Drottninggatan. Negativ avvikelse motsvarande 1,5 mnkr beror på att p-
däcket var i sämre skick än förutsett, under pågående arbete upptäcktes brister som inte
kunnat förutspås.

2) Projekt ROT-Kungsgatan 59. Positiv avvikelse på grund av att projektet startar senare än
beräknat. Kostnaden kommer under 2020.

3) Lekplatser 1 mnkr är budgeterade som kostnad i resultaträkning men kommer istället att
redovisas som investering i bokslutet.

4) Under året har bolaget fattat beslut att komplettera investeringarna med 1 mnkr
avseende standardhöjning av kök.

5.2.4 Måluppfyllelse 

Ekonomiska mål 

Målsättningen är att enligt ägardirektiven generera en avkastning på 4 procent på justerat 
eget kapital, med en långsiktig soliditet på 15 procent, dock lägst 10 procent. 

Prognosen för avkastning på justerat eget kapital är 7,2 procent för verksamhetsåret, vilket 
visar att bolaget med god marginal lever upp till målet. Främsta anledningen till att bolaget 
når ett högre resultat än målet i ägardirektivet beror på att bolaget sålt tre ägarlägenheter på 
Skolberget, Grundsund, samt att 1 mnkr som budgeterats som underhållskostnad kommer 
att bokföras som investering. 

LysekilsBostäder prognostiserar för verksamhetsåret en soliditet på 16,9 (16,2) procent, vilket 
visar att bolaget väl lever upp till målet om en långsiktig soliditet på 15 procent. 

5.3 Havets Hus AB 

5.3.1 Väsentliga händelser under perioden 

Under perioden stiftade 48 500 besökare bekantskap med hundratals fascinerande arter i 
akvariet och räckvidden i svenska medier var över 45 miljoner läsare/tittare/lyssnare. 

Perioden har dominerats av om- och tillbyggnationen av Havets Hus som ännu ej är klar men 
kommer att bli det under hösten. Kvar är bl.a. trappa och räcken på terrassen, det 
pedagogiska rummet Havets Verkstad, nedläggning av vattenledning på land och kontor på 
övervåningen. Det återstår också en del inredning i akvariet som på grund av förseningar inte 
hunnits med innan öppning. 

5.3.2 Ekonomisk analys 

Totalt blev resultatet för perioden 0,6 mnkr jämfört med 1,3 mnkr föregående år 2,4 mnkr i 
budgeten. På helåret prognostiseras förlust med 2,3 mnkr i jämförelse med ett nollresultat i 
budgeten. Det prognostiserade underskottet beror på att akvariet och restaurangen ej kunde 
öppna i mitten av maj som planerat utan att öppningen skedde en och en halv månad senare. 
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Besökssiffrorna efter att akvariet kunde öppna har i stort motsvarat förväntningarna. 

De kostnader som verksamheten har under hösten är löpande fastighets- och 
personalkostnader. Inköp för annat än det som är nödvändigt för driften får inte göras. Det 
finns dock mycket små möjligheter att minska underskottet fram till årsskiftet. 

5.3.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Havets Hus 2.0 totalt 38,7 34,7 42,7 

Summa 38,7 34,7 42,7 

Hittills har Havets Hus 2.0 kostat 4,7 mnkr i projekteringsutgifter och 30 mnkr i 
entreprenadutgifter och inventarier. 

Kvarvarande utgifter inom projektet HH2.0 är ca 8 mnkr vilket är 4 mnkr mer än budgeterat. 
De ökade utgifterna är än så länge en prognos och utfallet är beroende av pågående 
förhandlingar med entreprenören. 

Våren 2018 fattades beslut om att avvakta med de fyra akvarierna i Exposeum till dess att 
extern finansiering för dessa fanns klar. När finansiering är klar för akvarierna i Exposeum 
kommer ytterligare ca 2,5 mnkr att investeras. 

5.3.4 Måluppfyllelse 

Bolaget har uppfyllt verksamhetsmålen som ställs i ägardirektiven. När det gäller de 
ekonomiska målen ställer ägaren inga krav på avkastning. 

5.4 Lysekils Hamn AB 

5.4.1 Väsentliga händelser under perioden 

Den 13 mars beslutade kommunfullmäktige i Lysekil att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att 
ändra inriktning på bolagets verksamhet innebärande att avtal om markarrende av specifika 
ytor i hamnområdet skrivs på 10 år med extern part. Markarrendet ska ge arrendatorn 
möjlighet att bedriva internationell handelshamn, kryssningsanlöp och stuveriverksamhet. 

Lysekils Hamn AB ingick ett arrendeavtal med SDK Shipping AB om outsourcing av sin 
hamn- och stuveri verksamhet i 10 år. Verksamheten övergick till SDK den 1 augusti. 

5.4.2 Ekonomisk analys 

Resultat 
Ackumulerat per 31 augusti 2019: 0,6 mnkr. Ackumulerat per 31 augusti 2018: 0,4 mnkr. 

—Intäkter: 

 Stuveri minus förändringar i lastmix.

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ny kund från 1 april.

 2 personer + utrustning uthyrda till Lysekils kommun från 8 april.

Kostnader: 

 Lägre personalkostnader – inte fullt ut ersatt två personer

 Avskrivningar har ökat, SLU fastighet, Essembko kran.

 Arrende till Lysekils kommun ökat cirka 30 procent
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Prognos för 2019 

 Osäkerheten är stor på grund av en sedan flera år tillbaka kraftig underhållsskuld

 Vissa åtgärder kommer vidtas enligt avtal med SDK shipping.—

 Resterande maskinpark dvs två kranar och tre arbetsfordon är till salu, bolaget jobbar
aktivt med att sälja dessa. Under mellantiden måste ”stora” kranen köras regelbundet
vilket ger kostnader men inga intäkter

Med beaktande av ovan så lämnas en resultatprognos på 0,5 mnkr för 2019. 

5.4.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Byggnad och kajanslutningar vid Gullmarskajen 10 300 11 300 11 400 

Summa 10 300 11 300 11 400 

Bolagets enda större investering under året har varit den förrådsbyggnad samt de 
kajanslutningar som byggts vid Gullmarskajen för hyresgästen SLU. Hyresgästen har nyligen 
börjat använda anläggningen/kajplatsen men slutlig beräkning och aktivering i Lysekils 
Hamn AB:s balansräkningen har ännu inte gjorts. 

5.4.4 Måluppfyllelse 

Bolaget har ingått avtal i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 13 mars. 
Kostnadskontrollen har fortsatt varit prioriterad. 

5.5 Rambo AB 

Rambo redovisar ackumulerat per det andra tertialet ett resultat på 4,1 mnkr, vilket är 3,9 
mnkr bättre än budgeterat. Resultatet påverkas positivt av bland annat säsongsvariationer, 
översyn av prislista för verksamhetsavfall och lägre administrativa kostnader. Resultatet 
innebär i jämförelse med föregående år en positiv avvikelse på 2,5 mnkr vilket ytterligare 
förklaras av att resultatet under 2018 belastades av ökade kostnader inom verksamheten och 
minskade marknadspriser för återvunna material. Trots det goda resultatet i andra tertialet 
prognostiseras ett resultat på 0,9 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än budget. Prognosen 
förklaras av tillkommande kostnader för förlängning av nuvarande entreprenad för insamling 
av hushållsavfall i Sotenäs och Tanum samt ökade kostnader mot budget för införande av nya 
insamlingssystemen. 

Appen Mitt Rambo är lanserad och kan användas fullt ut i Lysekils kommun. När Rambo tar 
över tömningen av hushållsavfallet i de övriga kommunerna kommer hushållen även där att 
kunna få meddelande inför tömning. Under 2018 erhölls nytt tillstånd för Siviks 
avfallsanläggning. Tillståndet planeras tas i bruk under 2019 och förberedelsearbetet inför 
detta pågår. 

5.6 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Väsentliga händelser under perioden 

Perioden har verksamhetsmässigt varit utbildningsintensiv med anledning av 
ledningssamarbetet med Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund och införandet av 
gemensamma ledningsfunktioner. 

Fokus under perioden har legat på arbetet med nytt handlingsprogram enligt LSO, arbete 
med ny säkerhetsskyddslag samt civilt försvar. 
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Ekonomisk analys 

Resultat för perioden uppgår till 0,7 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än beräknat för perioden. 
Budgetavvikelsen beror främst på intäkter av engångskaraktär samt att intäkter för 
restvärdesuppdrag åt försäkringsbolagen blivit högre än budgeterat. Prognosen för året visar 
på ett nollresultat. Förbundet ligger således i linje med budgeten för året. 

Investeringsuppföljning 

Under aktuell period har förbundet genomfört ett par mindre investeringar enligt plan men 
investeringen av ett tungt fordon samt två båtar har dragit ut på tiden och leverans beräknas 
först vid årsskiftet 19/20. Utfall för perioden 0,6 mnkr mot årets budget 7,4 mnkr. Prognosen 
för året är 4,2 mnkr. 

Måluppfyllelse 

Övervägande del av de nio säkerhetsmålen och övergripande verksamhetsmål är för perioden 
uppfyllda. 

6 Kommunen som arbetsgivare 

6.1 Antal anställda 

Antal anställda 

2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Antal anställda totalt 2 031 1 929 2 010 

Varav månadsavlönade 1 392 1 447 1 493 

Varav timavlönade 639 482 517 

Årsarbetare månadsavlönade 1 285 1 326 1 373 

Årsarbetare timavlönade 126 138 176 

Kommentar till antal anställda 

Antalet anställda totalt i Lysekils kommun har ökat med 102 anställda från föregående år. 

Antalet månadsavlönade har minskat med 55 personer från föregående år. 

Antalet timanställda har ökat med 157 personer från föregående år. Orsaken till den stora 
ökningen av timanställda beror på en bättre rekrytering av sommarvikarier inom 
äldreomsorgen jämfört med föregående år. 

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade) 

2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Antal heltidsanställda 950 954 933 

Antal deltidsanställda 442 493 560 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 92 % 92 % 90 % 

Kommentar till sysselsättningsgrad 

Antalet heltidsanställda har minskat med 4, medan deltidsanställda har minskat med 51. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger kvar på 92 procent. 
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Antal anställda per förvaltning (månadsavlönade) 

Kommunstyrelse- Samhällsbyggnads- Social- Utbíldnings- 

 förvaltningen förvaltningen förvaltningen förvaltningen 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Antal anställda totalt 80 81 113 230 207 180 987 892 979 734 749 738 

Varav månadsavlönade 70 70 104 171 164 140 591 613 660 560 600 589 

Varav timavlönade 10 11 9 59 43 40 396 279 319 174 149 149 

Årsarbetare 
månadsavlönade 

68 68 100 165 157 126 508 527 562 543 575 562 

Årsarbetare timavlönade 2 5 4 14 14 16 83 111 128 28 33 29 

Kommentar till antal anställda per förvaltning 

Antal månadsavlönade har minskat inom social- och utbildningsförvaltningen vilket är en 
anpassning som verksamheten gjort utifrån gällande budgetramar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat antal månadsavlönade vilket beror på att tidigare 
vakanta tjänster har tillsatts samt att kontaktcenter har införts. 

Inom social- och utbildningsförvaltningen har antalet timavlönade ökat men antal 
årsarbetare har minskat väsentligt. Detta beror på att flera personer är inne i verksamheterna 
men faktiskt utförd arbetstid har minskat. 

Sysselsättningsgrad per förvaltning (månadsavlönade) 

Kommunstyrelseförv. Samhälssbyggn.förv. Socialförv. Utbíldnings.förv. 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Antal heltidsanställda 62 61 93 149 135 93 230 231 245 509 527 502 

Antal deltidsanställda 8 9 11 22 29 47 361 382 415 51 73 87 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad (%) 

97 97 96 97 96 90 86 86 85 97 96 95 

Kommentar till Sysselsättningsgrad per förvaltning 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har sysselsättningsgraden ökat, vilket beror 
nyrekryteringar. 

Högst genomsnittliga sysselsättningsgrad ligger på förvaltningarna 
kommunstyrelseförvaltningen, utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltning som 
har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 97 procent. 

Socialförvaltningen har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 86 procent som är 
oförändrad sedan 2018. 

Personal koncernen 

Antal anställda totalt 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Lysekils kommun 2 031 1 929 2 010 

LysekilsBostäder AB 15 15 15 

LEVA i Lysekil AB 78 74 71 

Havets Hus i Lysekil AB 9 10 10 

Lysekils Hamn AB 5 13 15 

Rambo AB 74 74 74 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 58 56 56 

Summa anställda 2 274 2 171 2 251 
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Kommentar till personal koncernen 

LEVA i Lysekil AB har ökat med 4 årsarbetare sedan årsskiftet. Bolaget har förstärkt med 
resurser kopplat till ökad investeringsvolym på VA och elnät. När det gäller Lysekils Hamn 
AB så har verksamheten förändrats såtillvida att hamn- och stuveriverksamheten numera 
drivs av extern aktör. Omorganisation i bolaget pågår. 

6.2 Personalstruktur 

2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Andel kvinnor av totalt anställda 79 % 80 % 79 % 

Andel heltidsanställda kvinnor 66 % 64 % 60 % 

Andel män av totalt anställda 21 % 20 % 21 % 

Andel heltidsanställda män 80 % 75 % 91 % 

Andel anställda 0-29 år 21,7 % 19,5 % 20,9 % 

Andel anställda 30-49 år 37,8 % 38,3 % 38,4 % 

Andel anställda 50- år 40,6 % 42,2 % 40,7 % 

Medelålder, totalt anställda (år) 44 år 45 år 44 år 

Andelen kvinnor har minskat något medan andelen män har ökat i kommunen. 

Andelen heltidsanställda har ökat hos både män och kvinnor jämfört med 2018. 

Åldersstrukturen har förändrats sedan 2018, med en minskning av andelen 30 år och uppåt 
och en ökning av andelen anställda i åldersspannet 0-29 år. 

6.3 Lönekostnader 

Löner och arvode tkr 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Arvode 2 724 2 978 2 977 

Lön 346 189 517 295 511 195 

Personalomkostnader 107 809 159 587 157 610 

Totalt 456 722 679 860 671 782 

Den genomsnittliga löneökningen i 2019 års lönerevision var cirka 2,8 procent. 

6.4 Arbetsmiljö och hälsa 

Andel i procent 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 

Sjukfrånvaro total 8,2 7,7 7,3 

Varav korttid <15 dagar 37,6 40,7 39,9 

Varav långtid >60 dagar 49,8 46,7 48,4 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,6 8,1 7,4 

Sjukfrånvaro män 6,4 6,0 5,6 

Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 

0 -29 år 8,8 8,2 7,1 

30 -49 år 8,2 7,2 6,6 

50 -år 8,0 7,9 7,5 

Långtidsfriska* 28,7 26,4 28,7 

Upprepad korttidssjukfrånvaro** 9,5 12,2 8,0 

* Andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro 
** Andel månadsavlönade med 6 sjukfrånvarotillfällen eller fler tillfällen

Sjukfrånvaron har totalt ökat med 0,5 procentenheter sedan föregående år. I Lysekils 
kommun har åldersgruppen 29 år den högsta sjukfrånvarostatistiken. 

Långtidssjukfrånvaron har ökat med 3,1 procentenheter, medan korttidsfrånvaron har 
minskat med 3,1 procentenheter för hela kommunen. 
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Psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukskrivning såväl i riket som i Lysekils kommun. 
Andelen långtidsfriska har ökat med 2,3 procentenheter. 

Lysekils chefer har under året fått utbildning i OSA-organisatorisk och social arbetsmiljö. 

7 Kommunens grunduppdrag 

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets 
kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande 
uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv: 

 Målgruppsperspektiv

 Verksamhetsperspektiv

 Medarbetarperspektiv

 Ekonomiskt perspektiv

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 utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer har gjorts med 
hjälp av färgade symboler enligt nedan. 

Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till tidigare utfall, pekar pilen uppåt betyder 
det att det är en positiv utveckling och pekar pilen nedåt är utvecklingen negativ. Ingen 
förändring visar vågrät pil. 

7.1 Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer 

7.1.1 Målgrupp 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Miljö/ekologi i kommunen 

Miljöbilar av personbilar och lätta 
lastbilar enl MFS, % 

45,61 48,64 

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

48 

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

20 

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete 52 

Folkhälsa och integration 

Nöjd Region-Index - Trygghet 43 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%) 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 82,8 85,1 
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Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

yrkesprogram, kommunala skolor, andel 
(%) 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera (status efter 90 
dagar), andel (%) 

42,86 

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

71 

Medborgarinflytande och verksamheter 
som möter medborgarnas behov 

Andelen som upplever gott i bemötande 
telefon %. 

79 % 

Nöjd Medborgar-Index - Helheten 46 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 32 

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

79 

Tillväxt och samhällsutveckling 

Antal invånare. 14 611 14 582 

Effektiv och god kommunal service 
gentemot företag. 

74 79 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, 
NKI 

78,97 

Ett starkt varumärke Nöjd Region-Index - Rekommendation 57 

Attraktiv plats att bo och leva på Nöjd Region-Index - Helheten 54 

Analys och slutsats 

Det saknas utfall på flertalet av indikatorerna då de flesta endast mäts en gång per år, trots 
detta är det förvaltningens uppfattning att det skett en positiv utveckling inom 
målgruppsperspektivet. Det pågår och har genomförts flera åtgärder som bedöms förbättra 
resultaten långsiktigt. Några av dessa redovisas nedan. 

När det gäller medborgarinflytande pågår utformning av hur medborgardialoger kan 
utformas. 

Servicemätningen Löpande insikt som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför 
visar att kvalitetsfaktorn "Samhällsutveckling och tillväxt" utvecklas positivt.  En god 
utveckling inom denna faktor kan bidra till kommunens varumärke samt göra Lysekils 
kommun till en attraktiv plats att bo och leva på. 

Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingsarbete pågår inom målgruppsperspektivet men 
verksamheten når inte fullt acceptabelt eller tillfredsställande resultat. 

Miljö/ekologi 

Kost- städ- och fastighetsenheten arbetar internt med att minska såväl kemikalieanvändning 
som energiförbrukning. Utvecklingsområdet "Vi tar ansvar för miljön" har reviderats för att 
bättre möta de utmaningar och möjligheter som ges inom området. Riktlinjer för 
laddningsinfrastruktur har antagits vilket tillsammans med återinförandet av stödet 
"Klimatklivet" skapar förutsättningar för en utbyggnad av laddningsinfrastruktur i 
kommunen. 

Såväl "riktlinjer för miljöarbetet" som en "grön strategi" befinner sig i slutfas och kommer att 
presenteras för politiskt antagande under hösten. Rekrytering av en miljö- och klimatstrateg 
pågår och personen beräknas påbörja sin tjänst runt årsskiftet. 
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Folkhälsa och integration 

Avdelningen för hållbar utveckling leder, stödjer och samordnar folkhälso- och 
integrationsarbetet. Samverkan är av avgörande betydelse och under perioden har ett råd för 
folkhälsa och socialhållbarhet startas. I rådet ingår såväl förtroendevalda som 
förvaltningschefer från samtliga förvaltningar i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar 
och en bred förvaltningsöverskridande samverkan. 

Psykisk hälsa har varit ett prioriterat område under året och bland annat har arbetet med att 
utreda förutsättningarna för att starta en UngVux-central påbörjats. Arbetet förväntas vara 
klart under hösten. 

Det politiska beslutet om att omfördela ekonomiska medel för att utveckla idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) har resulterat i att en IOP startat tillsammans med ABF där 
kulturmötesplatsen Rorkulten öppnats. 

Trygghetsfrågan är fortsatt viktigt och det strukturerade arbetet med Effektiv Samordning för 
Trygghet (EST) fortlöper och ger ett gott besluts- och prioriteringsunderlag. 

Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov 

Arbetet med att skapa ett Kontaktcenter fortlöper enligt plan. Den befintliga 
entrén/receptionen kommer att göras om både fysiskt och till sin funktion. Syftet är att bättre 
svara upp medborgarnas behov. Redan nu svarar personalen på fler frågor än tidigare och 
detta innebär snabbare svar för medborgarna. Personal från det blivande Kontaktcentret har 
under första kvartalet internt både informerat om verksamheten och börjat inhämta in 
uppgifter om de vanligast förekommande frågorna och svaret på dessa från förvaltningarna. 
Parallellt med detta bygger man upp IT-baserade verksamhetssystem som ska understödja 
arbetet. 

I enlighet med den antagna destinationsstrategin fortlöper övergången till en mer digital 
besökarservice, kontaktcenter har utgjort en av fjorton infopoints under kvartal 2 och kvartal 
3 som kompletterat den digitala informationen.  

Tillväxt och samhällsutveckling 

Antalet invånare minskade under första kvartalet med (31 personer). Flyttnettot uppgick till 
noll men samtidigt var födelsenettot negativt. Även om flyttnettot var noll kan man utläsa att 
andelen kvinnor ökat något, men i samma grad har antalet män i kommunen minskat. Under 
andra kvartalet ökade befolkningen med två personer beroende på ett positivt flyttnetto. 

Företagens uppfattning av kommunens service och effektivitet är enligt SKLs insiktsmätning 
god. Lysekil har förbättrat sitt resultat ytterligare och når nu ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 
79. Resultatet innebär att Lysekil är den 18:e bästa kommunen i riket.

I svensk näringslivs enkät är resultatet inte tillfredsställande, enkätresultaten ger vid handen 
att när rankingen presenteras i höst så kommer Lysekil med all sannolikhet fortsatt få en 
dålig placering. Förvaltningen har känt till enkätresultaten sedan i maj och Västsvenska 
Handelskammaren har engagerats för att tillsammans med förvaltning och politik ta fram en 
handlingsplan för stärkt näringslivsklimat. Arbetet med handlingsplanen och framtagandet 
av en reviderad näringslivsstrategi fortgår under hösten. 

Ett starkt varumärke 

Lysekils kommun har de senaste åren stärkt sin kommunikation och information. Resultatet 
är att kommunen är mer synliga i bland annat sociala medier än tidigare. Detta är viktigt för 
att bygga ett starkt varumärke. Under första kvartalet hölls flera workshopar hållits på temat 
omvärlds- och nulägesanalys som en del i budgetarbetet. Återkommande under dessa 
workshopar är att vikten av en god och regelbunden kommunikation och information 
betonats. 
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En ny kommunikationschef har rekryterats och påbörjat sin tjänst. 

Utvecklingsområdena kan spela en större roll i att stärka varumärket men detta förutsätter 
att resurser allokeras till att kommunicera vision och arbetet som sker inom 
utvecklingsområdena. 

Attraktiv plats att bo och leva på 

Planberedskapen behöver stärkas kontinuerligt och det arbetas med att utveckla attraktiva 
bostadsområden med olika karaktär och på olika platser, som exempel kan Tronebacken och 
Spjösvik nämnas. En fortsatt god planberedskap är av stor vikt då Preem har planer på att 
bygga ut sin verksamhet och får då ett stort behov av att rekrytera fler medarbetare. Goda 
bostadsmöjligheter kan innebära en inflyttning till kommunen. 

Under perioden har arbetet med att ta fram en destinationsstrategi slutförts och antagits 
politiskt. 

Destinationsstrategin syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och lägger fram en 
övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv plats året 
runt-, för hel- och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och 
föreningsliv. 

Destinationsstrategin skapar förutsättningar för platsvarumärkets utveckling, dvs. känslan 
för och upplevelsen av platsen Lysekil. Målbilden är att Lysekil är ett maritimt centrum som 
tar tillvara på havet som resurs i form av attraktioner, mötesplatser och upplevelser – året 
runt. 

Arbetet med att konkretisera åtgärder och stödjande dokument till destinationsstrategin har 
påbörjats. 

7.1.2 Verksamhet 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Intern kontroll 

Översyn och analys av nämndernas 
genomförda intern kontroll. Nämnderna 
har fastställt och genomfört IK i enlighet 
med reglementet. 

5 4 

Tillgänglig och kommunikativ 
verksamhet 

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

52 

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

69 

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

79 

Analys och slutsats 

Arbetet med den interna kontrollen pågår. Alla nämnder genomför intern kontroll. 
Redovisning och uppföljning sker i slutet av året. Antal genomförda interna kontroller har 
minskat från 5 till 4 beroende på att det från 1 januari 2019 finns 4 nämnder då IT-nämnden 
är avvecklad och verksamheten numera sorterar under samhällsbyggnadsnämnden. 

Kvalitetsindikatorerna för kvalitetsfaktorn Tillgänglig och kommunikativ verksamhet finns 
inte tillgängliga för perioden då dessa samlas in under hösten. 



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3 KF 2019 35 (41) 

7.1.3 Medarbetare 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

Attraktiv arbetsgivare 

Andel långtidsfriska. 26 % 28,7 % 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Totalindex 

74,22 

God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 7,7 % 8,2 % 

Analys och slutsats 

Antalet långtidsfriska har ökat med 2,7 procentenheter i Lysekils kommun sedan 2018. 

Sjukfrånvaron har totalt ökat med 0,5 procentenheter sedan 2018. 

Under Medarbetarengagemanget finns inget mätbart ännu då medarbetarenkäten genomförs 
under oktober 2019. 

Kommunen kommer satsa mer på att vara/bli en attraktiv arbetsgivare. 
Arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud kommer genomföras och kommer 
kontinuerligt ges till nyanställda. Insatser för att minska sjukfrånvaron i Lysekils kommun 
kommer att vara en prioriterad fråga. 

7.1.4 Ekonomi 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Trend 

God ekonomisk hushållning 

Resultat 2,2% 3,2% 

Självfinansieringsgrad av investeringar 77% 88% 

Långsiktig betalningsförmåga -7,1% -1,1%

Utfallskolumn 2019 avser prognos. 

Analys och slutsats 

Kommunen har tre finansiella mål som rör begreppet god ekonomisk hushållning. Prognosen 
för helåret 2019 pekar på ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 
på 3,2 procent, detta kan ställas i relation till det långsiktiga målet 2,0 procent och 1,0 
procent i budgeten för 2019. 

När det gäller självfinansieringsgrad av investeringar så beräknas inte 100 procent uppnås. 
Givet att beräknade investeringsvolymer nås samt utifrån prognostiserade 
avskrivningsnivåer och resultat så kommer nyckeltalet landa på 88 procent. Årets 
budgeterade självfinansieringsgrad var så låg som 50 procent beroende på lågt budgeterat 
resultat och relativt sett högt budgeterade investeringsnivåer. Snittet över en femårsperiod 
ska enligt Lysekils kommuns uppsatta långsiktiga finansiella mål ligga på minst 100 procent. 
För åren 2014-2018 var denna notering 156 procent, vilket innebär att kommunen så att säga 
tål något eller några enstaka år med sämre självfinansieringsgrad. 

Soliditeten, dvs den långsiktiga betalningsförmågan, närmar sig positiva tal men förväntas 
inte riktigt nå dit. -1,1 procent i prognostiserad soliditet är dock en förstärkning sedan 
föregående år så om detta uppnås klaras även detta finansiella mål. 
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8 Utvecklingsmål 

Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under 
en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. Utvecklingsmålen är av utvecklingskaraktär vilket innebär att 
verksamheten arbetat för kort tid för att kunna redovisa prestationer och effekter i denna 
uppföljningsrapport. 

Bedömning 

Bedömning av hur det går med utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer har gjorts med 
hjälp av färgade symboler enligt nedan. 

Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till tidigare utfall, pekar pilen uppåt betyder 
det att det är en positiv utveckling och pekar pilen nedåt är utvecklingen negativ. Ingen 
förändring visar vågrät pil. 

 

8.1 Barn och unga är vår framtid 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall År 

2018 
Utfall 
2019 

Trend 

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

Andel nöjda samverkansparter    

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

67,61   

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

82,8 85,1  

Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst 
grundskoleutbildning, andel (%) 

11,4   

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

70,18   

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

4,39 3,49  

Antal föreningssammankomster berättigade till 
föreningsstöd, 7-20 år 

6 815   

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) 

42   

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 

71   

Antal familjer som fått föräldrastöd under året (ej 
biståndsbedömt). 

28   

Indikatorer som berör socialtjänst, skola och föreningssammankomster saknar ännu värden för 2019. De inkommer under 
hösten och redovisas i kommunens årsrapport. 

Analys och slutsats 

Barn och unga är fortsatt en prioriterad målgrupp och avsikten är att ge alla barn och unga i 
Lysekils kommun goda förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor. Samverkan och 
förebyggande arbete är viktiga framgångsfaktorer. 

I november 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att etablera en familjecentral. 
Planering av familjecentralen pågår och inflyttning planeras ske vid årsskiftet 2019/2020. 
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"Under våren har ett samverkansarbete utvärderats. Arbetet handlade om att möjliggöra för 
barn med multipla diagnoser ska kunna bo kvar i kommunen och ha en fungerande skolgång 
och fritid krävs ett förvaltningsövergripande samarbete mellan social- och 
utbildningsförvaltningen. 

Målet är att utarbeta arbetsformer och kompetens kring dessa barn/elevers behov. Dessutom 
skall arbetsformer utvecklas för att säkerställa fungerande organisation och modell för dessa 
verksamheter. Utvärderingen konstaterar att de förvaltningsövergripande ambitionerna 
delas, att gemensamma rutiner och förhållningssätt har initieras. Samtidigt har en hög 
personalomsättning inneburit att kontinuitet som behövs för att sätta rutiner och 
förhållningssätt delvis saknas. Det gemensamma arbetet kommer att fortsätta." 

I slutet av mars tillträdde en familjecoach en projektanställning vilken finansieras med medel 
från Länsstyrelsen. Familjecoachen vänder sig till föräldrar till barn i 7-12 års-åldern och 
deras barn. Syftet är att arbeta aktivt och förebyggande med föräldrar och barn under dessa 
viktiga utvecklingsår samt att främja integration och delaktighet i samhället. Arbetet sker i 
nära samverkan med övriga delar inom Familjens Hus och i nära samverkan med 
Gullmarsskolan F-6. 

Familjecoachen ger riktade insatser där behovet visat sig stort, till exempel i en specifik 
lågstadieklass, men också med verksamheter som är öppna för alla barn och föräldrar i 
målgruppen (låg- och mellanstadiet), såsom gemensam läxläsning. 

Fältarbetet bedrivs av två fältare riktade till målgruppen ungdomar 13-18 år. Arbetet som 
bedrivs är generellt, förebyggande och uppsökande. Arbetet sker ute bland ungdomar på 
skolor, fritidsgårdar och i kommunens olika delar där ungdomar befinner sig. De arbetar med 
att förebygga riskbeteenden och istället erbjuda positiva alternativ genom 
gruppverksamheter och andra aktiviteter där goda relationer kan upprättas. Samverkan med 
skolorna, och främst högstadieskolan är en viktig del i arbetet och bör ses över och fördjupas 
ytterligare. I samverkan med skola möter fältassistenterna alla elever i årskurs 7 kring ett 
identitets- och trygghetsarbete. Under sommaren erbjuder Lysekils kommun fältare och 
fritidsgård ett gediget sommarlovsprogram. 

Under våren 2019 startade verksamheten Rorkulten i Lysekil. Det är ett idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). Genom samverkan bedrivs verksamhet inom främst kultur såsom musik, 
konst och hantverk. Men även kommunal verksamhet som ska främja integration finns på 
plats. Ett antal evenemang som Hip Hop-bussen, konstutställningar mm har ägt rum och 
besöksantalet tyder på att verksamheten rotar sig väl. 

Slutsatsen är att de framtagna strategierna för utvecklingsområdet kvarstår. Det innebär att 
det övergripande finns ett fortsatt behov av att stärka samarbetet kring barn och unga 
ytterligare. Under 2019 startade arbetet med att engagera barn och ungas inflytande. 
Metoden är ett pilotprojekt som syftar till att få barn och ungdomar att ta egna initiativ och 
driva aktiviteter som engagerar och berör unga. 

8.2 Vi utvecklas genom lärande 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall År 

2018 
Utfall 
2019 

Trend 

 Lysekils kommun ska vara en 
kreativ och kompetent organisation. 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Totalindex 

74,22 

Nöjd Medborgar-Index - Helheten 46 

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 69 

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

52 
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Analys och slutsats 

Det finns inga värden redovisade för perioden beroende på att dessa mäts en gång per år. 
Bedömningen är ändå att verksamheten når en positiv utveckling och en acceptabel nivå. 
Arbetsgruppen håller för närvarande på att se över utvecklingsmålets indikatorer ,tex om de 
eventuellt går att mäta oftare. 

Syftet med utvecklingsområdet är att Lysekils kommun ska bli en lärande organisation och 
att invånarna ska mötas av kreativa, kompetenta och medskapande medarbetare. Detta 
kräver att både politiker och tjänstepersoner utvecklar, lär om och lär nytt utifrån vad 
samhällsutvecklingen fordrar. 

Cheferna är viktiga för att uppnå det som är avsikten med utvecklingsmålet. Med stöd från 
Omställningsfonden har därför en omfattande chef- och ledarskapsutbildning påbörjats. 
Utbildningen tar sitt ursprung i styrmodellen och har som syfte att utveckla chefernas 
förståelse för hur man kan arbeta kvalitetsmedvetet med fokus på lärande, utveckling, 
kreativitet och ständiga förbättringar. Utbildningen förväntas på sikt bidra till att nå 
utvecklingsmålet. 

Vidare fortgår arbetet med organisationsstrukturen i form av: 

 Samsyn kring strukturerna kring styrmodellen samt planerings- och 
uppföljningsarbetet. 

 Kvalitetssäkring och uppdatering av styrdokument. 

 Utveckla former för kommunikation, dialog, reflektion och analys. 

 Utveckla en organisationskultur med inriktning på ständiga förbättringar. 

Slutsatsen är att det kvarstår en hel del arbete för att medborgarnas nöjdhet med kommunen 
ska öka. För att kommunen ska upplevas trovärdig fordras medarbetarnas delaktighet i 
utveckling och organisationen. Medarbetarna är de som i huvudsak möter medborgarna. För 
att invånarna och andra kommunen finns till för ska mötas av en effektiv, kreativ och 
kompetent verksamhet behöver är det viktigt att utveckla möteskulturen. Service och gott 
bemötande måste få större fokus. 

8.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall År 

2018 
Utfall 
2019 

Trend 

 Samverkansarenan Maritima 
Lysekil ska skapa tillväxt. 

Maritima utvecklingsprojekt i kommunen 9 10  

Förvaltningens kvalitativa bedömning av 
utvecklingsområdet (Maritima Lysekil) 

 8  

Antal m2 tillgänglig verksamhetsmark i 
vattennära läge (max 200 m från havet?) 

 0  

Analys och slutsats 

Flera olika aktörer visar intresse för att driva maritima utvecklingsprojekt tillsammans med 
Lysekils kommun, antalet utvecklingsprojekt fortsätter därför att öka. 

En ny indikator som mäter den kvalitativa utvecklingen inom området är önskvärd och 
förvaltningen undersöker om detta är möjligt att följa upp i Stratsys. Även om detta ännu inte 
går att följa upp med indikatorer är det förvaltningens uppfattning att området utvecklas 
mycket positivt. Förvaltningen baserar, bland annat, denna bedömning på att satsningen 
lockar besökare från universitet, statliga myndigheter och politiker från till exempel regionala 
utvecklingsnämnden, miljömålsberedningen och EU-parlamentet. 

För att fastställa hur mycket vattennära verksamhetsmark som finns tillgänglig har 
styrgruppen bett om hjälp från Kart-/Mätenheten för att med hjälp av GIS försöka fastställa 
denna indikator, arbetet pågår men inget resultat kan redovisas ännu. 

Inom utvecklingsområdet har det under våren föreslagits från politiken en ny inriktning för 
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utvecklingsområdet under 2020. Detta förslag innebär att Havets Hus får en viktig roll i att 
kommunicera ut "Maritima Lysekil". Även från förvaltningens sida har det föreslagit en 
förändring och det är att formuleringarna runt Kristineberg vässas och att ambitionsnivån 
höjs till att "Kristineberg utvecklas till en nationell nod för hållbar blå utveckling". 

Arbetet med Kristineberg fortlöper enligt plan och får nu nationell uppmärksamhet i form av 
finansiering (bland annat 6 miljoner kr i stöd från Havs och Vattenmyndigheten) och besök 
av forskare och politiker som bekräftar att satsningen är av stort intresse och värde. Dessa 
medel använd nu för att bygga en nationell plattform med målsättningen att skapa 
samverkan mellan aktörer inom forskning, innovation, näringsliv och förvaltning. 

Den digitala utvecklingen i samhället i stort återspeglas även inom det maritima området. 
Lysekils kommun och parterna på Kristineberg beviljades i juni ett bidrag från Vinnova för 
att bygga upp en "datafabrik" för tillgängliggörande av maritim data, Ocean Data Factory 
(ODF). I augusti utökades finansieringen med ytterligare 3 miljoner från HAV (Havs och 
Vattenmyndigheten) för att ytterligare stärka denna satsning. 

Det första innovationsföretaget etablerar sig nu på Kristineberg (Bohus Sea Culture) och flera 
andra företag har uttryck sitt intresse för att nyttja den nationella innovationsnoden. 

Innovatum har signalerat att man vill ingå i partnerskapet som bildats och där Lysekils 
kommun är en av de ingående parterna. 

8.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall År 

2018 
Utfall 
2019 

Trend 

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

Antal ackumulerade gästnätter per år 111 268 

Gästhamnsstatistik 8 161 

Husbilsstatistik 3 896 

Förvaltningens kvalitativa bedömning av 
utvecklingsområdet 

Nöjd Medborgar-Index - Helheten 46 

Nöjd Region-Index - Rekommendation 57 

 Antalet bostäder i Lysekil ska 
öka. 

Bostadsbyggande 115 

Planberedskap (antagna och pågående 
detaljplaner) 

14 

Analys och slutsats 

Mätetalet för utvecklingsområdet "I Lysekils kommun ska bofasta och besökare erbjudas 
god livskvalitet och högkvalitativa upplevelse året runt" kvarstår sedan 2018 års utfall. 
Utifrån 2018 års mätning minskade antalet gästnätter och beläggning i gästhamnar något 
medan antalet husbilsgäster ökade. 

Under aktuell period har det skapats en styrgrupp kring "upplev Lysekil". Målet är att skapa 
arbetsgrupper inom de olika fokusområden och ta fram handlingsplaner för genomförande. 
Ett arbete med att utveckla såväl gästhamnar som möjligheter till husbilsuppställning 
startade under perioden och pågår. Småbåtsenheten kommer att lägga fokus på sitt 
grunduppdrag "att skapa förutsättningar att bli norra Bohusläns bästa småbåtshamn". 
Verksamheten som innefattar småbåtshamnen inkluderade gästbryggor och fasta båtplatser 
och även husbilsparkeringar, bryggor, förråd och faciliteter. Styrgruppen kommer att arbeta 
vidare med utvecklingsområdet med målet att bibehålla sin attraktivitet inför 2020 utifrån 
utvecklingsmål, val av strategier och indikatorer. Verksamheten kommer att arbeta med 
åtgärder och prioriteringar av dessa. 
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Boende och besökare 

Destinationsstrategi Lysekil 2030 är under perioden fastställd av kommunfullmäktige och 
syftar till att stödja Vision Lysekil 2030. Strategin ska bidra till en hållbar 
utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv plats året runt både för hel- och 
delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv. 
Destinationsstrategin ska också ge goda förutsättningar för platsvarumärkets utveckling, det 
vill säga känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil. 

Bostäder 

Det finns ett behov av fler bostäder i Lysekils kommun. Preemraff står inför en stor planerad 
utbyggnad men frågan ska först prövas av regeringen. Om det blir ett positivt beslut för 
Preem kommer ett stort rekryteringsbehov att uppstå med ett ökat bostadsbehov som 
naturlig konsekvens. Under perioden har det varit fortsatt fokus på att färdigställa 
detaljplaner för bostäder. Det finns en planberedskap inom en femårsperiod på cirka 500 
bostäder för att möta kommande behov.  

8.5 Vi tar ansvar för miljön 

Utvecklingsmål Indikator 
Utfall År 

2018 
Utfall 
2019 

Trend 

 Lysekils kommun ska konsumera 
hållbart 

Berörda verksamheters interna mål är 
anpassade till riktlinjerna. 

0 

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl 
MFS, % 

45,61 48,64 

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

20 

 Lysekils kommun planerar för ett 
hållbart samhälle 

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete 
52 

Analys och slutsats 

Under föregående år ökade andelen miljöbilar i kommunorganisationen, förvaltningen 
bedömer att denna utveckling fortsätter under 2019. Vidare är ambitionen är att öka andelen 
ekologiska livsmedel, förra årets torra sommar påverkade andelen ekologiska livsmedel 
under 2018 negativt. 

Inriktningen för utvecklingsområdet har reviderats för att bättre möta de utmaningar och 
möjligheter som ges inom området. Riktlinjer för det strukturerade miljöarbetet kommer att 
presenteras för antagande av politiken under hösten. Under tiden arbetar kost- städ- och 
fastighetsenheten internt med att minska såväl kemikalieanvändning som energiförbrukning. 

Riktlinjer för laddningsinfrastruktur har antagits vilket skapar förutsättningar för en 
utbyggnad av laddningsinfrastruktur i kommunen som kan understödja övergången till en 
fossilfri fordonsflotta. Än så länge har inga nya laddningsstolpar sats upp under året men 
återinförandet av stödet "Klimatklivet " innebär att förutsättningarna för att sätta upp fler 
stolpar förbättrats. Den "gröna strategin" befinner sig i slutfas och beräknas vara klara under 
året. 

Att Agenda 2030 nu trycks ut med kraft på såväl nationell som regional nivå är tydligt. Under 
de workshopar som hållits under våren rörande omvärlds- och nulägesanalys med Lysekils 
kommuns förtroendevalda har förvaltningen uppfattat att det även lokalt är tydligt att arbetet 
med Agenda 2030 ses som prioriterat. 

I samband med att fullmäktige fattade beslut om budget för 2020 förstärktes 
kommunstyrelsens budget så att en miljöstrateg kan rekryterats, förvaltningens uppfattning 
är att detta är viktigt för arbetet med den ekologiska hållbarheten och arbetet inom 
utvecklingsområdet. 

Det externa miljö och ekologiarbetet samordnas av avdelningen för hållbar utveckling. Det 
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har funnits en miljöstrategisk vakans men rekrytering har påbörjats, vilket innebär att denna 
funktion kan finnas på plats mot slutet av året eller under början av 2020.  

9 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget 2019 
Utfall ack 

2019 
Utfall före 

2019 
Utfall ack tot Prognos 2019 

Samhällsbyggnadsnämnden 
reinvesteringar anläggningar 

20 200 11 348 0 11 348 20 200 

Kommunstyrelsen inventarier 1 000 584 0 584 1 000 

Utbildningsnämnden inventarier 2 000 874 0 874 2 000 

Socialnämnden inventarier 1 000 540 0 540 1 000 

Västra Kajen 3 500 48 129 177 3 500 

Fiskhamnskajen 10 000 -88 2 432 2 344 400 

Gullmarskajen 12 000 11 844 10 163 22 007 12 000 

Övrigt kajer 0 -315 0 -315 1 000 

Stadshusentré 2 000 64 71 135 2 000 

Gullmarsskolan projektering 1 000 0 0 0 500 

Brandstation reservkraftverk 800 63 0 63 800 

Småbåtshamnar bryggor 4 000 503 0 503 4 000 

Småbåtshamnar hamnservice inkl N 
Bryggan 

7 500 5 110 7 015 12 125 7 500 

Exploateringsverksamhet 10 565 -601 0 -601 10 565 

Summa 75 565 29 974 19 810 49 784 66 465 

Kommentar 

Efter att budgeten för exploateringsverksamhet utökats med 1 565 tkr uppgår den totala 
investeringsbudgeten för 2019 till 75 565 tkr. Prognostiserat utfall är emellertid 66 465 tkr. 
Nämndernas utrymme när det gäller reinvesteringar både vad gäller anläggningar och 
inventarier ser ut att utnyttjas. 

Under året kommer några större projekt att färdigställas: 

 Gullmarskajen, där den del av kajen som är avsedd för SLU:s forskningsfartyg Svea
har renoverats över en tvåårsperiod och där slutkostnaden ser ut att hamna på drygt
22 mnkr.

 Hamnservicebyggnad i Havsbadet, där utgifterna inklusive småbåtsbrygga framför
den nyuppförda byggnaden beräknas landa på cirka 13 mnkr totalt för projektet.

När det gäller övriga enskilda projekt så är det framförallt Fiskhamnskajen som inte kommer 
att ha det utfall som budgeterats. Projektering påbörjas först nu hösten 2019 och parallellt 
med det behöver ett visionärt arbete kring området kring fastigheten vid kajen göras. För 
ytterligare beskrivning av årets utförda investeringar hänvisas till respektive nämndrapport. 

10 Exploateringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Tronebacken 10 200 9 10 200 

Spjösvik 500 0 500 

Torvemyr 2 250 0 250 

Grönskult -385 0 -385

Summa 10 565 9 10 565 

Kommentar 

Liten aktivitet i exploateringsverksamheten hittills i år. Prognos lika med budget då 
planeringen gällande resterande del av 2019 ligger fast. 
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Revidering av riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 48 om Lysekils kommuns styrmodell. 
Styrmodellen är ett styrdokument (riktlinjer) som gäller för alla nämnder och 
förvaltningar. 

Nuvarande riktlinjer för kommunens styrmodell har reviderats och anpassats till 
nuvarande situation.  Ingen större förändring har föreslagits utan mer 
förtydliganden av hur de reguljära processerna kring styrmodellen fungerar. Det 
har bland annat gjorts förtydliganden kring planerings- och budgetprocessen. 

I det fortsatta arbetet med ledning och styrning är det viktigt att ta vara på all 
investering som gjorts i samband med implementering och utveckling av 
styrmodellen.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderade riktlinjer 
för Lysekils kommuns styrmodell.      

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 48 om Lysekils kommuns styrmodell. 
Styrmodellen är ett styrdokument (riktlinjer) som gäller för alla nämnder och 
förvaltningar. Riktlinjerna har reviderats och anpassats till nuvarande situation. 
Dock har ingen större förändring föreslagits utan mer förtydliganden av hur de 
reguljära processerna kring styrmodellen fungerar. Det har bland annat gjorts 
förtydliganden kring planerings- och budgetprocessen.  

Syftet med styrmodellen är att tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt 
arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. 
Styrmodellen omfattar därför hela kommunens organisation. 

Förvaltningens synpunkter 

Lysekils kommuns nuvarande styrmodell implementerades under 2016. Avsikten är 
att upparbeta ett systematiskt kvalitetsarbete på alla organisatoriska nivåer. 
Kontinuerliga förbättringar av processerna har gjort under perioden. Nämnas bör 
några exempel: 

 Kontinuerlig uppföljning av implementeringen av styrmodellen

o kommundirektörens ledningsgrupp och stödpersoner till
styrmodellen har haft gemensam workshop i utvärderingssyfte.

 Kortversion som förenklar förståelsen av styrmodellen är framtagen.

 Kommunstyrelseförvaltningen ingår i ett nätverk med andra kommuner
som har liknande styrmodell.

 En chefs- och ledarskapsutbildning som handlar om att vara chef i en
lärande organisation har påbörjats. Att utvecklas genom lärande är ett av
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kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsområden. Avsikten är att 
skapa en organisationskultur och förhållningssätt som tillvaratar 
styrmodellens bärande idé med fokus på kvalitet, kundorientering och 
verksamhetsutveckling. Chefer och ledare behöver få medarbetarna att 
känna sig delaktiga. Medarbetarna är de som är närmast medborgarna och 
behöver vägledning i förhållningssätt och bemötande. Även delaktighet i 
verksamhetens mål och uppdrag är viktigt. Prioriterade och verkningsfulla 
förbättringsarbeten förväntas göra skillnad och är avgörande för 
kommunens framgång med välfärd och hållbar samhällsutveckling. 

 Kommunstyrelseförvaltningen har deltagit i SKL:s projekt ”Utveckla
förplaneringen i budgetprocessen” vilket handlat om att bygga en
gemensam bild av fakta och som breddat perspektiven till arbetet med
prioriteringar i budgeten. Metoder för att skapa lärande forum utifrån olika
faktaunderlag har tagits fram i projektet.

Styrmodellen fordrar insikt och förståelse för att förankras i hela organisationen. 
Fortsatt arbete krävs för ökad insikt i styrmodellens intention, det vill säga 
systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.  

Kommunens styrmodell lägger stor vikt vid horisontell styrning och 
verksamheternas grunduppdrag som utförs av medarbetarna utifrån gällande lagar, 
förordningar och styrdokument. 

Lysekils kommun har satsat på en styrmodell som bygger på att stärka och utveckla 
medarbetarnas motivation. Verksamheter med motiverade medarbetare har 
generellt sett lägre personalomsättning och sjukfrånvaro. Enligt forskning har det 
också visat sig att arbetet utförs med högre kvalitet och färre fel görs.  

Medarbetare som ges möjlighet att kontrollera det egna arbetet och som får gehör 
för sina förbättringsförslag känner yrkesstolthet, vilket leder till stolthet över 
kommunens verksamhet och det arbete som utförs.    

Styrmodellen bidrar till att skapa en koncernkänsla och en helhetssyn som har stor 
betydelse för kommunens utveckling. 

I det fortsatta arbetet med ledning och styrning är det viktigt att ta vara på all 
investering som gjorts i samband med implementering och utveckling av 
styrmodellen.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Ing-Marie Tjulander 
Kvalitetschef 

Bilaga 

Riktlinjer – Lysekils kommuns styrmodell 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunrevisorerna 
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Inledning och syfte 

Detta dokument beskriver Lysekils kommuns styrmodell. 

Styrmodellens övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och 
ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess 
verksamheter. Styrmodellen omfattar därför hela kommunens organisation. 

Grundläggande tankar kring styrmodellen 

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

Styrmodellen bygger på ytterligare några grundläggande tankar: 

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

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

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

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

Organisation för styrmodellsarbetet 

Ansvaret för allt arbete med planering och uppföljning enligt styrmodellen ligger 
hos varje organisatorisk nivå. Det innebär att kommunfullmäktige, nämnder och 
respektive chefer har ansvar på sin nivå. Det övergripande ansvaret för att äga, 
driva och utveckla styrmodellen ligger hos kommundirektören. 
Kommundirektören utser ansvariga personer för att stödja detta arbete. 
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Övergripande beskrivning av styrmodellen 

Bilden nedan beskriver kommunens styrmodell. Styrmodellen består av två olika 
delar: 

 Struktur för styrmodellen (A-D)

 Arbetsflöde i styrmodellen (E)

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

A. Beskrivning av grunduppdraget ska omfatta:

1. Verksamhetsidé
2. Kommunala och statliga styrdokument av särskild betydelse
3. Vem verksamheten är till för och vilka behov som ska tillgodoses
4. Hur verksamheten bidrar till kommunens övergripande vision och

värdegrund
5. Verksamhetens organisation, ledningsstruktur och verksamhetens

viktigaste processer
6. Beskrivning av medarbetare, behovet av kompetens och

arbetsförhållanden

Beskrivningen av verksamhetens grunduppdrag ska sammanfattas i för 
verksamheten kritiska kvalitetsfaktorer. Dessa ska beskriva de viktigaste 
faktorerna för att verksamheten har hög kvalitet och effektivitet med avseende på 
såväl ekonomi, personal, verksamhet och målgruppernas behov. 

Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag delas 
styrmodellen in i tre delar: 
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B. En del som beskriver ekonomistyrning och resursfördelning (ramstyrning)

C. En del som beskriver mål och uppdrag för utvecklingsarbete

D. En del som beskriver kvalitetsfaktorer och hur grunduppdraget ska
kvalitetssäkras

E. Arbetsprocessen för styrmodellen består av fyra steg:

1. Analys av förutsättningar, omvärld och nuläge

2. Planering av resurser, mål och uppdrag samt kvalitetssäkring

3. Säkerställande av genomförande utifrån planering

4. Uppföljning och analys av resultat och kvalitet

Samtliga delar i styrmodellen och samtliga steg i arbetsprocessen ska utföras på 
varje organisatorisk nivå. Det innebär att varje politisk nivå och varje chefsnivå 
ska göras sin egen planering och uppföljning av styrmodellens olika delar. 
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A Vision, värdegrund och grunduppdrag 

Kommunens vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och 
statliga styrdokument grunden för verksamheternas uppdrag (grunduppdraget). 
Dessa delar ska utgöra en utgångspunkt för arbetet med finansiella mål och 
resursfördelning, mål och uppdrag för utvecklingsarbete samt kritiska 
kvalitetsfaktorer och indikatorer för att kvalitetssäkra verksamheten.  

Kommunens vision och värdegrund finns beskrivna i ett särskilt dokument. 
 

Några viktiga begrepp: 
 

Begrepp Definition 

Vision Önskvärt framtida tillstånd. Långsiktigt resultat (10 år eller mer). Ska 
ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet. 
Behöver inte vara realistisk men ska vara vägledande. 

Värdegrund Organisationens önskvärda förhållningssätt, agerande och beteende. 
Statlig styrning Styrdokument som beslutats av staten, till exempel lagstiftning, planer 

eller riktlinjer. 
Kommunal styrning Styrdokument som beslutats av kommunen, till exempel strategier, 

program, planer, policys, riktlinjer eller regler. 
Verksamhetens 
grunduppdrag 

Verksamhetens grundläggande uppdrag i enlighet med både statliga och 
kommunala styrdokument. Grunduppdraget beskriver vem verksamheten 
är till för och vilka behov som ska tillgodoses. 

B  Ekonomistyrning 

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

 
Några viktiga begrepp: 

 
Begrepp Definition 

Resursfördelningsmodell  Modell som beskriver vilka kriterier som ligger till grund för fördelning   
 av resurser mellan olika delar av organisationen. 

Ekonomistyrning  Styrning av verksamheten genom finansiella mål, incitament och 
 nyckeltal. 

Ekonomistyrningsprinciper  Regelverk som beskriver hur ekonomin ska styras och hanteras   
 avseende god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv, 
uppföljning, över- och underskott, interna mellanhavanden, kostnader till 
följd av investeringar med mera. 
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C  Plan för utveckling av verksamheten 

Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag 
genomförs omvärlds- och nulägesanalys som syftar till att identifiera 
prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på varje organisatorisk nivå utifrån 
de uppdrag och förutsättningar respektive verksamhet har. 

 
Utvecklingsmål 

Utifrån de utvecklingsområden som identifieras formuleras ett fåtal prioriterade 
utvecklingsmål som ska utgöra en grund för verksamhetens förbättrings-, 
förändrings- och utvecklingsarbete. Utvecklingsmål tas fram på varje 
organisatorisk nivå och ska vara relevanta för den nivå som de formuleras på.  
 

För varje utvecklingsmål arbetas strategier och åtgärder fram för att öka 
måluppfyllelse. Strategier och åtgärder ska på alla organisatoriska nivåer arbetas 
fram av tjänstepersoner eftersom det handlar om hur målen ska uppfyllas. 
Framtagna strategier kan också ingå i nämndens budgetplan. För varje 
utvecklingsmål ska också indikatorer tas fram vilka visar på utvecklingen. 
Indikatorerna kan baseras både på kvantitativa och kvalitativa mätmetoder. 
 

Utvecklingsmål kan från ovanliggande nivå konkretiseras och utformas till 
uppdrag. 
 

Uppdrag 

Styrmodellen skiljer mellan utvecklingsmål och uppdrag. Uppdrag innebär 
åtgärder eller aktiviteter som ska utföras på uppdrag av uppdragsgivaren. 
 

Uppdragsgivare kan vara till exempel kommunfullmäktige, nämnd eller genom 
statlig styrning.  
 

Uppdragen ägs av den som formulerat dem men verksamheten har ansvar att bidra 
genom olika åtgärder eller aktiviteter. 
 
Några viktiga begrepp: 
 

Begrepp Definition 

Budget 20xx, plan 
20xx-20xx 
Lysekils kommun 

Plan som beskriver kommunfullmäktiges beslutade vision, värdegrund, 
kommunens grunduppdrag, ekonomiska förutsättningar, kritiska 

kvalitetsfaktorer, prioriterade utvecklingsområden med definition och 
motivering samt utvecklingsmål. Indikatorer med tillhörande mätmetoder 
ska följas upp och analyseras för varje målområde. 

Budget nämnd 20xx, 
plan 20xx och 20xx 
 

Plan som beskriver nämndens verksamhet, ekonomiska förutsättningar, 
kritiska kvalitetsfaktorer och prioriterade utvecklingsmål med inriktning. 
Planen beskriver också hur verksamheten ska arbeta för ökad 
måluppfyllelse i form av strategier. Indikatorer med tillhörande 
mätmetoder ska följas upp och analyseras för varje målområde. 

Verksamhetsplan 
avdelningar och enheter 
med budget 20xx 

 
 

Plan som beskriver verksamhetens grunduppdrag, ekonomiska 
förutsättningar, kritiska kvalitetsfaktorer och prioriterade utvecklingsmål. 
Planen beskriver också hur verksamheten ska arbeta för ökad 
måluppfyllelse i form av strategier och åtgärder. Indikatorer med 
tillhörande mätmetoder ska följas upp och analyseras för varje målområde. 

Strategi Beskriver en inriktning (vägval) på hur arbetet ska utföras i syfte att öka 
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet. Beskriver hur 
utvecklingsmål, uppdrag, kvalitet och effektivitet ska uppnås (mer 
övergripande än åtgärder). 

Åtgärd Aktivitet eller tillvägagångssätt som genomförs i syfte att öka 
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet. Beskriver hur utvecklingsmål, 
uppdrag, effektivitet och kvalitet ska uppnås (mer detaljerat än strategier). 

Indikator Indikator är detsamma som ett mått. För alla indikatorer behövs en 
mätmetod (kvalitativ eller kvantitativ). En indikator ska mäta 
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet. 
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D Kvalitetssäkring av grunduppdraget 

Kritiska kvalitetsfaktorer 

En kritisk kvalitetsfaktor är en extra viktig och särskilt angelägen faktor som 
måste uppfyllas för att verksamhetens grundläggande uppdrag ska ha hög 
kvalitet.  

Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag ska 
faktorer som är kritiska för kvaliteten identifieras och definieras. Faktorerna är 
kännetecken för god kvalitet och effektivitet. Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra 
perspektiv, målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv. 

I syfte att kvalitetssäkra varje kvalitetsfaktor ska en eller flera 
kvalitetsindikatorer tas fram. En kvalitetsindikator är ett mått på uppnådd 
kvalitet och/eller effektivitet.  

Respektive chef ansvarar för att kritiska kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer tas fram för verksamheten. Kritiska kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer ingår i varje års verksamhetsplan.  

Nämnden fattar beslut om kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer i 
samband med beslut om kommande års budgetplan.  

Några viktiga begrepp: 

Begrepp Definition 
Kritisk  Med kritisk menas särskilt viktig eller angelägen. 
Kvalitetsfaktor  Faktor som är avgörande för att lyckas med grunduppdraget. Beskriver   

 vad som kännetecknar god kvalitet och effektivitet i verksamheten.   
 Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra perspektiv, målgrupps-, verksamhets-, 
 medarbetar- och ekonomiperspektiv. 

Kvalitetsindikator  Mått på kvalitet och/eller effektivitet. Varje kvalitetsindikator ska utgå 
 från en kvalitetsfaktor. Till varje kvalitetsindikator beskrivs mätmetod  
 och hur ofta mätningen ska ske. 

E Planerings- och uppföljningsprocessen 

Arbetet med styrning och ledning sker med utgångspunkt ifrån planerings- och 
uppföljningsprocessen. Processen omfattar delprocesserna: 

1. Analys av förutsättningar, omvärld och nuläge

2. Planering av resurser, mål och uppdrag samt kvalitetssäkring

3. Säkerställande av genomförande utifrån planering

4. Uppföljning och analys av resultat och kvalitet
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Bilden nedan beskriver arbetsflödet i planerings- och uppföljningsprocessen: 

 

 

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

 

 Verksamhetsbeskrivning med analys av nuläge och förutsättningar 

 Ekonomiska förutsättningar och budget 

 Utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer med indikatorer samt uppdrag 
 
I juni fastställer kommunfullmäktige budget för kommande år och plan för ytterligare två år. 
I oktober fastställer respektive nämnd budget för kommande år och plan för ytterligare två år. 
 
Uppföljningsprocessen dokumenteras i form av uppföljningsrapporter fem gånger per år. 
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Övergripande tidplan för planering och uppföljning: 
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Några viktiga begrepp: 

Begrepp Definition 

Analys av 
förutsättningar 

Som underlag inför planering görs en analys av verksamhetens förutsättningar. 
Analysen ska omfatta: 

 Verksamhetsbeskrivning – utifrån grunduppdraget
 Omvärldsanalys – trender och faktorer som påverkar verksamheten
 Nulägesanalys – måluppfyllelse, kvalitet och effektivitet
 Riskanalys – utifrån god intern kontroll
 Befolkning, demografi och ekonomi – hur ser förutsättningarna ut?

Planering Utifrån ovanstående analys genomförs planering. Planering och prioritering av mål 
och uppdrag samt ta fram strategier och åtgärder vilka tidsätts och ansvarsfördelas.  

Säkerställa 
genomförande 

 Genomföra strategier och åtgärder utifrån mål och uppdrag. 

Uppföljning Uppföljning innebär att studera, tolka, jämföra och reflektera över data och 
resultat. Sammanfattning analys rapporteras till uppdragsgivaren via 
resultatdialog. 

Rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner 

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

Dialog som styrmedel 

Med dialog avses ett samtal mellan två parter i syfte att skapa en gemensam 
förståelse och acceptans. Dialog är ett samtal där båda parter befinner sig på 
samma nivå utan att någon ska ha rätt eller fel och utan att något beslut ska fattas. 
Dialog är ett samtal utifrån givet tema eller frågeställning. 

Dialog används som styrmedel mellan olika roller och nivåer i organisationen för 
att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, värderingar, 
mål, inriktningar, uppdrag, resultat eller kvalitet.  

Dialog kräver särskilda möten och bör heller inte ske under ordinarie 
nämndsmöten.  

Dialogmöten kräver både förberedelse, planering samt utvärdering och ingår i 
processerna för planering och uppföljning. 

Dialog ersätter inte befintliga styrdokument eller rapporter utan ska skapa ökad 
förståelse, samsyn och acceptans för dessa.  



13/15 

Styrmodell Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens roll 

Kommunstyrelsens uppgifter beskrivs i kommunallagen, 6 kap. 

 1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

 11 § Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens eller
landstingets utveckling och ekonomiska ställning.

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

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

Uppdraget att leda och samordna utövas genom att: 

 Definiera och analysera nuläge och förutsättningar utifrån kommunfullmäktiges
övergripande vision, värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar, mål och
uppdrag.

 Arbeta fram en plan (budgetplan).

 Fastställa strategier för att uppnå kommunfullmäktiges utvecklingsområden.

 Säkerställa att det som ingår i planen genomförs.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och dess 
olika delar. Det innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat 
uppgift utan en del av att arbeta enligt styrmodellen. 

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet med uppsikt ligger hos 
kommundirektören på kommunstyrelsens uppdrag. 

Uppsikten utövas genom: 

 Analys av förutsättningar (och omvärld)

 Uppföljning av vision, värdegrund, mål och indikatorer samt uppdrag

 Uppföljning av finansiella mål och budget

 Uppföljning av kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

 Uppföljning av intern kontroll och riskanalyser

Intern kontroll 

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

 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

 Tillförlitlig finansiell rapportering

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Intern kontroll kan delas in i två delar: 

 Strategiska risker

 Operativa risker
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Styrmodell Lysekils kommun 

De strategiska riskerna hanteras inom ramen för styrmodellen medan det 
upprättas en särskild intern kontrollplan för de operativa riskerna. 

Strategiska risker hanteras i samband med nulägesanalysen. Utifrån 
nulägesanalys tas kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer fram. Avsikten 
är att kvalitetssäkra och följa upp att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och 
på ett effektivt sätt.  

Operativa risker hanteras genom Lysekils kommuns riktlinjer för intern kontroll. 
Syftet är att säkerställa och följa upp att den interna kontrollen och det interna 
kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom förvaltningens verksamhet. 
Varje nämnd tar fram en intern kontrollplan. 

Linjeorganisation, projekt och processer 

I styrmodellen ingår att styra och genomföra olika uppgifter och uppdrag. Ju mer 
styrning en uppgift kräver desto större anledning finns det att fundera på formen 
för styrning och genomförande. 

Genomförande av olika uppgifter och uppdrag kan fördelas och utföras i 
organisationen på tre olika sätt: 

 Uppgiften fördelas till och utförs av en funktion i linjen. Denna
funktion får då ansvar för att lösa uppgiften.

 Uppgiften läggs i linjen och ska utföras enligt en fastställd process. En
funktion får ansvar för att lösa uppgiften enligt den beskrivna
processen samt utifrån de styr- och stöddokument som är kopplade till
denna. Särskilt utsedd processägare och processledare ansvarar för att
processen kontinuerligt förbättras.

 Uppgiften läggs i ett projekt med en särskild organisation, budget och
tidplan. Projektet får då ansvar för att lösa uppgiften enligt beslutat
projektdirektiv.

Systemstöd 
Som stöd i arbetet med styrmodellen har Lysekils kommun ett digitalt verktyg för att 
dokumentera analys, planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. 
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Lysekils kommuns oljeskyddsplan 

Ärendet 

Lysekils kommuns oljeskyddsplan har tagits fram för att skapa en lokal plan för 
hantering av oljehändelser till sjöss. I samband med utvärderingen av 
oljehändelsen 2017 framkom ett antal framgångsfaktorer som har präglat 
utformningen av denna plan. 

Syftet med Lysekils kommuns oljeskyddsplan är att skapa förutsättningar för en 
egen effektiv saneringsförmåga genom en tydlig organisation, beslutsmandat och 
resurser. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils 
kommuns oljeskyddsplan.  

Lysekils kommuns oljeskyddsplan med tillhörande bilaga ersätter tidigare 
delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss (LKS 2014–19 § 13).      

Förvaltningens synpunkter 

Sommaren 2017 inträffade ett oljeutsläpp till sjöss på danskt vatten som slutligen 
hamnade på land längs bland annat Lysekils kommuns kustremsa. Utvärderingen 
av vårt saneringsarbete den sommaren gav flera lärdomar som har präglat 
utformningen av Lysekils kommuns oljeskyddsplan. 

Exempel på lärdom var vikten av ett tidigt agerande för att minska skadorna på 
miljön. Den förmågan fanns inte sommaren 2017 eftersom den egna organisationen 
saknade utbildning och oljeskyddsmaterial i egen regi.  

Med anledning av den riskbild som finns för vår del av kusten finns det anledning 
att anta en oljehändelse kan inträffa igen och det är därför nödvändigt att vi vidtar 
förberedande åtgärder. Lysekils kommuns oljeskyddsplan utgör ramverket för 
kommunens förberedelser inför en inträffad oljehändelse och tydliggör ansvar, 
beslutsmandat samt saneringsorganisation. Sammantaget ska det skapa en effektiv 
saneringsförmåga som minimerar de negativa skadeverkningarna av en framtida 
oljehändelse. 

Den nivå av saneringsförmåga som står uttalat i oljeskyddsplanen kommer 
innebära behov av investering. Förvaltningschefen vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktig i förarbetet till oljeskyddsplanen 
och har åtagit sig att, genom investeringsrådet, planera för en nödvändig 
investering. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Joakim Hagetoft 
Säkerhetsstrateg 
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Inledning 

Lysekils kommuns oljeskyddsplan är ett av resultaten efter oljehändelsen 2017. Den sommaren 

var vår kommun en av de kommuner i Bohuslän som drabbades av oljepåslag längs kusten. 

Oljepåslaget hade sin upprinnelse i en bunkringsolycka på danskt vatten.  

Utvärderingen av vår hantering av oljehändelsen visade på brister i den egna förmågan att 

hantera ett saneringsarbete. Avsaknad av egen saneringsutrustning och oljesaneringskompetens 

bidrog till ett haltande krishanteringsarbete inledningsvis. Med anledning av den riskbild1 som 

finns för oljeolyckor till sjöss, i Sverige och i vårt direkta närområde, finns det starka skäl för 

kommunen att ha en grundläggande egen förmåga till oljeskyddsarbete. En egen förmåga till 

oljeskyddsarbete innebär att vi kan agera proaktivt vid en skarp händelse och minska de 

negativa konsekvenserna av oljeutsläpp till sjöss. En förbättrad egen förmåga att hantera 

oljehändelser, och därmed skydda unika naturvärden, bör ses som ett led i Vision 2030 om en 

hållbar och attraktiv kommun året runt. 

Inför upprättandet av detta dokument har Lysekils kommun och Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän arbetat tillsammans för att skapa en gemensam grundsyn kring behov och 

framgångsfaktorer. Samverkan har skett med Kustbevakningen, Miljöenheten i mellersta 

Bohuslän och LEVA i Lysekil AB genom arbetsmöten. Samverkan har även skett genom besök 

på RAMBO:s återvinningsstation Sivik och samtal med IVL Svenska Miljöinstitutet.  

De lärdomar som oljepåslaget sommaren 2017 förde med sig har präglat utformningen av detta 

dokument. 

Gällande detta dokument 

Syfte 

Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för en egen effektiv saneringsförmåga 

genom att tydliggöra organisation, beslutsmandat och resurser.  

En effektiv egen saneringsförmågan innebär att agera proaktivt och vidta förebyggande åtgärder 

för att minska de negativa konsekvenserna vid ett inträffat oljeutsläpp i havet, med oljepåslag 

längs vår kust som en följd av utsläppet. 

Delregional oljeskyddsplan för norra Bohuslän 

Lysekils kommuns oljeskyddsplan är ett lokalt komplement till dokumentet ”Delregional 

oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss” som finns som bilaga till detta dokument.  

Övriga kommunala dokument gällande oljeskyddsarbetet 

Övriga dokument, som exempelvis rutiner, insatsplaner eller motsvarande, fastställs av den 

berörda verksamhetens chef.  

Definitioner 

Oljehändelse 

Begreppet oljehändelse innefattar i detta dokument alla delar av en händelse orsakad av 

oljeutsläpp till sjöss och som leder, eller riskerar att leda till, att olja hamnar på land och kräver 

saneringsinsats. 

1 ”Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige – En kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet 

och de stora sjöarna” (MSB 1002 – maj 2016) 
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Oljepåslag 

När ett oljeutsläpp till sjöss har nått kustremsa och hamnat på land. 

Extraordinär händelse 

Med extraordinär händelse
2
 avses en händelse som avviker från det normala, innebär en 

allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 

och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 

Ansvar 

Vid ett oljeutsläpp till sjöss ansvarar staten för genomförandet av miljöräddningstjänst. 

Uppdraget att genomföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss har Kustbevakningen. När 

oljeutsläppet till sjöss når kommunalt ansvarsområde ansvarar kommunen för hanteringen av 

oljan.  

Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas normalt som skäl till räddningstjänst, då 

händelsen kräver ett snabbt ingripande. Kommunens räddningstjänst svarar för bekämpning i 

strandzonen, i kommunala hamnar samt andra eventuella ansvarsområden som pekats ut och 

som inte är på land. När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas situationen inte 

längre som räddningstjänst utan sanering. Då övergår ansvaret för hanteringen av oljan, 

saneringsinsatsen, till samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun. 

Ansvaret för hanteringen av ett oljeutsläpp till sjöss kommer under en del av oljehändelsen 

involvera tre aktörer som alla har ett ansvar att bedriva oljeskyddsarbete. En framgångsfaktor, 

som identifierades efter oljepåslaget 2017, är att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta 

initiativet under oljehändelsens inledande period genom att agera proaktivt och vidta åtgärder i 

samarbete med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och Kustbevakningen innan oljan når 

land. Exempel på proaktiv åtgärd från samhällsbyggnadsförvaltningen skulle kunna vara att 

belägga en viss kuststräcka med strandduk som utifrån Kustbevakningens driftprognos befaras 

drabbas av oljepåslag. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en 

oljehändelse. 

Krisledningsnämnden 

Om en inträffad oljehändelse bedöms vara en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden 

aktiveras efter beslut av dess ordförande. Krisledningsnämnden övertar då den ordinarie 

nämndens ansvar och fattar beslut av normativ karaktär. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom förvaltningschefen och dennes ledningsgrupp, ansvarar 

för att: 

Före en oljehändelse 

 Lysekils kommuns oljeskyddsplan är känd för berörda funktioner inom den kommunala

organisationen.

 Nyckelfunktioner inom den egna förvaltningen har rätt kompetensnivå inom oljeskydd.

2 1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 
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Under en oljehändelse3 

 Leda oljesaneringsarbetet inom Lysekils kommun från första larm om förväntat

oljepåslag till att saneringsinsatsen anses avslutad. I ledningen av oljesaneringsarbetet

ingår även ansvaret för krisinformation och arbetsmiljön för alla inom den interna

saneringsorganisationen4.

 Samverka med övriga aktörer involverade i oljehändelsen inom Lysekils kommun.

 Samverka med grannkommuner, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och övriga

externa aktörer involverade i oljehändelsen.

Efter en oljehändelse 

 Utvärdera saneringsarbetet.

 Säkerställa att Lysekils kommun ansöker om ekonomisk ersättning för saneringsarbetet

hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en 

oljehändelse. 

Miljöenheten i mellersta Bohuslän 

Miljöenheten i mellersta Bohuslän ansvarar för tillsynen av saneringsarbetet vid ett inträffat 

oljepåslag och utgör den instans som bedömer och beslutar, när ett oljedrabbat område är 

tillräckligt rent och när en saneringsinsats kan avslutas. 

Svenska krishanteringssystemets grundläggande principer 

Nedan nämnda principer är en av utgångspunkterna i utformningen av denna oljeskyddsplan. 

De är viktiga att känna till i samverkan med andra aktörer både före, under och efter exempelvis 

en oljehändelse. 

Ansvar 

Den som ansvarar för en verksamhet i vardagen har samma ansvar vid en samhällsstörning. 

Närhet 

En samhällsstörning ska hanteras så nära händelsen som möjligt, där kunskapen om aktuella 

förhållanden är som störst. 

Likhet 

Samma principer och organisation i vardag som vid en samhällsstörning. 

Utökad ansvarsprincip 

Alla offentliga aktörer har ansvar och skyldighet att samverka och stödja andra aktörer. Detta 

kallas ibland för den utökade ansvarsprincipen. 

3 Vid en inträffad oljehändelse ska samhällsbyggnadsförvaltningen organisera sig enligt 

förvaltningens krisledningsplan. 
4 När extern aktör (upphandlad saneringstjänst) är aktiverad ansvarar den för den egna 

arbetsmiljön. 
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Egen förmåga 

Tidsperiod 14 dagar 

Lysekils kommun ska ha förmåga att i egen regi bedriva oljeskyddsarbete upp till 14 dagar. 

Under dessa 14 dagar ska kontakt tas med upphandlad aktör för övertagandet av det operativa 

saneringsarbetet.  

Under hela oljehändelsen, det vill säga från första larmet och fram till dess att Miljöenheten i 

mellersta Bohuslän beslutar att det oljedrabbade området inte kräver ytterligare sanering, har 

samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för att leda saneringsarbetet. Ledningen av 

saneringsarbetet ska ske genom kontinuerliga direktiv till den operativa 

saneringsorganisationen och genom uppföljning av deras utförda arbete. 

Ledord 

Kommunens arbete med en skarp oljehändelse ska kännetecknas av ledorden proaktivitet, 

ansvarstagande och tillsammans. 

Proaktivitet 

Med proaktivitet menas att kommunen ska agera på tidiga signaler om risk för oljepåslag och 

utifrån aktuell lägesbild vidta lämpliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av 

ett oljepåslag. 

Ansvarstagande 

Sveriges kommuner har en nyckelroll för beredskapen för oljesanering i strandzonen, då 

de ansvarar för både räddningstjänst (enligt lag) och sanering (enligt praxis).  

Tillsammans 

Vid krishantering ska arbetet alltid kännetecknas av ett helhetsperspektiv. Det är en 

framgångsfaktor att kontinuerlig samverkan sker internt och externt med involverade aktörer i 

syfte att skapa en gemensam inriktning av insatsen och samordna krishanteringsåtgärderna.  

Saneringsorganisation 

Organisationsbilden nedan visar organisationen de inledande 14 dagarna av en oljehändelse. 

Övrig tid kommer grupperna inringade med gul ram att utgöras av en extern aktör (upphandlad 

oljesaneringstjänst). 

Samhällsbyggnadsförvaltningens 
krisledningsgrupp 

Saneringsgrupp/-er Båt Saneringsgrupp/-er Fastland Logistikgrupp 

Saneringsledare Kriskommunikation 
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Kompetenskrav 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Minst tre medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha genomgått samtliga fyra 

steg i utbildningen oljeskadeskydd som Räddsam VG5 upphandlade 2019. Medarbetarna utgör 

då saneringsledare och expertstöd i samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp. 

Miljöenheten i mellersta Bohuslän 

Medarbetare vid Miljöenheten i mellersta Bohuslän ska genomgå de utbildningssteg i 

oljeskadeskydd, genom Räddsam VG, som är avsedda för länets miljöenheter. Antalet 

medarbetare inom Miljöenheten i mellersta Bohuslän som ska ha denna kompetens beslutas av 

miljöchef.  

Saneringsutrustning 

För att ha en egen förmåga till oljeskyddsarbete ska saneringsmaterial i form av länsor och 

strandduk med tillhörande komponenter finnas gripbara med kort varsel. Mängden länsor och 

strandduk som ska finnas gripbara beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid beslutsfattande 

bör förvaltningen ta hänsyn till den bedömning som Miljöenheten i mellersta Bohuslän och 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gjort gällande just mängden material. 

Saneringsarbetet 

Prioriteringar 

Prioriteringar under pågående saneringsarbete görs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd 

med Miljöenheten i mellersta Bohuslän. Prioriteringar ska göras utifrån lokala förutsättningar, 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer i ”Kommunens 

oljeskadeskydd” samt webb-verktyget ”Digital Miljöatlas6”. 

Övrig vägledning i saneringsarbetet 

Under saneringsarbetets gång finns stödmaterial och vägledningar i pärmen ”Kommunens 

oljeskadeskydd”. Innehållet är framtaget av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB) och är riktat till Sveriges kustnära kommuner. Pärmens innehåll finns på MSB:s 

webbplats samt i utskrivet exemplar hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Mallarna för den 

dagliga dokumentationen som finns i pärmen ska användas av samtliga som är involverade i 

saneringsarbetet. 

Tillhörande rutiner 

Rutinbeskrivningar eller motsvarande dokument som är nödvändiga i förberedande syfte 

fastställs av den berörda verksamhetens chef. 

5 Räddsam VG är en samverkansorganisation för räddningstjänsterna i Västra Götalands län 

med den uttalade ambitionen att ”Genom samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra 

Götaland med förmåga att hantera det oönskade”. 
6 Digital Miljöatlas är ett webbaserat kartverktyg som förvaltas av länsstyrelserna och innehåller 
information om prioriterade områden, strandtyper, riksintressen med mera. 
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Samverkande aktörer 

Lysekils kommun, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer att samverka med ett stort 

antal aktörer i samband med en oljehändelse. Nedan omnämns några av de mest primära 

samverkansaktörerna. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Kommunalförbund med ansvar för räddningstjänstuppdrag i medlemskommunerna Lysekil, 

Munkedal och Uddevallas.  

Sedan maj 2019 har Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) inlett ett samarbete med 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) om en gemensam operativ systemledning. 

Det innebär att den kommunala räddningstjänstens systemledning (inre befäl och 

räddningschef i beredskap), som utgör normativt och strategiskt stöd åt räddningsledaren på 

skadeplats, är placerad i ledningscentralen i Trollhättan. I händelse av omfattande och 

långvariga skadehändelser eller olyckor, kan systemledningen behöva anpassas och optimeras 

utifrån rådande läge. Exempelvis genom representation eller tillfälligt besök i kommunens lokalt 

upprättade stab. 

Kustbevakningen 

Statliga myndighet med ansvaret att utföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss. Deras 

ledningsfunktion är placerad i Göteborg. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Kommunernas tillsynsmyndighet inom krisberedskap och civilt försvar. Kommuner inom länet 

är skyldiga att rapportera till Länsstyrelsen i samband med att kommuner aktiverar sin 

krisledningsorganisation.  

Länsstyrelsen har ett regionalt geografiskt områdesansvar och därmed ansvaret att skapa 

samordning och inriktning när fler än en kommun är involverade i exempelvis en oljehändelse. 

Försvarsmakten 

Vid sidan av sina militära uppgifter, att försvara landet mot väpnat angrepp, har 

Försvarsmakten även en roll vid hanteringen av kriser i fredstid. Vid en oljekatastrof kan 

Försvarsmakten främst komma att stödja samhället med resurser i form av personal och 

materiel (exempelvis fartyg, utrustning, skyddskläder m.m.). 

Svenska Sjöräddningssällskapet 

Har 71 räddningsstationer och fler än 230 räddningsbåtar, som bemannas av cirka 2 200 

frivilliga sjöräddare, längs våra kuster och i våra största sjöar. Svenska sjöräddningssällskapet 

har även 26 miljösläp strategiskt placerade runt Sveriges kust varav ett miljösläp är placerat i 

Valbodalen i Lysekil. Insatstiden för dessa miljösläp är 30 minuter efter begäran från 

Kustbevakningen eller kommunal räddningstjänst. 
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Bilaga 

Som bilaga till detta dokument finns ”Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss”. Den 

utgör ett komplement till kommunens lokala plan och utgör en gemensam grund för norra 

Bohuslän vid större oljeutsläpp. Kommunens saneringsarbete ska dock alltid ha sin 

utgångspunkt i den lokala planen. 

Postadress: 453 80 LYSEKIL Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44 
Tel: 0523-61 30 00 E-post registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se 

Tänk på miljön innan du skriver ut 

mailto:registrator@lysekil.se
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1 INLEDNING 

1.1 Norra Bohuslän i samverkan 

Syftet med denna plan är att ange en tydlig inriktning för förebyggande verksamhet, planering 
och hantering av eventuella större oljeutsläpp i skärgården. Oljeskyddsplanen avser kommunerna 
i norra Bohuslän, närmare bestämt Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och 
Uddevalla. 

I det förebyggande arbetet har kommunerna ett ansvar att sprida råd och information om risker 
till allmänheten. Information förmedlas därför bl a på webbsidan och spridning till aktörer inom 
besöksnäringen i kommunen i samband med att ett påslag av olja eller andra kemikalier hotar 
skärgården. 

Kommunerna i norra Bohuslän har en kuststräcka som till stora delar är utpekad som skyddsvärd 
ur olika aspekter. En stor del av Tanums och Strömstads kommuners skärgård ingår i 
Kosterhavets Nationalpark. Andra skyddsvärda områden är t ex Åbyfjorden, Gullmarn och 
Hafstensfjorden i söder. Ett utsläpp skulle leda till stora konsekvenser på naturmiljön genom att 
växt- och djurliv skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs. 

Syftet med att upprätta en kommunal oljeskyddsplan är att stärka kommunernas beredskap inför 
och vid en olycka. Målsättningen är att kommunerna ska ha beredskap och förmåga att bekämpa 
den olja som kommer i land från ett utsläpp och för att minimera ekologiska och 
socioekonomiska följder, inte minst för besöksnäringen. 

Framtagandet av oljeskyddsplanen har letts av en arbetsgrupp med säkerhetssamordnare och 
räddningstjänstpersonal i nära samarbete med representanter från berörda förvaltningar och 
myndigheter. För att skapa en användarvänlig och väl förankrad oljeskyddsplan har målsättningen 
varit att engagera de personer som i första hand blir berörda av den. Detta har skett genom att 
identifiera olika resurser inom kommunernas ordinarie verksamhet. 

ARBETSGRUPPEN 

Glenn D Gustavsson Marcus Staxäng Anna Karlsson 
Strömstad Tanum Uddevalla 

Mikael Gard Mona Engelbrektsson Joakim Hagetoft 
RMB Sotenäs/Tanum Lysekil/Munkedal 
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1.1.1 Distribution 
Planen distribueras för verkställighet och kännedom till följande verksamheter. 
 

▪ Kommunerna Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad. 

▪ Kustbevakningen. 

▪ Länsstyrelsen Västra Götaland, inklusive Kosterhavets Nationalpark. 

▪ Försvarsmakten.   

▪ SOS Alarm Göteborg. 

▪ MSB. 

▪ IUA Östfold. 
 

1.1.2 Förkortningar 
Följande förkortningar är vedertagna och används i planen. 
 
RL Räddningsledare 
ADR Transport av farligt gods på väg 
RMB Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
RLC Polisens regionsledningscentral 
LSO Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
RCB Räddningschef i beredskap 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
GIS Geografiskt informationssystem 
RC Räddningscentral 
TiB Tjänsteman i beredskap 
RIB MSB:s integrerade beslutsstöd 
FRG Frivilliga resursgruppen 
KBV Kustbevakningen 
HaV Havs- och Vattenmyndigheten 
SSRS Svenska Sjöräddningssällskapet 
REK Rekognosering 
KFV Katastrofhjälp för fåglar och vilt 
IUA Interkommunale utvalg mot akkut forurensning  
 
1.1.3 Revidering 

För att garantera en oljeskyddsberedskap med korrekta och uppdaterade uppgifter är det viktigt 
med kontinuerlig revidering av norra Bohusläns oljeskyddsplan samt den av MSB tilldelade 
oljeskyddspärmen. Säkerhetssamordnaren eller annan utsedd person i respektive kommun har i 
dialog med samverkansgruppen/arbetsgruppen ansvaret för att revideringen och översynen 
genomförs minst en gång per mandatperiod. Revideringen ska omfatta en översikt av 
 

▪ Oljeskyddsplanens aktualitet.  

▪ Organisationsplanen.  

▪ De inledande åtgärderna. 

▪ MSB:s oljeskyddspärm 

▪ Eventuell medverkan av frivilliga resurser. 
 
1.1.4 Referensmaterial 

Räddningsverket/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en 
oljeskyddspärm innehållande allmän information relaterad till en oljeolycka och skall ses som ett 
komplement till kommunernas oljeskyddsplan. Oljeskyddspärmen finns tillgänglig hos 
räddningstjänsterna samt hos miljö- och hälsoskyddsavdelningarna. 
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1.1.5 Bistånd till andra kommuner 

Varje kommun ska på begäran i möjligaste mån bistå annan kommun med hanteringen av ett 
oljeutsläpp.  
 

1.2 Svensk lagstiftning av betydelse för det marina oljeskadeskyddet 

Enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 4 kap 5 § har kommunen ansvaret för räddningstjänst i 
vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar som inte är statligt vatten. Ansvaret för sanering av 
oljeskador är författningsmässigt oreglerat, vilket innebär att den kommunala 
beredskapsplaneringen för oljeskydd formellt enbart omfattar räddningstjänst.  
 
Praxis är dock att kommunen också ansvarar för saneringen inom sitt ansvarsområde. När en 
olycka i skärgården inträffar är normalt Kustbevakningen den myndighet som är först på plats 
och har ansvaret för att minska konsekvenserna. Första prioritet är därför att begränsa utsläppet 
och ta upp delar av den olja som läckt ut samt minimera risken för fortsatt läckage. Olja som 
hotar stränder betraktas normalt som räddningstjänst. När oljan nått land och inte längre 
förväntas spridas ytterligare övergår arbetet från räddningstjänst till sanering. Ansvaret för 
saneringsfasen varierar beroende på vilken kommun som berörs och detaljer som beskriver detta 
framgår i de kommunspecifika bilagorna. 
 
Tillämpbar lagstiftning 

▪ Lag om kontinentalsockeln (1966:314).  

▪ Lag om ersättning från Internationella oljeskadefonderna (2005:253).  

▪ Lag om åtgärd mot förorening från fartyg (1980:424; ändrad genom bl a 2001:1292 och 
2002:874).  

▪ Förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:789; ändrad genom 
2001:1292 och 2002:734). 

▪ Lag om transport av farligt gods (2006:263). 

▪ Sjötrafikförordningen (1986:300). 

▪ Lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778). 

▪ Förordningen om skydd mot olyckor (FSO 2003:789). 

▪ Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (2006:544). 

▪ Fartygssäkerhetslag (2003:364). 

▪ Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). 

▪ Lag om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140; ändrad genom bl a 1993:789, 1996:530 och 
1998:847). 

▪ Sjölag (1994:1009). 

▪ Miljöbalk (1998:808). 

▪ Avfallsförordningen (2011:927). 

▪ Förordning till skydd mot oljeskador till sjöss – Bunkerförordningen (2013:540). 
 

1.3 Ansvarsområden och ansvariga myndigheter/aktörer 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) oljeskyddsmateriel finns i 
Kustbevakningens miljöskyddsförråd i Göteborg, Oskarshamn, Härnösand, Djurö och Slite. Vid 
en förfrågan om nationella resurser kommer 1–2 personer från MSB:s oljeresurspool att medfölja 
materielen till den kommunen som efterfrågar stöd. MSB ansvarar för att materielen 
transporteras till den kommunen som begär stöd.  
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En eventuell rekvirering måste gå via Tib MSB. 

MSB prövar kommunernas ansökningar gällande ersättning för kostnader i samband med olja 
eller andra skadliga ämnen och de efterföljande saneringsinsatserna enligt FSO (2003:789). 

Kustbevakningen skall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon svara för 
räddningstjänst när olja eller andra skadliga ämnen kommit ut i statligt vatten. I uppdraget ingår 
att ansvara för provtagning och analys av utsläppt olja för att kunna bestämma ursprung, 
egenskaper samt eventuell effekt på miljön. 

Transportstyrelsen har huvudansvaret för åtgärder som syftar till att förebygga oljeutsläpp från 
fartyg och olyckor till sjöss. 

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) ansvarar bland annat för havs- och vattenplanering, 
tillsyn och reglering. Myndigheten har det övergripande ansvaret bedömning av miljöpåverkan till 
följd av oljeolycka.  

Länsstyrelsen får enligt FSO 4 kap & 8 och genom sitt områdesansvar av regeringen föreskrivas, 
eller i särskilda fall överta ansvaret för kommunal räddningstjänst inom en eller flera kommuner. 
Det kan ske vid exempelvis stora oljeolyckor. Om räddningsinsatserna då även omfattar statlig 
räddningstjänst skall Länsstyrelsen svara för att insatserna samordnas. Länsstyrelsen kan ge råd 
och stöd till kommunerna utifrån sina ordinarie sakområden, till exempel underlag för 
prioriteringar rörande kustavsnitt och skyddsvärda områden. Länsstyrelsen ska också verka för att 
nödvändig samordning sker – framförallt när flera kommuner är berörda och när 
resurskonkurrens kan uppstå. Länsstyrelsen har en Tjänsteman i beredskap (TiB) som kan nås via 
SOS Alarm - 24 timmar om dygnet - året runt. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar 
sedan 2009 för förvaltning av Digital Miljöatlas, som bl. a ger information om områden längs 
kusten som är extra känsliga för oljeutsläpp. Digital miljöatlas innehåller också information om 
strandtyper och förslag på lämpliga saneringsmetoder för de olika områdena.  

Länets oljeresurspool utgörs av ett antal tjänstemän från räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd, 
säkerhetssamordnare samt informatörer som genomgått MSB:s oljeskyddsutbildningar. Dessa kan 
rekvireras via Länsstyrelsens TiB-funktion. 

1.4 Riskbild och dimensionerande skadefall 

1.4.1 Kommunernas ansvar 

Vid ett oljeutsläpp ansvarar kommunerna för hantering av oljan då den når kommunalt 
ansvarsområde. Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas normalt som skäl till 
räddningstjänst, då händelsen kräver ett snabbt ingripande. Kommunens räddningstjänst svarar 
för bekämpning i strandzonen, i kommunala hamnar samt andra eventuella ansvarsområden som 
pekats ut och som inte är på land. När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas 
situationen inte längre som räddningstjänst utan sanering - Kommunen svarar enligt gällande praxis för 
sanering av stränder efter ett miljöfarligt utsläpp. För kommunala räddningstjänstinsatser och även för 
saneringsinsatser orsakade av oljeutsläpp eller utflöde av andra skadliga ämnen i vatten har kommunen rätt till 
ersättning från staten för den del av kostnaderna som överstiger ett av regeringens fastställda belopp, (f n 0,5 b b) 
om utflödet har skett utanför kommunalt vatten, inom Kustbevakningens ansvarsområde. (LSO 7 kap. 2§ och 
3§ samt FSO 7 kap. 1§ och 2§) 
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1.4.2 Förutsättningar för kommunerna i norra Bohuslän 

I regionen förekommer i huvudsak färjetrafik och tankbåtstrafik till och från de större hamnarna 
där lastning och lossning genomförs. Riskerna är i första hand brand/explosion, grundstötning 
och kollisioner. Övriga faktorer som ökar risken är: 
 

▪ Starka vindar, främst från sydväst vid lågtryck. 

▪ Starka strömmar, (Jutiska- och Baltiska strömmen). 

▪ Fartygstrafiken i Skagerrak, främst till och från Oslofjorden och Brofjorden. 

▪ Utanför Bohus-Malmön finns det ett flertal ankringsplatser i nära anslutning till  
  Brofjorden och Åbyfjorden för fartyg i väntan på att komma in till råolje- eller  
  produktnamnen på Preemraff Lysekil. Två ankringsplatser finns även placerade 
  inne i Åbyfjorden (Natura 2000-område), samt ankringsplatsen i Byfjorden 
  utanför Uddevalla hamn. 

▪ Olyckor vid offshoreverksamhet i Nordsjön. 

▪ Terrorhandlingar. 

▪ Större mängd korsande färjetrafik i Oslofjordens mynning samt 
 tankbåtstrafiken till och från Brofjorden. 

▪ Övrig båttrafik 
 
1.4.3 Inventerade vrak 

Sjöfartsverket har inventerat omfattningen av förlista fartyg längs kusterna. Det är idag oklart hur 
de kontinuerliga utsläppen påverkar den marina miljön. Staten planerar för närvarande inga aktiva 
åtgärder för att sanera de fartygsvrak som bedöms innehålla olja. Kustbevakningen flyger varje 
vecka efter kusten och undersöker de positioner där vraken ligger. Om olja upptäcks agerar 
Kustbevakningen.  
 
I kustvattnet längs norra Bohuslän finns tre fartygsvrak som bedöms kunna leda till större 
oljepåslag – Skytteren utanför Måseskär, Langeland utanför Resö. Langeland bedöms särskilt 
problematisk eftersom hon ligger i Kosterhavets Nationalpark och relativt nära land.  
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1.4.4 

Riskområden på Västkusten 

Följande områden på Västkusten är särskilt belastade av fartygstrafik och därmed bedöms risken 
vara förhöjd vad gäller olyckor som resulterar i oljeutsläpp.  

▪ Route T till och från Östersjön.

▪ Toppning av last/läktring på Hertas Flak eller Fredrikshavns bukten.

▪ Göteborgs hamn (Preemraff Göteborg med flera) med fem nautiska mil farled i
trång skärgård.

▪ Stenungssund/Uddevalla med mycket trång farled i skärgård upp till 36 nautiska
mil.

▪ Trafiken till och från Preemraff Lysekil (Brofjorden).

1.4.5 Dimensionerande skadefall 

Följande kriterier (LSO) ska vara uppfyllda för att en kommunal räddningsinsats ska vara 
motiverad: 

✓ Behov av ett snabbt ingripande

✓ Det hotade intressets vikt

✓ Kostnaderna för insatsen

✓ Omständigheterna i övrigt

Kommunal räddningstjänsts verksamhet är, under förutsättning att oljan befinner sig på 
kommunalt ansvarsområde, inriktad mot att förebygga och hantera oljeutsläpp under följande 
förhållanden: 

➢ Då oljan utgör en fara för den naturmiljö som berörs samt riskerar att förvärra en redan
inträffad miljöskada.

➢ Då oljan kan leda till sekundära skador eller annan påverkan på bebyggelse, miljö,
kulturvärden liksom socioekonomiska värden.
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2 RÄDDNINGSTJÄNSTFAS 
 

2.1 Förebyggande verksamhet/val av metodik 

2.1.1  Operativt oljeskadeskydd till sjöss och på land 

Generellt gäller att ju tidigare och kraftfullare insatser som kan sättas in mot oljeutsläpp desto 
större är chansen att bekämpningen blir framgångsrik. Insatser med betoning på tidiga och 
kraftfulla utförs i första hand av statliga aktörer såsom Kustbevakningen då anledningar till 
oljeutsläpp ofta kan härledas till statligt ansvarsområde. 
 
I första hand vidtas åtgärder ombord på olycksfartyget för att förhindra eller i möjligaste mån 
begränsa ett utsläpp. Sådana åtgärder omfattar bland annat omlastning av olja ombord från 
skadade till oskadade tankar, trimning (vattenpumpning mellan tankar), läktring av olja från det 
skadade fartyget till ett annat fartyg samt tätning av skadade tankar. 
 
I andra hand vidtas åtgärder för att begränsa spridningen av den olja som kommit ut i vattnet. 
Detta görs genom att oljan omges med länsor (inlänsning), därefter påbörjas arbetet med att ta 
upp oljan ur vattnet. 
 
I tredje hand inriktas arbetet mot att ta upp mesta möjliga volym ur vattnet. Samtidigt vidtas 
åtgärder för att förhindra att olja förs in i strandzonen, sprids och når särskilt känsliga områden, 
samt att oljan sprider sig längs land och drabbar ytterligare områden. Digital MiljöAtlas är ett 
första verktyg för prioritering av skyddsvärda områden samt eventuella vikar som kan offras. 
 
2.1.2 Prioritering/metodval för oljebekämpning vid påslag 

Möjligheterna att framgångsrikt bekämpa ett oljeutsläpp beror till största delen på vilka fysikaliska 
och kemiska egenskaper oljan har, hur snabbt bekämpningsinsatsen kan påbörjas och hur 
skyndsamt resurser byggs upp. Andra framgångsfaktorer som bör nämnas är tillgång till lämplig 
utrustning och metoder, personalens utbildning och träning samt väderförhållandena på platsen.  
 
Valet av metod bör ske i samråd med MSB, HaV, Länsstyrelsen samt Kustbevakningen.  
 
Faktorer som styr metodvalet inför en oljesanering i strandzonen.  
 

▪ Vattenstånd. 

▪ Typ av strand eller kust. 

▪ Hur viktig och intressant är berörd strandzon från ett ekologiskt- och socioekonomiskt 
perspektiv? 

▪ Vilken volym handlar det om? 

▪ Hur djupt har oljan spridit sig i strandmaterialet? 

▪ Vilken typ av oljeprodukt är det och vilken form och tillstånd befinner den sig i? 

▪ Vilka möjligheter finns det att transportera utrustning till området? 

▪ Vilka möjligheter finns det att landa och transportera farligt avfall (olja och/eller 
kontaminerat material) från området? 

▪ Vilka yttre förhållanden – vågor, strömmar, väderlek – råder i området? 

▪ Hur stora skador har det blivit på stranden? 
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2.2 Normativt inriktningsbeslut för räddningschef 

Med normativt inriktningsbeslut menas räddningschefs övergripande beslut för inledande insatser 
och minimiberedskap. Följande moment skall beaktas. 

Säkerheten för egen personal - Säkerheten skall alltid prioriteras. Taktiken skall anpassas mot 
bakgrund av riskbilden. Säkerhet och försiktighet går alltid före verkan.  

Ekologiska och socioekonomiska värden - För att tillvarata dessa krävs en 
insatsprioritering. 

Åtgärder avseende djur - Samverkan skall ske med Länsstyrelsens naturvårdsenhet samt HaV. 
Kontakt tas med organisationer som eventuellt kan ta hand om oljeskadade djur.  

Kraftsamling av resurser - Resurserna skall dimensioneras i syfte att skapa lokal  
överlägsenhet, särskilt ifråga om förebyggande åtgärder om möjligt innan utsläppet når land. Vid 
behov går begäran om militär räddningshjälp med stöd av LSO 6 kap 7§, direkt till 
Försvarsmakten. Moduler ur MSB:s oljeskyddsförråd, som rekvireras via MSB:s TiB, kan 
användas vid större utsläpp. Det är väsentligt att det specifika behovet tydligt framgår i samband 
med att modulerna begärs.   

Uthållig ledning skall etableras på två nivåer - Ansvarigt räddningstjänstbefäl ute på 
skadeplats bör tidigt förses med resurser till en fältstab. Räddningschef i beredskap med stab för 
systemledning aktiveras i lämplig lokal exempelvis LC 54 (ledningscentral Trollhättan) eller 
berörd kommuns ledningscentral/stabsrum. 

Samverkan med media, kommunledning och Länsstyrelsen - Samverkan med media  
avser råd, information och varning till allmänheten. RCB ansvarar även för att samverkan sker 
med kommunledning och förvaltningar. Länsstyrelsen, grannkommuner och MSB skall hållas 
underrättade om läget vid större oljeutsläpp.  

Samverkan med markägare, försäkringsbolag samt restvärdesledare - Markägarmöten skall 
ske tidigt vid räddningsinsats samt i samband med avslutning av arbetet. 

Arbetet skall dokumenteras- Avser bland annat insatta resurser, eventuella frivilliga,  
utrustning, händelseförlopp, vidtagna åtgärder som underlag för analyser och ekonomisk 
redovisning efter insatser. För att ersättning ska utgå måste en fullständig dokumentation kunna 
visas upp efter slutfört arbete. Det bör från början finnas funktioner som hanterar 
dokumentationen, arbetet bör inte underskattas.  
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2.3 Räddningschefens uppgifter 

 – hanteras med hjälp av utsedd stab 

Analys, uppföljning och samverkan  
 
Följa upp läget ute på skadeplats i samverkan med Kustbevakningen och/eller andra aktörer. 
 

▪ Kvantitet utläckt olja. 

▪ Egenskaper hos utläckt olja. 

▪ Plats för utsläpp. 

▪ Utredningar. 

▪ Vindriktning, vindstyrka. 

▪ Skadade land- och vattenområden. 

▪ Typ av skador. 

▪ Oljeskadade djur. 

▪ Pågående och planerade åtgärder. 

▪ Prognos. 

▪ Övrigt som kan vara av intresse. 
 

▪ Ta fram förslag till inriktningsbeslut till Räddningschefen. 

▪ Prognoser, riskbedömningar och omfall. 

▪ Bevaka uthållighet och avlösning av operativa räddningstjänstbefäl. 

▪ Samverka med berörd/berörda kommunledning/kommunledningar och 
Länsstyrelsen. 

▪ Samverka med markägare och experter på natur- och miljövård. 
 
Logistik på lång sikt 

▪ Dokumentera och skapa räddningsresurser.  

▪ Initiera helikopterresurser vid behov.    

▪ Begära resurser från Försvarsmakten vid behov enligt LSO. 

▪ Samverka med eventuell Frivillig Resursgrupp, FRG. 

▪ Planera avlösningar av räddningsenheter.   

▪ Bevaka att insatta räddningsenheter får mat, dryck och utrustning. 

▪ Förbered för övergång till saneringsfas genom att, när det närmar sig, i 
förväg bjuda in saneringsfasens beslutsfattare i handlingarna. 

 
Information, massmediaservice 

▪ Använd kommunens informationsansvarige för kontinuerlig information 
och råd till allmänheten/media. 

▪ Lägesrapporter till Länsstyrelsen och kommunledningen; intern 
information. 

 
Stöd och personalvård 

▪ Organisera funktion för återhämtning och personalvård. 

▪ Samverka med kommunen om stöd till drabbade privatpersoner. 

▪ Bevaka att sjukvårdsresurser är tillgängliga. 
 
Dokumentation och samband 

▪ Omhänderta bildöverföring från skadeområde. 

▪ Dokumentera beslut, åtgärder, inskrivning av frivilliga, ingrepp i annans rätt i samverkan  
 med RL. 
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▪ IT-stöd såsom lägeskartor, flygfoton, Internet.

▪ Radiopassning, telefonpassning.

▪ Dokumentera underlag för ekonomisk redovisning efter insatser.

▪ Foton och positioner (GPS) tas för omfattning och användning vid uppföljning av
miljöeffekter.

Lägesbilder och åtgärder skall dokumenteras. Dokumentationen utgör underlag för MSB:s 
bedömning av ekonomisk ersättning för kommunens kostnader gällande räddningstjänst och 
sanering vid ett oljeutsläpp.  

2.4 Information/massmedia 

Informationsansvarig skall 
▪ Svara för den externa informationen till massmedia och allmänheten.

▪ Samverka med kommunernas informationsfunktioner.

▪ Vid behov hjälpa till med informationen till andra myndigheter.

▪ Svara för planeringen av eventuella studiebesök.

▪ Samordna information med andra aktörer.

Massmedia 
Pressmeddelande sänds ut i enlighet med respektive kommuns informationsplan/-policy. Syftet 
är först och främst att få ut råd och information kring händelsen till allmänheten i området.  

Informationsmöten 
Vid behov kan information spridas genom möten med olika organisationer i drabbade områden, 
till exempel lokala föreningar. 

2.5 Miljö- och hälsoskydd/räddningsinsats 

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten från berörd kommun ansvarar för följande åtgärder under 
en räddningsinsats vid oljepåslag. 

▪ Bistå räddningstjänsten med information och stöd för prioriteringar rörande naturvärden
som berörs eller riskerar att beröras av oljepåslag.

▪ Digital MiljöAtlas och Sea Track Web kan användas för uppdatering.

▪ Upprätta och hålla kontakt med HaV.

▪ Ha tillsynsansvar rörande miljöfarlig verksamhet som t ex hantering av miljöfarligt avfall.

▪ Upprätta kontakt med organisationer som eventuellt kan ta hand om oljeskadade fåglar.

▪ Eventuell medverkan i stabsarbete och massmediakontakt.

▪ Strandinventering, geografisk positionering och fotodokumentation för uppföljning av
effekter.
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2.6 Fältstabens uppgifter 

Fältstaben skall stödja skadeplatschefen/saneringsledaren. 1-2 personer utses omgående och 
numeräret förstärks vid behov. Fältstaben utför följande uppgifter. 
 

▪ Dokumentera skadan innan insatsen påbörjas. Fotografering och geografisk 
positionering. 

▪ Lägesrapporter, prognoser och resursbeställningar till RCB/stab.  

▪ Bedömer risker i skadeområdet. Behov att evakuera boende? 

▪ Samverkar tidigt med markägare. 

▪ Avlastar skadeplatschefen med radiokommunikation och dokumentation.  

▪ Understöder informationsansvarig att lämna service till media på platsen. 

▪ Ansvarar för logistik, underhåll och dokumentation av utplacerad utrustning. 

▪ Underhåll, sjukvård och bevakad materieldepå 

▪ Utspisning genom eventuell FRG eller Försvarsmakten.  

▪ Sjukvård genom ambulans eventuell FRG eller Försvarsmakten.    

▪ Materieldepå inrättas och placeras i närheten av ledningsplatsen. Utrustning ägarmärkes.  

▪ Materialdepån skall bevakas/bemannas och i anslutning till materieldepån skall 
möjligheter till rengöring, återställning av materiel finnas. 

▪  Helikopterlandningsplats ordnas på ca 100–200 meters avstånd från ledningsplatsen ur 
buller- och säkerhetssynpunkt. 

▪ Inskrivning av eventuella frivilliga skall noggrant dokumenteras. Använd särskild blankett. 
Utan inskrivning får frivilliga ej sättas in i räddningsinsats. 

▪ Vid avslutande av räddningsinsats skall RCB/LC 54 och räddningsledaren samråda om 
tidpunkt och överlämnande till objektsägaren. Markägarmöte skall genomföras om det 
finns drabbade markägare utöver stat och kommun. Se minneslista för markägarmöte. 

▪ Vid uppstart bör avtal tecknas om leverans av utrustning, drivmedel, mat mm.  
 

2.7 Markägarsammanträde 

Mötet initieras av LC 54 alternativt RCB och genomförs tidigt vid räddningsinsats samt vid 
avslutande av räddningsinsats. Lämplig lokal kan vara bygdegård, församlingshem eller 
brandstation. 
 
Deltagare  
Representanter för räddningstjänsten 
Representant för kommunledningen 
Markägare 
Försäkringsbolag  
 
Dagordning 

1. Mötets syfte. 
2. Presentation av deltagarna. 
3. Händelseutveckling i stort (karta). 
4. Media och informationsarbetet. 
5. Resurser i insatsen. 
6. Kommunens ansvar. 
7. Den enskildes/markägarens ansvar efter avslutad räddningsinsats. 
8. Kommunens kostnader, statens ersättning, markägarens försäkringsfrågor. 
9. Övriga frågor. 
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3 SANERINGSFAS 

3.1 Saneringsorganisationens uppgifter 

▪ Samråd med de ansvariga och arbetsledande funktionerna från räddningstjänstfasen.

▪ Inventering av området innan sanering påbörjas.

▪ Sanering av olja från naturområden, badstränder, hamnar mm.

▪ Kontakt med organisation för sanering av vilt/fågel.

▪ Rengöring av personal och utrustning.

▪ Arbetsmiljöfrågor för saneringspersonal.

▪ Hantering av oljerester och oljehaltigt material.

▪ Upprättande av plats/platser för omlastning av olja i hamn eller annan lämplig plats.

▪ Dokumentation av saneringsarbete och kostnader.

▪ Medverkan i massmediakontakter.

▪ Eventuell samordning med pågående räddningsinsats.

3.2 Fältstabens1 uppgifter 

Se avsnitt 2.6 ovan. 

3.3 Miljö- och hälsoskydd vid saneringsfas 

▪ Sammanställning av information om oljepåslagets utbredning. Fotografera och GPS-
positionera.

▪ Bistå saneringsorganisationen med information och stöd för prioriteringar rörande
naturvärden inom prioriterade områden och inom andra områden som berörs av
oljepåslag.

▪ Samordna saneringsmetod och saneringsnivå med saneringsledaren.

▪ Hålla kontakt med HaV eller annan expertis inom oljekemi, miljöpåverkan och
naturvårdsbiologi.

▪ Ansvara för tillsyn rörande miljöfarlig verksamhet, t ex hantering av miljöfarligt avfall,
kemikalier, omlastningsplatser mm.

▪ Vid behov hålla kontakt med organisationer som kan ta hand om oljeskadade fåglar.

▪ Medverka i kontakten med massmedia.

1Stabsarbete eller mer preciserat, strukturerat ledningsarbete i geografisk närhet till skadeplats/olycksplats. Det kan 
finnas fördelar att inte enbart bedriva stabsarbete på ett avskilt ställe, exempelvis en brandstation eller i ett 
kommunhus. I en fältstab har ingående befäl och expertis från andra aktörer såsom kommunens miljöförvaltningar 
sannolikt en bättre verklighetsanknytning. I realiteten handlar i denna plan om fysisk kontakt med personalen som 
praktiskt jobbar i miljöräddningsinsatsen/oljesaneringsinsatsen.  
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3.4 Information/massmedia 

Informationsansvarig skall 
▪ Svara för den externa informationen till massmedia och allmänheten.

▪ Samverka med kommunernas informationsfunktioner.

▪ Vid behov hjälpa till med informationen till andra myndigheter.

▪ Svara för planeringen av eventuella studiebesök.

▪ Samordna information med andra aktörer.

Massmedia 
Pressmeddelande sänds ut i enlighet med respektive kommuns informationsplan/-policy. Syftet 
är först och främst att få ut råd och information kring händelsen till allmänheten i området.  

Informationsmöten 
Vid behov kan information spridas genom möten med olika organisationer i drabbade områden, 
till exempel lokala föreningar. 
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DELREGIONAL 
 BILAGA 
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Bilaga A - Räddningstjänstfas 
Minneslista för räddningstjänststab  
Ledningsplats upprättas i respektive brandstations räddningscentral eller annan lämplig lokal. En 
stab under ledning av en stabschef utses och inrättas via LC 54 på uppdrag av Räddningschef 
eller Räddningschef i beredskap. Staben har följande uppdrag: 

▪ Skall vara fullt utbyggd senast dygnet efter aktivering.

▪ Skall stödja systemledning av hela verksamheten med perspektiv 1–4 dygn framåt.

▪ Skall kunna hantera flera samtidiga räddningsinsatser, kommunens beredskap och
samverkan.

▪ Skall vid behov också kunna stödja kommunledningen bland annat med analysarbete,
lägesuppföljning och samverkan.

▪ Skall vid behov avdela samverkansbefäl från räddningstjänsten till kommunledningen.

Räddningschef eller RCB svarar för diskussioner med Länsstyrelsen om eventuellt övertagande av 
ansvar för räddningstjänst. 

Minneslista för RCB  

▪ Kontakta Kustbevakningen för informationsutbyte och lägesrapport samt prognoser. Vid
stort oljepåslag kan det vara Länsstyrelsen som samordnar kontakten med
Kustbevakningen.

▪ Kraftsamla resurser i ett tidigt skede, även på vaga indikationer, informera regionsbefälet2

▪ Gör avstämning med TiB Länsstyrelsen

▪ Begär resurser från Kustbevakningens miljöskyddsförråd via TiB MSB

▪ Efter bedömning, begär understöd från andra kommuner

▪ Begär upp helikopter för rek/transportinsats

▪ Kalla in sambandsoperatörer till ledningscentral

▪ Larma Stabschef och initiera stab i ledningscentral

▪ Förbered kontakt med bl a Kustbevakningen, Västkuststiftelsen, Länsstyrelsen, MSB,
HaV, miljö- samt tekniska förvaltningen för eventuell medverkan.

▪ Förstärk RL/skadeplatschef/saneringsledare med fältstab.

▪ Larma ut lämplig personal som fältstab.

▪ Begär vid behov ledningscontainer från Munkedal via SOS.

▪ Förbered kontakt med Kustbevakningen

▪ Starta upp stabsarbetet i ledningscentral så fort personalen anländer

▪ Följ det normativa inriktningsbeslutet för större oljeutsläpp

▪ Låt radiooperatörerna sköta sambandet

▪ Dokumentera order och åtgärder

▪ Påminn skadeplatschef om tidig samverkan med markägare

▪ Begär utförlig väderprognos från SMHI

2 Regionsbefälet är en funktion i Norra Bohuslän som bakats in i rollen Räddningschef i beredskap för Uddevalla 
kommun. Tanken är att detta befäl ska involveras i räddningsinsats då det föreligger behov av resursutnyttjande över 
kommungränser. Denna organisation som kan initieras benämns ”Ledningsstöd Norra Bohuslän”. Regionsbefälet 
utgör vid stora insatser, såsom omfattande oljepåslag, en normativ och strategisk avlastning för Räddningschef i 
beredskap i berörd kommun. Se vidare bilaga X.  
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Exempel på organisering av stab 

Minneslista för skadeplatschef med fältstab 

▪ Genomför strandinventering i drabbade områden, med fokus på prioriterade områden, se
insatskort i Digital Miljöatlas. Använd inventeringsprotokoll. Se bilaga.

▪ Fastställ åtgärder enligt MSB:s saneringsmanual.

▪ Avdela ansvarig personal för förande av dagbok/loggar i WIS, LUPP eller motsvarande.
Se bilaga F och G

▪ Inventera vilken personal, utrustning samt transportmedel som finns tilldelade.

▪ Organisation och plats för sanering. Uppmärksamma ansvaret för arbetsmiljön med
hänsyn till rådande omständigheter.

▪ Kontrollera spridningsprognoser från Sea Track Web via KBV/MSB samt aktuella
väderprognoser.

▪ Observera att säkerhet alltid går före verkan.

▪ Ordna ledningsplats i exempelvis bygdegård, församlingshem, skola eller
ledningscontainer. Ledningsplatsen bör ligga en bit bort ifrån skadeområdet.

▪ Ordna brytpunkt vid större öppen plats med tillfartsvägar från flera håll.

▪ Val av hamn för omlastning från sjötransport till landtransport.

▪ För transport av avfall inklusive farligt avfall krävs tillstånd enligt 26 § avfallsförordningen
(2001:1 063). 

▪ Utse ansvarig för logistikplaneringen i samband med ett utsläpp.

▪ Utse lämplig plats för omlastning av ihopsamlat material.

▪ Välj plats för mellanlagring av oljerester och oljehaltiga massor. Mellanlagret bör kunna
tas i drift inom 1 dygn efter larm. Varaktigheten kan beräknas till 2–12 månader beroende
på omfattning. Överföring, insamling samt transport och lagring av oljehaltigt avfall är
viktiga steg under bekämpning och sanering. Hela hanteringskedjan, från lossning via
transport och mellanlagring till det slutliga omhändertagandet av den olja som tagits upp
ur vattnet eller från stränderna, måste fungera effektivt och smidigt. Därför är det viktigt
att planera för att kunna ta hand om de stora volymer oljerester av varierande renhet och
med olika egenskaper som det ofta är frågan om. Om lagringen sker på annan plats än där

Befattning Bemanning 
inledningsvis 

Bemanning 
fullt utbyggd 

Stabschef 1 1 

Analys, uppföljning, samverkan (=stabschefen) 1–2 (miljöexpertis) 

Logistik 1 2-3 -”-

Information, mediaservice 1 2     -”- 

Stöd och personalvård - 1 

Dokumentation och samband 1 (radiooprc, ass) 1–2 

Ledning FRG 1 1 

Externa samverkansrepresentanter Koordinator för 
helikopterverksamhet 
(Försvarsmakten) 
Länsstyrelsen 
Ev Kustbevakningen 
Ev Miljö & Hälsa 
Ev Nationalparken 
Ev övriga förvaltningar 
Ev MSB 
Ev norsk myndighet 
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saneringen pågår ses lagringen som en mellanlagring av avfall eller farligt avfall, vilket är 
anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken 9 kap. Det bedöms i 
planeringsläget inte möjligt att göra de investeringar som krävs för att kunna söka 
ett tillstånd för en permanent lösning. Vid en händelse som kan kräva 
mellanlagring skall därför kontakt tas med Länsstyrelsen skyndsamt för att få de 
tillstånd som krävs för en tillfällig mellanlagring. 

Avfallshanteringsföretag kan anlitas för att ansvara för avfallshanteringen, till exempel utse 
mellanlagringsplatser samt ansvara för deponi av uppsamlad olja. Expertis för hantering av 
stora volymer av avfall finns att tillgå i kommunen samt i regel i avfallshanteringsföretagens 
organisation. Se resurs- och kontaktlista i bilaga C. 

Tillfällig förvaring av olja och oljeblandat material i anslutning till stranden under pågående 
sanering kan betraktas som ”omlastning” och det ställs då inte krav på anmälan eller tillstånd 
enligt Miljöbalken. För att undvika spridning till omgivningen bör lagringen ske i täta 
containrar på tätt underlag.  
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Bilaga B – Saneringsfas 

Minneslista för saneringsledare med fältstab  
▪ Observera att säkerhet alltid går före verkan.

▪ Genomför strandinventering i drabbade områden, med fokus på de prioriterade
områden, insatskort i Digitalt MiljöAtlas. Använd inventeringsprotokoll. Se bilaga E

▪ Fastställ saneringsåtgärder enligt MSB:s saneringsmanual.

▪ Fastställ samstämmig nivå för saneringsmetod.

▪ Avdela personal för förande av dagbok, loggar samt utförda åtgärder i MiljöAtlas.
Sammanställning av förda åtgärdsdokument förda av respektive arbetsledare. Se bilaga F
och G

▪ Inventera vilken personal, utrustning samt transportmedel som finns tilldelade.

▪ Organisation och plats för sanering. Uppmärksamma ansvaret för arbetsmiljön med
hänsyn till rådande omständigheter.

▪ Ordna plats och organisation för sanering av personal och utrustning

▪ Kontrollera spridningsprognoser från Seatrackweb samt aktuella väderprognoser.

▪ Upprätta kontakt med organisationer som eventuellt kan ta hand om oljeskadade fåglar.

▪ Ordna ledningsplats i exempelvis bygdegård, församlingshem, skola eller
ledningscontainer.

▪ Ledningsplatsen bör ligga en bit bort ifrån skadeområdet.

▪ Ordna brytpunkt3 vid större öppen plats med tillfartsvägar från flera håll.

▪ Välj hamn för omlastning från sjötransport till landtransport

▪ För transport av avfall inklusive farligt avfall krävs tillstånd enligt 26 § avfallsförordningen
(2001:1 063).

▪ Utse ansvarig för logistikplaneringen i samband med ett utsläpp.

▪ Utse lämplig plats för omlastning av ihopsamlat material.

▪ Välj plats för mellanlagring av oljerester och oljehaltiga massor. Mellanlagret bör kunna
tas i drift inom 1 dygn efter larm. Varaktigheten kan beräknas till 2–12 månader beroende
på omfattning. Överföring, insamling samt transport och lagring av oljehaltigt avfall är
viktiga steg under bekämpning och sanering. Hela hanteringskedjan, från lossning via
transport och mellanlagring till det slutliga omhändertagandet av den olja som tagits upp
ur vattnet eller från stränderna, måste fungera effektivt och smidigt. Därför är det viktigt
att planera för att kunna ta hand om de stora volymer oljerester av varierande renhet och
med olika egenskaper som det ofta är frågan om. Om lagringen sker på annan plats än där
saneringen pågår ses lagringen som en mellanlagring av avfall eller farligt avfall, vilket är
anmälning eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken 9 kap.

3 "Brytpunkt används generellt då många enheter larmas till en räddningsinsats/olycka. Utses i allmänhet av 
räddningsledaren. Denna geografiska definierade plats skall ha goda tillfartsmöjligheter och ligga skyddad från fara, 
exempelvis drivande rökgaser, allmänhet eller tät trafik. Till denna plats dirigeras enheter i avvaktan på insats. Ibland 
svarar ett brytpunktsbefäl för samband och logistik på brytpunkten." 
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▪ Det bedöms i planeringsläget inte möjligt att göra de investeringar som krävs för 
att kunna söka ett tillstånd för en permanent lösning. Vid en händelse som kan 
kräva mellanlagring skall därför kontakt tas med Länsstyrelsen skyndsamt för att 
få de tillstånd som krävs för en tillfällig mellanlagring. 

 
Avfallshanteringsföretag kan anlitas för att ansvara för avfallshanteringen, till exempel utse 
mellanlagringsplatser samt ansvara för deponi av uppsamlad olja. Expertis för hantering av 
stora volymer av avfall finns att tillgå i kommunen samt i regel i avfallshanteringsföretagens 
organisation. Se resurs- och kontaktlista i bilaga C. 
 
Tillfällig förvaring av olja och oljeblandat material i anslutning till stranden under pågående 
sanering kan betraktas som ”omlastning” och det ställs då inte krav på anmälan eller tillstånd 
enligt miljöbalken. För att undvika spridning till omgivningen bör lagringen ske i täta 
containrar på tätt underlag.  
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Bilaga C - Resurs- och kontaktlista vid oljeutsläpp 

Länsor, bandvagnar och terrängfordon 
Rekvirering görs av räddningsledaren via berörd RCB, LC 54 0520-160 70 (Ledningscentralen i 
Trollhättan) eller MSB:s TiB 054–150 150. 

Helikopter 
Militär helikopter söks via SOS/JRCC.  
Polishelikopter Säve söks via polisens RLC i Göteborg 010-569 06 12/36 eller SOS 

Internationella oljeskadefonden 
Kontakt med fonden sker via MSB:s TIB 054–150 150 
www.iopcfunds.org 

Kartor och flygfoton 
Kommunkartan skala 1:50 000 
Fastighetskartan skala 1:20 000 
Dessutom karta över kommunen digitalt som kan anpassas i skala. 
Flyg/ortofoton över respektive kommun finns digitalt på kart- och mätavdelningar el. motsv. 
Länsstyrelsens Digital MiljöAtlas (www.gis.lst.se/miljoatlas) 

Kemikalieinspektionen 
08-519 411 00

Kustbevakningen 
Kustbevakningen växel, 031-727 91 00 
Massmediahänvisning, 031-727 91 39 

Kustbevakningen har tillgång till eget flyg samt satellitövervakning för bedömning av utsläpp till 
sjöss. De bistår även med spridningsberäkningar.  

Lokalradion 
Radio Väst, 0522-67 00 00, Södergatan 3, 452 26 Uddevalla 

TV 
TV4 Nyheterna Väst, 0520-40 37 00, nyheterna.vast@tv4.se 
SVT Västnytt, 031-83 72 60, vastnytt@svt.se  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Tjänsteman i beredskap, TiB söks via SOS. Journummer 031-334 11 06 (Enheten för Skydd och 
säkerhet, 010-224 40 00) 
Naturavdelningen (skyddsvärda områden), 010-224 40 00 
Miljöskyddsavdelningen (avfallsfrågor, miljögifter), 010-224 40 00 
Vattenavdelningen (provtagning och uppföljning av miljön), 010-224 40 00 

Militära resurser 
Söks alltid via vakthavande befäl, 0500–466 100 

mailto:nyheterna.vast@tv4.se
mailto:vastnytt@svt.se
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Miljörestvärdesledare 
Thomas Natanaelsson, 0734-14 26 86 (Göteborg) 
thomas.natanaelsson@rvr.nu 

Morgan Palmquist, 0705-56 42 32 (Karlstad) 
morgan.palmquist@rvr.nu 

Göran Sandström, 0702-35 06 55 
mailto:goran.sandstrom@rvr.nu 

Naturvårdsverket 
010-698 10 00

HaV 
HaV 010-698 6000 

Omhändertagande av oljeskadade djur 
Oljeskadade fåglar kan avlivas/tvättas. Kontakt kan tas med Katastrofhjälp för fåglar och vilt 
(KFV), 070-547 17 00, 070-558 75 48, 070-547 15 66 eller Fågelcentralen 0303-165 01. 

Statens vilt 
Vissa djur och fågelarter som påträffas (för mer information kring vilka arter gå in på 
www.nrm.se) skadade eller döda är man skyldig att anmäla till Polisen. Gällande skadade 
fåglar/djur kontaktar polisen Naturvårdsverket, 010-698 10 00. Döda fåglar/djur sändes till 
Naturhistoriska Riksmuseet, 08-51 95 40 00, 070- 393 66 71. 

MSB:s nationella oljeskyddsdepåer 
Rekvirering sker via Tjänsteman i beredskap (Tib) på MSB, 054–150 150 

SSRS  
Jour Stenungsund och Uddevalla, 0709-71 39 77, rs.stenungsund@ssrs.se 
Jour Kärringön, 0705-80 81 46, rs.karingon@ssrs.se 
Jour Strömstad, 0705-80 81 47, rs.stromstad@ssrs.se 

Stena Recycling AB/Miljö, journummer  
Göteborg, 010-445 53 04  
Uddevalla, 010-445 50 60 filial 
Stenungsund, 0303-77 33 75 filial 

Rambo AB – avfallsminimering och återvinning 
Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum 
Växelnummer, 0523-66 77 00 
Uddevalla Energi – avfallshantering 
Uddevalla 
Växelnummer, 0522-69 62 69 
Strömstad kommun – avfallshantering 
Strömstad 
Växelnummer, 0526–19 000 
Ragn-Sells AB – ADR 
Strömstad 
Växelnummer, 0771-88 88 88 

mailto:thomas.natanaelsson@rvr.nu
mailto:morgan.palmquist@rvr.nu
mailto:goran.sandstrom@rvr.nu
mailto:rs.stenungsund@ssrs.se
mailto:rs.karingon@ssrs.se
mailto:rs.stromstad@ssrs.se
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Bilaga D – Resursuppbyggnad och tillvägagångssätt för fiktivt skadefall 

En miljöräddningsinsats i samband med ett större oljepåslag till sjöss utanför Bohuskusten kan 
leda till behov av omfattande samverkan mellan olika aktörer. För att åskådliggöra detta följer här 
ett exempel på hur det skulle kunna se ut. 

Larm 
Sannolikt får kommunal räddningstjänst kännedom om oljepåslag via SOS som i sin tur får 
informationen från JRCC (Joint Rescue Coordination Center), om den inte inkommer direkt till 
SOS. Insatsledaren eller annat motsvarande högre befäl inom kommunal räddningstjänst får ofta 
den typen av larm själva. Detta innebär att berörda räddningsstyrkor inte larmas per automatik i 
förstaläget då hjälpbehovet i det tidiga skedet är svårbedömt. 

Inledande åtgärder  
Högre befäl från berörd eller hotad kommunal räddningstjänst begär via SOS att komma i 
kontakt med Kustbevakningen för att diskutera resursuppbyggnad och informera sig mer 
gällande omfattningen. 

Berörd kommuns RCB aktiveras om utsläppet visar sig vara stort och om det bedöms kunna leda 
till miljöräddningstjänst över kommungränserna.  

Berörda kommuners politiska ledning och säkerhetssamordnare aktiveras i syfte att sätta samman 
lämplig kommunal STAB för att hantera händelsen. Sambandsfrågan hanteras också mellan 
skadeplats, kommunal STAB, räddningstjänst STAB, JRCC, Kustbevakning- och Länsstyrelsen. 

Fortsatta åtgärder 
Lämpliga räddningsstyrkor från land i samverkan med Kustbevakningens resurser från sjösidan 
inleder arbetet med att skapa en lägesbild av miljöolyckan. För olja som hotar att nå land och som 
befinner sig på statligt ansvarsområde sker upptag mha KBV:s resurser efter beslutsstöd från 
Miljö Atlas, Sea Track Web och kommunernas miljöförvaltningar samt eventuellt Länsstyrelsens 
prioriteringar. Befinner sig oljan i stället i kommunalt utpekat ansvarsområde eller om oljan just 
nått land men inte bedöms statisk (fastnat permanent på land) hanterar kommunal 
räddningstjänst motsvarande upptagningsarbete. 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2019-09-18 

Dnr 

LKS 2019-000317 

Kommunstyrelseförvaltningen/Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 0523-61 31 50 
michael.johansson@lysekil.se 

Beslut om antagande Detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 
15:7 m.fl., Lysekils Kommun  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig markanvändning för att kunna 
inrymma bostäder, kontor samt vård- och centrumverksamhet. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplanen följer ÖP06, 
Boendestrategi samt Markförsörjningsstrategi. Förvaltningen har därför inget att 
tillägga.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 
15:7 m.fl. Lysekils kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för 
antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).      

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig markanvändning för att kunna 
inrymma bostäder, kontor samt vård- och centrumverksamhet. 

Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under 
granskning och är nu färdig för antagande. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av underlagen som 
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram inför antagande av detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7. 

Kommunstyrelseförvaltningen ska granska om detaljplanen följer kommunens 
översiktsplan (ÖP06) och andra strategiska styrdokument. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplanen följer ÖP06, 
Boendestrategi samt Markförsörjningsstrategi. Förvaltningen har därför inget att 
tillägga. 

Utredningarna till detaljplanen finns att läsa under www.lysekil.se/bygga-bo-och-
miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-
detaljplaner/lysekil.html 

https://www.lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lysekil.html
https://www.lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lysekil.html
https://www.lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lysekil.html
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Dnr 

LKS 2019-000317 

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

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Michael Johansson  
Avd. chef hållbar utveckling 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-01, § 155 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04 
Plankarta 2019-04-04, justerad 2019-09-04 
Planbeskrivning 2019-04-04, justerad 2019-09-04 
Illustrationsbilaga 2019-03-04, justerad 2019-09-04 
Samrådsredogörelse 2018-07-05 
Granskningsutlåtande 2019-08-19 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Exploatören 



 
 
 Sammanträdesprotokoll 
 
          Samhällsbyggnadsnämnd 2019-10-01 3 (4) 
  

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 155 
 
Beslut om antagande detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl., Lysekils 
kommun 
Dnr: B-2017-58 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig 
markanvändning för att kunna inrymma bostäder, kontor samt vård- och 
centrumverksamhet. 
 
Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under granskning och 
är nu färdig för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-04.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Mikael Wennergren (LP) och Christin Gustafsson Tallberg (S): Bifall till förvaltningens 
förslag.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till detaljplan 
för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl., Lysekils Kommun, samt att överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Reservation 
 
Leif Ahl (K) och Lars Björneld (L) lämnar blank reservation.  
 
Beslutet skickas till  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten 
Exploatören 
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Datum Dnr 
2019-09-04 B-2017-58

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Planenheten 
Stina Norén 0523 - 613355 
stina.noren@lysekil.se 

Beslut om antagande Detaljplan för Sjukhusområdet, 
Slätten 15:7 m.fl., Lysekils Kommun 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig markanvändning för att kunna 
inrymma bostäder, kontor samt vård- och centrumverksamhet. 

Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under granskning 
och är nu färdig för antagande. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till 
detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl, Lysekils Kommun, samt att 
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Ärendet 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Slätten 15:7, Slätten 5:1, Slätten 1:29 samt 
Smedgatan, Långeviksgatan och Lasarettsgatan på den kommunala fastigheten 
Kronberget 1:82.  

Fastigheten Slätten 15:7, som även kallas sjukhusområdet, är bebyggd med flera 
byggnader som främst rymmer Lysekils sjukhus med vårdverksamhet samt äldre- 
och korttidsboende. Sjukhuset har idag flera tomma lokaler vilket föranlett 
fastighetsägarens ansökan om ändring av markanvändning så att även bostäder, 
kontor och centrumanvändning blir tillåtet. I och med den nya detaljplanen 
möjliggörs det även för en högre exploatering. 

Detaljplanen har varit utskickad för samråd under tiden 2018-03-26 till och med 
2018-05-07. Alla yttranden som kom in under samrådstiden har sammanställts och 
kommenterats i en samrådsredogörelse, daterad 2018-07-05 och godkänd i beslut 
av byggnadsnämnden 2018-08-30, § 85, med tilläggsyrkande att lösning för 
parkering ska illustreras samt sol-, skugg- och höjdförhållanden redovisas i 
granskningshandlingarna.  

http://www.lysekil.se/
http://www.lysekil.se/
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Detaljplanen har därefter varit utskickad för granskning under tiden 2019-05-10 till 
och med 2019-06-07. Alla yttranden som kom in under granskningstiden har 
sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande, vilket godkändes av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-26 § 130. 

Planförslaget skickas nu för godkännande i kommunstyrelsen och antagande i 
kommunfullmäktige. 

Per Garenius Stina Norén 
Förvaltningschef Planhandläggare 

Bilaga/bilagor 
Plankarta 2019-04-04, justerad 2019-09-04 
Planbeskrivning 2019-04-04, justerad 2019-09-04 
Illustrationsbilaga 2019-03-04, justerad 2019-09-04 
Samrådsredogörelse 2018-07-05 
Granskningsutlåtande 2019-08-19 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Exploatören 

http://www.lysekil.se/
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- Beskrivning av panncentral 2019-04-04
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DETALJPLAN FÖR SJUKHUSOMRÅDET, SLÄTTEN 15:7 M.FL.GRANSKNINGSSHANDLING3

INLEDNING
Bakgrund
Denna detaljplan omfattar fastigheterna Slätten 15:7, Slätten 5:1, Slätten 1:29, 
samt Smedgatan, Långeviksgatan och Lasarettsgatan. Fastigheten Slätten 15:7, 
som även kallas sjukhusområdet, är bebyggd med flera byggnader som främst 
rymmer Lysekils sjukhus med vårdverksamhet samt äldre- och korttidsboende. 
Sjukhuset har idag flera tomma lokaler vilket föranlett fastighetsägarens 
ansökan om ändring av användning så att även bostäder, kontor och 
utbildningslokaler blir tillåtet. Förändringarna som föreslås är så pass 
omfattande att det inte räcker att ändra gällande detaljplan, utan en ny 
detaljplan ska tas fram.
Föreslagna förändringar stämmer väl överens med intentionerna i översikts-
planen och detaljplanen bedrivs därför med standardförfarande.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-13 att bevilja planbesked för sjukhus-
området, Slätten 15:7 m.fl.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att ändra den 
nuvarande användning A (allmänt ändamål) till centrum, vård, teknisk 
anläggning och bostäder, t.ex. hyresrätter, trygghetsboende och bostäder med 
särskild service för funktionshindrade. 
De huvudsakliga verksamheterna som finns inom området idag utgörs av vård 
och äldreboende och de kommer att kunna fortsätta i och med den nya detalj-
planen. Det kommer även att finnas möjlighet för bostäder, kontor och 
vuxenutbildning. 

Planprocessen (Äldre eller nyare PBL)
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen 2010:900 (SFS 2014:900) 
och planprocessen drivs med ett standardförfarande, vilket innebär att förslaget 
till detaljplan kommer att samrådas och därefter ställas ut för granskning innan 
det kan tas upp för godkännande och antagande. Tidpunkten för laga kraft 
förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

Preliminär tidplan för planarbetet
Beslut om granskning april 2019
Granskning maj 2019 
Godkännande i KS  okt 2019
Antagande i KF okt 2019

AntagandeGranskning

La
ga

 k
ra

ft

Samråd
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PLANDATA
Läge, areal och avgränsning
Planen ersätter gällande detaljplan och innefattar fastigheterna Slätten 
15:7, Slätten 5:1, del av Slätten 1:29, samt angränsande gator i väst och syd, 
Smedgatan, Långeviksgatan samt Lasarettsgatan. Gatorna ingår i fastigheten 
Kronberget 1:82. I öst avgränsas området av Valbogatan samt fastigheterna 
Slätten 1:85, och Slätten 1:242, och i norr av fastigheterna Kronberget 1:82, 
Slätten 1:339, samt Slätten 18:8.
Planområdets areal är ca 4,0 ha.

1:2 000
j
N Planavgränsning för Gamla Mejeriet, Slätten 1:34

Flygfoto, planområdet markerat med rött.

Markägoförhållanden
Fastigheten Slätten 15:7, Slätten 5:1 samt Slätten 1:29 är i privat ägo. Kronberget 
1:82 är en kommunal fastighet.
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas 
för det eller de ändamål som de är mest lämpade för. 
Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden 
som är opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt 
känsliga, av betydelse för fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kultur-
värden, som är värdefulla för friluftslivet, som är särskilt lämpliga för industriell 
produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller har betydelse för 
totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen ska de 
skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på områdena. Detta 
innebär att ny bebyggelse och nya verksamheter inte får påverka riksintressena 
negativt så att deras respektive funktion äventyras.
Väg 162 är av riksintresse för kommunikationer, enligt 3 kap 8 § MB och utgör 
huvudled in till Lysekil tätort.
Negativ påverkan på riksintresset för kommunikationer kan t.ex. vara en stor 
ökning av trafikmängder eller trafiklösningar som försvårar framkomligheten på 
vägen eller järnvägen, bristfälligt skydd mot buller från trafiken o.s.v.
Ett genomförande av planförslaget medför en liten trafikökning och bedöms 
därför inte påverka funktionen på vägen.

Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB
Stora delar av kustområdena i Lysekils kommun är av riksintresse enligt 4 kap 
miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och 
kulturvärden.

Planområdet omfattas av 4 § 4 kap. miljöbalken (högexploaterad kust), där
fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till
befintlig bebyggelse. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

De förändringar som föreslås i planförslaget är en komplettering inom
befintliga bebyggda kvarter i Lysekils tätort och någon avvikelse från Särskilda
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken bedöms därför inte ske.

Natura 2000
Gullmarsfjordens vattenområde är delvis ett Natura 2000-område och 
därmed av riksintresse enligt miljöbalken. Planområdet ingår inte i Natura 
2000-området men ligger inom avrinningsområdet till fjorden. 
Dagvatten från planområdet kommer att fördröjas och renas, innan det släpps 
ut i kommunens ledning. Planförslaget medför därför ingen försämring av 
förhållandena inom Natura 2000-området.
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller 
för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och 
miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller 
miljö (miljökvalitetsnormer). 

Gullmarsfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. En dagvatten-
utredning har utförts av Geosigma AB, 2017-06-30. Utredningen visar hur 
dagvatten från planområdet kan omhändertas så att miljökvalitetsnormerna för 
vatten inte försämras i Gullmarsfjorden.

Skydd av område, 7 kap MB
Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Lokala miljömål
De lokala miljömålen som redovisas i översiktsplanen från 2006 samt dess 
aktualitetsförklaring från 2010 ska integreras i samhällsplaneringen och 
balanseras mot sociala och samhällsekonomiska intressen. De lokala miljömålen 
stämmer överens med de regionala miljömålen (antagna 2013) samt regionala 
tilläggsmål (antagna 2015), med undantag att de regionala har uteslutit målet 
”Storslagen fjällmiljö” då det inte är aktuellt i länet. 
I den här detaljplanen är det övergripande miljömålet ”god bebyggd miljö” 
aktuellt och stämmer överens med preciseringen i översiktsplanen:

• den fysiska planeringen och samhällsbyggandet skall ske på sådant sätt att
de lokala miljömålen avseende energianvändning, användning av ickefossila
bränslen och transporter kan nås,

• kommunens kulturhistoriska och estetiska värden också skall tas till vara
och utvecklas i enlighet med kommunens kulturminnesvårdsprogram,

• kommunens tätortsnära grönområden skall tas till vara i enlighet med
programmet i översiktsplanen,

• kommuninvånarna skall inte utsättas för bullerstörningar över de riktvärden
som riksdagen fastställt

Planbestämmelser styr bebyggelsens utformning på ett sätt som kan
anses uppfylla målet om ”god bebyggd miljö”.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Lysekils översiktsplan, ÖP, antogs av kommunfullmäktige 2006-06-21 och en 
aktualitetsförklaring antogs i oktober 2010.
Det aktuella planområdet ligger i gällande översiktsplan inom ett område för 
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”allmänt ändamål och centrumbebyggelse” och det framtagna planförslaget är i 
och med detta i enlighet med gällande översiktsplan. Planförslaget tillåter även 
en exploatering av bostäder som följer översiktsplanens intention:
 ”Tätorten skall kompletteras och utvecklas så att bostäder kan uppföras i
attraktiva lägen samtidigt som natur- fritids- och kulturmiljöer bevaras
och finns tillgängliga i hela tätorten.” 
Innanför planområdets södra gräns är Lasarettsgatan markerad som del av 
huvudstråk för GC-väg i ÖP. Det gäller även för den del av Valbogatan som går 
längs med planområdets östra gräns upp till Trötemyrsvägen.
I ÖP är användningen av marken norr om planområdet avsatt som vägreservat. 
Reservatet ska utredas innan eventuell exploatering av det området kan göras.

Kartbild ur Lysekils översiktsplan från 2006

Kommunala program mm
VA-plan
Planeringen av området är i enlighet med de riktlinjer som VA-planen anger, 
och som kan behövas inom vatten- och avloppsförsörjningen i syfte att uppnå en 
långsiktigt hållbar hantering.

Boendestrategi
Boendestrategin har sex övergripande strategiska mål: 

• Skapa fler arbetstillfällen för boende i kommunen
• Få de unga som utbildat sig att återvända till kommunen
• Ta hand om den ökande befolkningsandelen äldre
• Förbättra infrastrukturen
• Utveckla ett attraktivt, hållbart och varierat bostadsbestånd för helårsboende
• Värna och marknadsföra de värden som gör vår kommun attraktiv

Planen medför en ökning av arbetstillfällen, helårsboende, platser på 
äldreboende, samt förbättringsåtgärder för trafiken.
Planförslaget innebär en förtätning av Lysekils tätort. I boendestrategin 

Allmänt ändamål och 
centrumbebyggelse
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förespråkas en bebyggelseförtätning som leder till ett kostnadseffektivt 
byggande, bevarar oexploaterade områden, samt ger utrymme för gemensamma 
lösningar som kollektivtrafik, närvärmecentraler, och VA-anläggningar. 

Markförsörjningsstrategi
I kommunens markförsörjningsstrategi står det skrivet att bebyggelsen bör 
lokaliseras med hänsyn till att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling. 
Detta innebär att man bör:

• Undvika fragmentering av landskapet
• Utnyttja befintliga strukturer såsom vägar, VA-nät m m
• Begränsa behovet av transporter
• Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik
• Utnyttja befintlig service och förstärka underlaget för denna
• Åstadkomma goda och attraktiva boendemiljöer utifrån ett brett spektra av

behov.

Planförslaget följer intentionerna i markförsörjningsstrategin.

Parkeringsnorm
Gällande parkeringsnorm för Lysekils kommun (antagen i kommunfullmäktige 
2011) fungerar som utgångpunkt vid planering och dimensionering av parkering 
för området.

Grön strategi
I Lysekils kommuns gröna strategi står det att spridningskorridorer i 
stadsmiljön är en förutsättning för biologisk mångfald. Dessa korridorer är 
gröna stråk genom det hårdgjorda stadslandskapet som ger möjligheter för djur 
och växter att röra sig samt spridas genom staden. 
I en naturinventering utförd 2016 av Calluna AB, är det direkt öst och väst 
om planområdet markerat två möjliga spridningskorridorer som har behov av 
utveckling. I inventeringen har också ett kastanjeträd på området markerat 
som skyddsvärt träd då det anses ha betydelse för biologisk mångfald. Träd 
ger viktiga livsrum åt växter och djur, samtidigt som de erbjuder svalka, skydd 
och vackra, variationsrika miljöer. Gamla träd har fler livsmiljöer att erbjuda 
än unga träd, därför ökar antalet arter med trädets ålder. I urbana miljöer står 
träden ofta solitärt och blir solbelysta, vilken är ytterligare en faktor som är 
viktigt för många arter i dessa miljöer.
Den Gröna strategin belyser även fördelen med gröna tak. Det skapar goda 
förutsättningar för pollinering, dagvattenhantering och biologisk mångfald.
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Kulturmiljöprogram
Området är inte en del av kommunens kulturmiljöprogram.

Detaljplaner
Det finns en befintlig detaljplan för området, Kv. Lasarettet m.m., Göteborgs och 
Bohus län, där området som täcker fastigheten Slätten 15:7 har beteckningen 
A (allmänt ändamål). Vid ansökan om bygglov inom detaljplanelagt område 
med beteckningen A tillåts endast åtgärder för samma allmänna ändamål som 
fastigheten eller byggnadsverket senast har använts till. Fastigheten Slätten 5:1 
har beteckningen BF vilket tillåter bostäder och fristående hus. 
Andra detaljplaner som direkt angränsar till, eller ligger i närheten av det 
aktuella planområdet är:

• 14-LYS-166 - Stadsplan från 1948 (reviderad senast 1952). Närmast
planområdet för sjukhuset medger planen bostäder i en eller två våningar.

• 14-LYS-376 - Detaljplan från 1981 (reviderad 1982). Planen medger park
närmast planområdet.

• 14-LYS-63 - Detaljplan från 1956. Planen medger utvidgning av gatan för att
möjliggöra för gångbana.

• 14-LYS-123 - Detaljplan från 1968. Planen medger bostäder, fristående hus i
en våning.

• 1484-P49 - Detaljplan från 2006 vars genomförandetid har gått ut. Planen
medger bostäder, kontor, hantverk och vård. Dock inte vård av djur.

Naturinventering av Calluna AB 2016, sjukhusområdet är markerat med en röd ring
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Gällande detaljplaner i området

Planprogram
Inget planprogram har upprättats inför denna planhandling.

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB 
Under framtagandet av aktuellt planförslag har en behovsbedömning gjorts 
för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Behovsbedömningen presenteras i ett separat dokument, daterat 
2017-08-10. Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs också i denna 
planbeskrivning.

Sammanfattning
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. 
Förändringen av markanvändningen berör ett redan ianspråktaget område 
inom en befintlig stadsmiljö och medför ingen skada på natur- och/eller 
kulturvärden i området.
Planförslaget bedöms inte heller medföra någon skada på riksintressen eller 
Natura 2000-område, och åsidosätter inte miljökvalitetsnormer. Inte heller 
motverkas nationella eller lokala miljömål. 

14-LYS-376 14-LYS-166

14-LYS-63

14-LYS-123

14-LYS-366

1484-P49
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Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt inte 
kommer att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller 
olämplig hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning 
för planens genomförande behöver därmed inte genomföras och det finns inget 
behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 
12§.

Kommunens ställningstagande
Mot bakgrund av ovanstående ställningstaganden och med stöd av 
byggnadsnämndens delegationsordning, 2016-06-16, kap. 4, punkt 3, har 
samhällsbyggnadschefen härmed beslutat att skicka ut planen på samråd 
enligt 5 kap 11§ PBL (SFS 2010:900, SFS 2014:900), samt att detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning av planen 
behöver därmed inte genomföras och behov av att upprätta en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning finns inte.

Länsstyrelsen har givits tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och 
kommunens förslag till ställningstagande. Länsstyrelsen har 2017-08-16 
skriftligen meddelat att de delar kommunens uppfattning att planförslaget 
inte kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan. Planförslaget behöver 
därmed inte miljöbedömas.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar: Planområdet är kuperat. Den norra delen av området består av 
berg och stenblock och korsas av flera promenadstigar.
Övriga delar av planområdet består av befintliga byggnader, hårdgjorda 
ytor och gräsytor. Mellan den högsta punkten i den norra delen av området 
(ca +47, RH2000) och den lägsta punkten i den södra delen av området (ca 
+28, RH2000) skiljer det 19 meter. De brantaste delarna i området ligger
i den nordvästra delen medan den sydöstra delen är mer platt. Befintlig
sjukhusbyggnad sträcker sig som en diagonal från sydväst mot nordost och
utgör en vägg mellan de två områdeshalvorna.
I en naturinventering (Calluna AB, 2016) är ett gammalt kastanjeträd i
planområdet utpekat som ett ”skyddsvärt träd”. Det har stor betydelse för
närområdet och det gröna landskapet. Naturinventeringen markerar även
områdena längs den västra och östra gränsen som spridningskorridorer i behov
av utveckling.
Enligt en rapport om trädets status, utförd av Harthill Trädexpert AB 25
november 2018, är trädet cirka 70 år gammalt och har bra vitalitet. Trädet är
stort, med en höjd av 18,5 meter och stamdiameter (diameter vid bröst höjd) på
1,2 meter. Krondiametern i alla riktningar är cirka 10 meter.
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Förändringar: En om- och tillbyggnad inom planområdet kommer 
huvudsakligen att ske på redan bebyggd mark och kommer därför inte att 
medföra några större förändringar.
I den norra delen av planområdet har det punktprickade området utökats samt 
kombinerats med korsmarkerad mark.
Kastanjen skyddas genom beteckningen n₁ på plankartan, som innebär att 
trädet endast kan fällas om det har drabbats av sjukdom eller om det innebär en 
säkerhetsrisk. Det är även krav om marklov för att fälla trädet. 

Konsekvenser: I och med att den norra delen av planområdet är betecknad som 
prick- och korsmarkerad kan den huvudsakligen inte bebyggas med undantag 
för komplementbyggnader samt anläggande av parkeringsplatser.
Områdena som i naturinventeringen är markerade som spridningskorridorer är 
prickade och kan planteras med växter som är lämpliga för spridning av arter. 
Vid eventuell fällning av kastanjen ska det ersättas med likvärdigt trädslag med 
ett stamomfång på minst 18 cm.

Geo- och bergteknik
Gesosigma AB har utfört en geoteknisk utredning daterad 2017-06-30, 
reviderad 2018-06-30. Här följer en sammanfattning av utredningen vad gäller 
förutsättningar samt rekommendationer.

• Grundläggning och markarbeten
Den västra delen av sjukhusområdet är byggd på fast mark vilket innebär att
djupet till berg är litet, ungefär 3 m. Den östra delen är byggd på en fyllning som
utgörs av sand, silt och grus.
Generellt gäller att grundläggningsmetoder för befintliga byggnader, som ska
byggas om eller till, ska kunna verifieras, antingen genom urgrävning och
provning eller genom tidigare utförda undersökningar.

Området indelat efter 
geologi där grön färg 
innebär berg och berg i 
dagen, rosa innebär fast 
mark med grunt ytnära berg 
och gul färg innebär ett 
något större djup till berg 
samt sedimentlager.
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• Markdisposition och byggbarhet
Sättningsskador kan uppstå vid pålastning av befintliga byggnader, vid
grundvattensänkning samt vid byggnation intill befintliga byggnader.
För att undvika sättningsskador skall konstruktören samråda med geotekniker
angående laster vid detaljprojekteringen.

• Skredrisk
Inom området finns inga naturliga lerslänter som skulle kunna utveckla skred.
Lera finns däremot ca 4 meter under fyllningen som utgörs av sand, silt och
grus.
Områdets totalstabilitet bedöms som säker. Faktorer som påverkar områdets
positiva stabilitet är närheten till berg samt att leran som återfinns på djupet har
en låg/ halvfast skjuvhållfasthet.

• Blocknedfall och bergras
I huvudsak bedöms uppmätta sprickriktningar på planområdet vara
gynnsamma för släntstabiliteten. Vid detaljprojektering bör dock en fördjupad
utredning ske av bergsakkunnig då enstaka sprickor och den tänkta släntens
egenskaper kan påverka förutsättningarna för släntens stabilitet.
En brant bergskärning (se illustration nedan) löper längs med en trappa för
gångtrafik inom sjukhusområdet. Skärningens storstabilitet bedöms som god,
men det noterades att tre stycken block bör bevakas eller åtgärdas. Blocken
kommer att åtgärdas innan detaljplanen antas.

1:2 000
j
N Planavgränsning för Gamla Mejeriet, Slätten 1:34

  

Röd ring markerar en 
bergsskärning med tre 
lösa stenblock

• Radon
Marken inom planområdet klassas enligt gällande översiktsplan som
högriskmark med avseende på radon. Riktlinjer i översiktsplanen gällande
byggnation och kontroll ska följas.
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Markföroreningar 
Planområdet bedöms inte innehålla några markföroreningar.

Bebyggelseområden
Bebyggelse
Förutsättningar: Bebyggelsen inom planområdet utgörs idag av Lysekils Sjukhus 
som rymmer olika vårdinrättningar såsom vårdcentral, barnavårdscentral, 
habilitering samt äldreboende. Stora delar av sjukhusbyggnaderna står idag 
tomma. 
I den norra delen av planområdet rymmer sjukhusbyggnaden 
energianläggningar som servar sjukhuset samt en av LEVA i Lysekil AB hyrd 
lokal för panncentral/reservanläggning för fjärrvärme. Anläggningen beskrivs 
närmare i separat bilaga.
Planområdet innefattar även en fastighet med ett enbostadshus i två våningar 
med tillhörande komplementbyggnader.
Runt omkring planområdet ligger mestadels enbostadshus. Längs med 
Valbogatan ligger det även flerfamiljsbostäder varav några rymmer 
kommersiell service i bottenvåningen. Direkt öster om planområdet ligger en 
tandvårdsinrättning.

Förändringar: 

Illustrationsplan som visar en möjlig utveckling av området med 
utgångspunkt i maximalt tillåtna höjder.

Befintlig byggnad

Ny byggnad 
ersätter befintlig

Påbyggnad1

4

2
3

5

6
2

1 3
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Illustrationsplanen samt längdsektionerna genom planområdet är utförda av 
Arkitekturkompaniet och visar en möjlig framtida utveckling. Samtliga illustrationer 
(inklusive sektion D-D och E-E) finns som bilagor i full storlek.

Sektion A-A

Sektion C-C

Sektion B-B

Höjderna på byggnaderna regleras som högsta nockhöjd över grundkartans noll-
plan.
Bestämmelse om tillåten takvinkel är satt för bebyggelsen längs med Valbogatan 
samt på fastigheten Slätten 5:1. Den tillåtna takvinkeln för Slätten 15:7 är i tidi-
gare detaljplan (14-LYS-366) högst 27 grader, medan den för Slätten 5:1 är den-
samma i tidigare detaljplan som i nytt detaljplaneförslag.

Nedan följer en beskrivning av bebyggelsen inom planområdet uppdelat på sex 
mindre områden (se illustrationsplan på förgående sida):

1. Nuvarande byggnad rymmer ett vård- och omsorgsboende. Byggnaden, som
idag är i två våningar, planeras att byggas på med en våning och utökar därmed
befintlig verksamhet.
Den nya planen tillåter en nockhöjd som motsvarar tillåtna höjder i gällande de-
taljplan.
2. Befintlig byggnad bevaras, men förutom att rymma vårdverksamhet och pann-
central ges även möjligheten för att lokalerna kan byggas om till bostäder och
lokaler avsedda för centrumverksamhet och kontor. Fastighetsägaren har idag
inga planer på att bygga ut eller på byggnaderna, men möjlighet ges för en högre
bebyggelse i framtiden.
Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 1 meter jämfört med bygg-
rätten i gällande detaljplan. För skorstenen, som är kopplad till panncentralen,
tillåts den nockhöjd som motsvarar skorstenens befintliga höjd.
3. De två befintliga byggnaderna i två våningar är idag i dåligt skick och står
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tomma. Byggnaderna ska ersättas med två nya byggnader i fyra våningar. 
Huvudsaklig användning kommer att vara bostäder, men möjlighet ges för 
centrum- och vårdverksamhet. Bostäderna är tänkta som mindre lägenheter. 
Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 1 meter jämfört med bygg-
rätten i gällande detaljplan.
4. Byggnaderna är i två respektive fyra våningar och planeras att byggas om till
bostäder, alternativt folkhögskola. Möjligheten ges även för centrum- samt vård-
verksamhet och kontor.
Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 1 meter jämfört med bygg-
rätten i gällande detaljplan.
5. Tanken är att befintlig byggnad i en våning ska rivas och ersättas av en större
byggnad i fem våningar. Byggnaden ska rymma bostäder eller äldreboende, men
planen tillåter även centrum- samt vårdverksamhet och kontor. Befintlig verk-
samhet, i form av korttidsboende, kommer att kunna finnas kvar i nya lokalerna.
Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 11 meter jämfört med bygg-
rätten i gällande detaljplan.
För byggnaderna 3-5 tillåts en takvinkel mellan 18 och 34 grader i syfte att ta
med det arkitektoniska uttrycket från den äldsta delen av sjukhusområdet samt
bebyggelsen vidare söderut längs med Valbogatan i en framtida exploatering.
6. Den nya detaljplanen innebär i stort sett inga förändringar för den befintliga
fastigheten.

Konsekvenser: Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att byggas på 
redan bebyggd mark. Det kommer därmed inte att ske några stora förändringar 
i terrängen. 
Lysekils kommun behöver bostäder och vill uppmuntra till ett ökat 
bostadsbyggande. Sjukhusområdet är utpekat som lämpligt för en utökad 
exploatering och som en följd av detta tillåts en högre bebyggelse. 
Vilka konsekvenser en ökad exploatering får för området har studerats i en 
3D-modell som översiktligt beskriver områdets bebyggelse. En studie av höjd- 
och solförhållande presenteras i en bilaga (Illustrationsbilaga). 
Det befintliga äldreboendet samt den del av bebyggelsen som betecknats med 
siffran 2 ligger en bit in på planområdet vilket leder till bedömningen att 
en högre bebyggelse inte har någon negativ inverkan på omgivningen. Den 
ökade exploateringen, jämfört med dagens situation, innebär en påverkan 
på solförhållandet kvällstid för husen längst norrut på den östra sidan av 
Valbogatan. Påverkan är inte stor och vid en jämförelse av vad som tillåts att 
bygga i gällande detaljplan är ändringen mycket liten.
Den största förändringen för omgivningen vad gäller höjd- och solförhållande 
jämfört med befintlig situation och gällande detaljplan är ökningen av tillåten 
nockhöjd i planområdets sydöstra hörn. För att skapa bäst möjliga förhållanden 
tas utgångspunkt i bebyggelsestrukturen längre ner på Valbogatan. Den 
prickade marken mellan kvarters- och gatumark säkerställer ett minimum-
avstånd mellan ny och befintlig bebyggelse samt fungerar som en förlängning 
av bostadsbebyggelsen längs med Valbogatan. Tanken är att undvika för tät 
bebyggelse samt skapa ett proportionerligt gaturum och en anpassning till 
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befintlig bebyggelse på och runt planområdet. Se bifogade sektioner och studie 
av höjd- och solförhållanden.

Foton över bebyggelsen längre söderut på Valbogatan.

Värmecentral
Förutsättningar: Se bilaga ”Värmecentral”.

Konsekvenser: I samråd med LEVA1 bedömer kommunen att en ökad byggnation 
i området inte inskränker på reservanläggningens verksamhet utan den kommer 
att kunna fungera som den gör i dagsläget. Leva ser heller inga större föränd-
ringar inom verksamheten under de närmaste 20 åren då pannor och skorsten är 
nyligen installerade.

Omgivningar och service
Förutsättningar: Inom 200–400 meters avstånd ligger Gullmarsskolan med 
verksamhet som innefattar förskola upp till och med högstadium. I anknytning 
till skolan finns även sim- och ishall. Den närmaste mataffären ligger på 
Landsvägsgatan, cirka 600 meter söder om planområdet.
Omgivningen runt planområdet är bebyggd i väst, öst och syd. Norr 
om planområdet utgörs landskapet av klippor som utgör ett populärt 
promenadområde.
Ungefär 1,5 kilometer norr om området, i änden av Smedgatan, ligger Långeviks 
småbåtshamn samt ett reningsverk.

Behovet av skolor, daghem, vård- och fritidslokaler, handel är tillfredsställt 
inom eller i nära anknytning till planområdet.

Arkeologi
Det finns inga fornlämningar inom planområdet.

Kulturmiljö
Förutsättningar: Den första delen av sjukhuset stod färdig 1922, men brann 
ner 1928. Den äldsta delen av dagens sjukhus stod klar 1932 och utgjorde då 
länssjukhus. De två mindre sjuksköterskebostäderna är från år 1946.
De nyare delarna av sjukhuset är byggda på 1980- och 1990-talet. Byggnaderna 

1 LEVA i Lysekil AB ansvarar för elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme i Lysekil 
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fungerar som tidsmarkörer som bidrar till en visuell beskrivning av områdets 
historia och utveckling.
På samma vis som äldre byggnader fungerar även träd som tidsmarkörer. Detta 
gäller för den stora kastanjen på planområdet.

Förändringar: Bebyggelseantikvarie hos Bohusläns Museum beskriver den äldre 
delen av sjukhuset som bevarandevärd. Sjukhuset spelar en viktig roll i Lysekils 
historia och dess byggnader är unika i staden. Vid ny-, om- eller tillbyggnad bör 
det tas hänsyn till dess arkitektoniska uttryck och karaktärsdrag.

Detaljplanen tillåter förändringar i bebyggelsen, men styr utformningen så att 
hänsyn till befintlig byggnation uppnås genom exempelvis bestämmelse om 
kulörval (f₁) och bevarande av kastanjen (n₁). 
I tillägg anser Bohusläns Museum att utformningen av takfoten hos de äldsta 
byggnaderna (se foton nedan) i möjligaste mån återskapas vid eventuella 
höjningar av byggnaderna. De påpekar även att anläggningen, innan eventuella 
ändringar, i sin helhet ska fotodokumenteras.

1:2 000
j
N Planavgränsning för Gamla Mejeriet, Slätten 1:34

De röda ringarna markerar aktuella byggnader vars takfot har en utformning/
svängning som Bohusläns Museum anser borde återskapas vid eventuell nyexploatering

Gator och trafik
Gator, gång- och cykelvägar 
Förutsättningar: Sweco Society AB har tagit fram en Trafik- och 
bullerutredning, 2017-06-30 med uppdatering av bullerdelen, 2018-09-24. Här 
följer en sammanfattning av utredningen.
Längs med de västra delarna av planområdet löper Långeviksgatan samt 
Smedgatan. Dessa gator är lägre belastade än de övriga (Lasarettsgatan och 
Valbogatan).
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Långeviksgatan är infarten till ett villaområde med ca 35 villor och längs med 
gatan står bilar parkerade. Fortsätter man norrut via Smedgatan kommer 
man till en småbåtshamn och även till ett reningsverk. Både hamnen och 
reningsverket genererar tung trafik till området. Inom utredningsområdet ingår 
Valbogatan och Lasarettsgatan som är en del av Lysekils huvudvägnät.

Inom utredningsområdet finns två primära cykelstråk. Ett separerat gång- och
cykelstråk löper längs Trötemyrsvägen, Valbogatan och den norra sidan 
av Lasarettsgatan. Här är cykeltrafiken separerad från biltrafik. Gång- och 
cykelstråket korsar Valbogatan samt passerar förbi ett antal utfarter från 
sjukhusområdet.
Längs större delen av Valbogatan färdas cyklister i blandtrafik. Längs 
Långeviksgatan finns trottoar på ena sidan vägen. Smedgatan har inget 
separerat gångstråk. Utmed Lasarettsgatan finns en trottoar på den södra sidan, 
men den går bara längs med delar av gatan. Där trottoaren slutar finns ett 
övergångställe så att gångtrafikanter kan gå över till andra sidan av gatan och 
fortsätta längs det kombinerade gång- och cykelstråket.

Förändringar: I korsningspunkten Lasarettsgatan/Långeviksgatan/
Gymnasievägen är kurvan skarp och såväl större som mindre fordon ”genar”. 
I trafikutredningen föreslås det en breddning av gatan samt en skylt som 
påbjuder rätt körbana. Detta medför att gång- och cykelbanan måste förskjutas 
mot Långeviksgatan. I utredningen föreslås det även en refug, men kommunen 
anser inte att det är en önskvärd eller nödvändig lösning i dagsläget. 

Konsekvenser: Breddningen av gatan, som beskrivs ovan, innebär ökad 
trafiksäkerhet och gör så att infarten mot Långeviksgatan blir tillgänglig för bil 
med släp och lastbil, och kommer därmed att genomföras. 

 
  

Kollektivtrafik
Förutsättningar: Kollektivtrafiknätet i Lysekil sammanfaller till stor del med 
huvudvägnätet.
Inom utredningsområdet finns två busshållplatser på Lasarettsgatan, inom 100 
meter från sjukhusets huvudentré.

Parkering, varumottag, utfarter
Förutsättningar: Sjukhuset har idag 168 parkeringsplatser totalt, varav 10 är 

Ny trafiklösning vid korsningen Långeviksgatan/Lasarettsgatan jämfört med gällande 
detaljplan. Rödmarkeringarna visar var breddningen av gatan är föreslagen.
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parkeringsplatser för rörelsehindrade. Parkeringsplatserna är fördelade på 
marken runt sjukhuset samt i parkeringskällare.
Sjukhuset har en varumottagning i östra delen av området via Valbogatan. I den 
sydvästra delen av området ligger sjukhusets akutmottagning med infart från 
Lasarettsgatan.

Förändringar: Fastighetsägaren/exploatören har sett över parkeringssituationen 
utifrån kommunens gällande parkeringsnorm, översiktsplanens intentioner, 
områdets förutsättningar samt sjukhusets behov. Parkeringsbeläggningen 
varierar under dygnet och en parkeringsnorm med ett samnyttjande av 
parkeringsplatser har tagits fram för exploatörens planerade utbyggnad. 
Vid en undersökning av möjligheter till samnyttjande görs en bedömning 
av beläggningsgraden för olika verksamheter vid olika tidpunkter. 
Parkeringsbehovet vid sjukhusområdet idag beräknas vara som störst mitt 
på dagen under måndag till fredag. Parkering för tillkommande bostäder i 
området beräknas däremot ha större behov av parkering under nattid och ett 
samnyttjande av platserna ses därför som en lösning och ligger som grund vid 
framtagandet av den detaljplaneanpassade parkeringsnormen.
Planen möjliggör parkering på planområdet längs med Valbogatan.
Planen innebär inga förändringar av varumottagning eller utfarter.

Konsekvenser: Utifrån den utbyggnadsanpassade parkeringsnormen, med 
utgångspunkt i ett samutnyttjande av platser, görs bedömningen att planerad 
bebyggelse kan hanteras utan att öka antalet parkeringsplatser. Däremot 
kan det utföras en omdisponering av parkeringsarealet inom planområdet. 
Detta är i linje med kommunens ambition att gå mot ett lägre bilberoende. 
Fastighetsägaren/exploatören anpassar parkeringssituationen till det av 
kommunen godkända antalet handikapplatser. 
Vid eventuellt nya utbyggnadsplaner i framtiden är parkeringsnormen lätt att 
justera utifrån ny situation på området samt utvecklingen av bilberoendet i 
samhället. 
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Tillgänglighet
Förutsättningar: Befintliga byggnader inom planområdet är tillgänglighets- 
anpassade.

Förändringar: Eventuell ny-, om- eller påbyggnation inom planområdet innebär 
inga förändringar av tillgängligheten.

Friytor
Lek och rekreationsområden
Förutsättningar: Planområdet ligger i direkt anknytning till ett populärt 
rekreationsområde i norr. Smedgatan leder ner till den kommunala och privata 
småbåtshamnen Stora Långevik. Därifrån går det att promenera längs med 
vattnet till Valbodalen.
Den närmsta kommunala lekplatsen ligger cirka 100 meter söder om 
planområdet vid Bergavägen. Lekplatsen har mest fokus på småbarnslek 
och är i behov av en renovering. Lekplatsen finns med i kommunens sjuåriga 
åtgärdsprogram som utgörs av ett rullande schema med lekplatsrenoveringar.
Cirka 300 meter (200 meter fågelvägen) öster om planområdet ligger 
Slättevallens idrottsplats.
Inom planområdet bor de flesta på vård och omsorgsboendet. Till boende tillhör 
en innergård.

Förändringar: Förutom en påbyggnad på det befintliga äldreboendet kommer 
den planerade exploateringen att medföra mindre lägenheter, för till exempel 
studenter och äldre. 
På plankartan har mark inom planområdet avsatts till dagvattenhantering samt 
bevarande av skyddsvärt träd.   

Konsekvenser: De boende har tillgång till rekreationsområdet norr om 
planområdet, samt befintlig kommunal lekplats och idrottsplats.
Platsen som har avsatts till bevarande av träd och dagvattenhantering genererar 
ekosystemtjänster med många olika värden, som förutom att stödja en 
biodiversitet och grundprocesser som vatten- och luftrening, även bidrar till 
livskvalitet och en hälsosam miljö. Här finns även möjligheten att anlägga en 
närlekplats för platsens boende eller besökande barn.

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och dagvatten
Förutsättningar: Planområdet ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde 
och befintliga vatten-, avlopps och dagvattenledningar finns i anslutning till 
planområdet. I dag sker ingen fördröjning av dagvatten som bildas inom 
detaljplaneområdet utan det rinner till dagvattenledningar som är kopplade till 
det kommunala dagvattennätet.
Planeringen av området innefattar de åtgärder som kommunens VA-plan anger.
En dagvattenutredning har utförts av Geosigma AB, 2017-06-30 med 
komplettering, 2018-09-11. I förbindelse med utredningen gjorde konsulten ett 
platsbesök. Det framgick då tydligt att en enskild dagvattenlösning för hela
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planområdet inte är möjlig då de planerade byggnaderna ligger långt ifrån 
varandra och ytorna möjliga för fördröjning och rening begränsas av jorddjup 
och olika ledningar på planområdet. Förutom i söder och öster där ett större 
jorddjup påträffas, består planområdet främst av takyta, asfaltsyta, berg i dagen, 
samt ytnära berg med tunna jordlager.
Enligt SMHI är de uppmätta grundvattennivåerna normala.

Förändringar: Vid ett 100-årsregn kommer det mer regn än vad 
dagvattenhanteringen är gjord för att klara av. Efter planerad exploatering 
beräknas extremflödena öka med omkring 5%. 
Det är miljökvalitetsnormerna för vatten som kan påverkas av förändringen 
av detaljplanen eftersom dagvattnet leds ut i Gullmarn. Efter att dagvattnet 
passerat föreslagna reningsåtgärder kommer däremot både halter och
årliga föroreningsmängder vara lägre än för befintlig markanvändning.

Konsekvenser: Då området ligger högt kommer mycket av dagvattnet vid 
extrema regn, att kunna sväljas av dagvattenbrunnarna. Detta kan leda till 
uppslag längre nedströms i dagvattennätet efter Valbogatan och Bangårdsgatan. 
När dagvattenbrunnarna på området inte klarar att ta emot vatten längre 
ska vattnet kunna flöda ytledes via områdets lågpunkter och vidare ut på 
Lasarettsgatan och Valbogatan och sedan vidare ut i hamnen och Gullmarn. 
På ett ställe centralt på planområdet kan vatten komma att ansamlas i en 
lågpunkt och bilda en vattenspegel, men sänkan bedöms kunna magasinera 
vattnet tillräckligt väl och det kommer således ej medföra skador på 
intilliggande byggnader. Även längst ner i hamnen där marken flackar ut kan ett 
extremregn skapa vattenansamlingar. Detta behöver på sikt ses över i ett större 
sammanhang. 

I planerandet av en fungerande dagvattenhantering är det viktigt att utgå 
ifrån platsens förutsättningar. För att uppnå en minskad belastning på 
recipienten och inte sänka grundvattennivåerna efter planerade förändringar 
av planområdet, föreslås det i dagvattenutredningen att dagvatten från taken 
på de nya husen i sydost med anslutande hårdgjorda ytor, samt dagvattnet från 
den södra sidan av taket på den befintliga byggnaden norr om dessa, leds till 
en växtbädd. Det föreslås att växtbädden, som tar upp vatten och föroreningar, 
placeras mitt emellan nya och befintliga byggnader där ett tillfredsställande 
jorddjup påträffas. I plankartan har ett prickmarkerat område delvis avsatts till 
dagvattenanläggning genom beteckningen n₂. Syftet är att i enlighet med, eller 
motsvarande förslaget i dagvattenutredningen minimera påverkan på Gullmarn.
I linje med kommunens gröna strategi står det även i utredningen att 
användandet av miljöanpassade takmaterial samt anläggandet av gröna tak kan 
fungera som alternativa lösningar på att förbättra utsläppet till recipienten.
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Värme
Förutsättningar: Byggnaderna är anslutna till LEVAs ledningsnät för 
fjärrvärme.

Förändringar: Ny bebyggelse kan anslutas till befintlig fjärrvärmeledning.

El, tele
Förutsättningar: El- och teleledningar finns inom fastigheten. Sjukhusets el 
matning sker idag via fastighetsägarens 10 kV ställverk.

Förändringar:  
Ny bebyggelse ska anslutas till befintliga nät. Den nya bebyggelsen kan kopplas 
på ett lågspänningsabonnemang. Det krävs då att en transformatorstation 
byggs. I det syftet är det i plankartan avsatt ett E-område i den östra delen av 
området.

Avfallshantering
Förutsättningar: All hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall från boende och verksamheter i kommunen ombesörjes av Rambo 
AB på uppdrag av kommunen. Bestämmelser om sortering, kärlplacering, 
framkomlighet för sopfordon mm utifrån av kommunfullmäktige fastställda 
lokala avfallsföreskrifter, liksom arbetsmiljöbestämmelser för sophämtning, ska 

Det blåa området (E1 
användning) i plankartan 
är avsatt till byggande av 
transformatorstation.

Område med prickad mark 
avsedd för placering av 
dagvattenanläggning, n2, är 
rödstreckat
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följas vid avfallshanteringen. 

Förändringar: Vid framtagande av bygglovshandlingar för ny eller ändrad 
bebyggelse ska utrymmen för avfallshantering placeras och utformas så att 
sortering och hämtning kan ske på ett både miljö- och arbetsmiljömässigt 
hållbart sätt enligt Rambos avfallsföreskrifter. Det gäller även hämtning av 
avfall från befintliga byggnader och verksamheter som ej ska ändras.

Hälsa och säkerhet
Riskanalys
Ingen särskild riskutredning behövs.

Buller
Förutsättningar: Sweco Society AB har tagit fram en Trafik- och 
bullerutredning, 2017-06-30 med uppdatering 2018-09-24, där det framgår 
att samtliga byggnader inom sjukhusområdet håller sig inom riktvärden för 
trafikbuller. Slätten 5:1 saknar däremot en lugn uteplats då all yta i anslutning 
till fastigheten överskrider maximal ljudnivå.
Det förekommer buller från värmecentralens skorsten. 

Konsekvenser: Enligt senaste uppdateringen av riktvärden för trafikbuller 
2015:216 finns i detta projekt inga begränsningar gällande dämpad sida med 
prognostiserade trafiksiffror. För planerade byggnader längs med Valbogatan 
och Lasarettsgatan rekommenderas däremot att ljudisolering hos ingående 
fasaddelar dimensioneras av en akustiker.
Efter den planerade exploateringen sker ingen anmärkningsbar ökning av 
buller, varken på planområdet eller i den direkta omgivningen. Tvärtemot 
minskar bullernivån på uteplatserna på planområdet i syd och väst då de nya 
byggnaderna fungerar som bullerskärmar mot gatorna. Dock bör eventuell 
placering av uteplats begränsas med vägledning av bullerutredningen med 
komplettering.
Vad gäller buller från skorstenen är pannorna, enligt LEVAs driftstatistik, igång 
ett fåtal tillfällen/dygn under året (se bifogad beskrivning av panncentralen). 
Det har kommit in klagomål från grannfastigheter angående störande buller, 
men de bullerstörningar som då uppstår bedöms inte medföra olägenheter. Med 
olägenhet avses i miljöbalken en störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk 
mening. De störningar som avses är sådana som inte är ringa och som inte 
är helt tillfälliga. En störning ska ha en viss varaktighet för att anses vara en 
olägenhet för människors hälsa. 
Leva har låtit ta fram en rapport med mätningar av industribullret. Miljö-
enheten i Lysekil har tagit del av rapporten och skapar ett tillsynsobjekt 
(U-verksamhet) för panncentralen. Vid eventuella framtida klagomål kan de 
använda rapporten för att bedöma om det finns risk för olägenhet. Hur ofta 
pannan används fortsättningsvis är det som kommer avgöra om det behöver 
föreläggas skyddsåtgärder. Bullrets från skorstenen bedöms därmed inte i 
nuläget hindra en exploatering på planområdet.
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GENOMFÖRANDE
Allmänt
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att 
genomföra detaljplanen. Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen 
självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är endast att den ska vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Planförslagets innebörd för fastighetsägarna i planområdet
För Slätten 1:29 och 5:1 medför planförslaget inga juridiska, ekonomiska eller 
fastighetsbildningsmässiga förändringar.

Byggrätter: Slätten 15:7 får en begränsning i byggrätten i form av ett u-område 
för fjärrvärmeledningar och elkabel in till sjukhuset. Placeringen av u-området 
överensstämmer med ledningarnas faktiska läge. Ledningsrätten avviker 
däremot från ledningarnas dragning och behöver omprövas. 

I illustrationen är u-området rödstreckat

Markköp: Kommunen avser att köpa en liten markdel i förbindelse med att 
Lasarettsgatan ska breddas vid den befintliga busshållplatsen. Kostnaden för 
köpet, som bedöms bli låg och vara av nödvändighet för lokal trafiksäkerhet, 
belastar kommunen.

I illustrationen är delen av Lasarettsgatan, där en breddnings ska ske, rödstreckad

Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Lysekils kommun är huvudman för allmän platsmark. 
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Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den 
väsentligaste rättseffekten är, att markägarna under genomförandetiden har en 
ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen 
inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter 
den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Genomförandetiden är 15 år från det 
datum detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning
Ansvar för att genomföra planen åligger i huvudsak exploatören. Nedan 
redovisas förslag till ansvarsfördelning vad gäller genomförande och drift av 
mark och anläggningar inom planområdet.

Anläggning 
(beteckning på plankartan)

Allmänna platser
GATA
GATA1

Vatten, spillvatten- och 
dagvattenledningar

Kvartersmark
B - befintliga fastigheter

B - nya fastigheter

C - centrum

D - vård

E - tekniska anläggningar
- pann-/ värmecentral

E₁ - transformatorstation

Ledningar inom 
u- områden

Vatten, spillvatten- 
och dagvattenledningar 
utanför u-områden

n₂ - infiltrationsanläggning

Anläggningens 
ägare

Lysekils kommun
Lysekils kommun

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare
Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Genomförande-
ansvarig

Lysekils kommun
Lysekils kommun

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Exploatör/fastighetsägare

Exploatör/fastighetsägare

Exploatör/fastighetsägare

Exploatör/fastighetsägare
Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Driftansvarig

Lysekils kommun
Lysekils kommun

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare
Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Leva i Lysekil AB

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Avtal
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan exploatören och Lysekils kommun.
Kommunen och exploatören avser att teckna avtal om fastighetsreglering 
avseende den utökade busshållplatsen.
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Fastighetsrättsliga frågor
Markägande
Denna detaljplan omfattar fastigheterna Slätten 15:7, Slätten 5:1, samt del av 
Slätten 1:29 och Kronberget 1:82. 
Fastighetsägare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets-
förteckningen.

Allmän plats
Kommunen äger Kronberget 1:82, vilken delvis redovisas som allmän plats i 
detaljplanen. 
Kommunen avser att lösa in privatägd mark i förbindelse med breddning av 
gatan vid korsningen Lasarettsgatan/Långeviksgatan/Gymnasievägen. I det 
fall kommunen inte har möjlighet att träffa frivilliga överenskommelser har 
kommunen rätt att förvärva allmän platsmark enligt PBL. Kommunen är även 
skyldig att lösa in allmän plats om fastighetsägaren begär det.
Kommunen ansöker hos Lantmäteriet om fastighetsreglering och övrig 
fastighetsbildning som rör allmänplatsmark.

Gemensamhetsanläggningar
Om fastigheten Slätten 15:7 delas kan det bli aktuellt med 
gemensamhetsanläggningar för t.ex. dagvattenmagasin, parkeringsplatser, 
sophus och dylikt.

Servitut/Ledningsrätt
Leva i Lysekil AB har en ledningsrätt genom planområdet, som inte 
sammanfaller med ledningens faktiska läge. Det måste därför göras en 
omprövning av ledningsrätten. Ledningsrätten gäller fjärrvärmeledningar och 
elledningar för vilka ett u-områden har inrättats i plankartan. 
Leva i Lysekil AB har även en panncentral i sjukhusets lokaler som i planen 
ligger i ett användningsområde med bland annat beteckningen E för teknisk 
anläggning.
Kommunen har ett servitut för VA-ledningar i en tunnel som korsar 
planområdet. Denna ska beaktas och arbeten får anpassas så att ingen åverkan 
sker. Servitutet berörs inte av de ändringar den nya planen medför.

Ekonomiska frågor
Mark 
Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive 
kvartersmark som ska överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i 
en frivillig överenskommelse inför ansökan om fastighetsbildning. Kostnaden 
för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som respektive 
fastighetsägare har av föreslagen åtgärd.

Va- anläggningsavgift 
VA-anläggningsavgift ska erläggas för den allmänna VA-anläggningen enligt 
gällande taxa när förbindelsepunkt upprättats och meddelats. För fastigheter 
som redan i dag har VA-anslutning skall anläggningsavgiften justeras enligt 
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gällande taxa för byggrätter som utökas från tidigare plan.
Fjärrvärme
Anslutning till fjärrvärme finns inom planområdet, vid eventuell ändring ska 
detta avklaras med Leva i Lysekil AB. 
Anslutningsavgifter utgår enligt gällande taxa.

Geoteknik 
Geotekniska åtgärder som krävs för byggnader och anläggningar inom 
kvartersmarken bekostas av berörd fastighetsägare. Åtgärder inom 
allmänplatsmark bekostas av kommunen.

Bergras/Blocknedfall
Berggeotekniska åtgärder som krävs för att erhålla bygglov för byggnader och 
anläggningar ansvarar och bekostar berörd fastighetsägare för.

Markmiljö och fyllnadsmassor
Åtgärder som krävs för markmiljö och fyllnadsmassor inom kvartersmarken 
bekostas av berörd fastighetsägare. Åtgärder inom allmänplatsmark bekostas av 
kommunen.

Planavgift
Vid bygglovsprövning kommer inte planavgift att tas ut. Bygglovsavgifter 
kommer att tas ut enligt gällande bygglovtaxa.

Tekniska frågor 
Vatten, spillvatten och dagvatten
Den planerade utbyggnaden av sjukhusområdet förmodas ej medföra några VA-
tekniska problem. Både befintliga dricksvatten- och spillavloppsledningar till 
området har tillräcklig kapacitet för de ändringar planen medför. Vidare ska en 
infiltrationsanläggning för dagvattenhantering anläggas på fastigheten Slätten 
15:7.
Befintliga VA-anläggningars läge måste beaktas vid genomförandet, ev. 
flyttning/ombyggnad eller uppdimensioneringar ska bekostas av exploatören.

Uppvärmning/Fjärrvärme
Om anläggningarna inte kan vara kvar i nuvarande läge skall samråd ske med 
Leva i Lysekil och flyttning/ombyggnad bekostas av berörd fastighetsägare/
exploatör. 

Brand och säkerhet
Brandpost inom området finns och tillfylles enligt Räddningstjänsten.
Dock bör dess kapacitet kontrolleras så att den ej har nedsatt kapacitet på grund 
av ålder/igensättning eller fel dimension.

Naturområden
Skyddsvärd kastanj, som utpekats i en naturinventering utförd 2016 av Calluna
AB, skall hägnas in och skyddas då åtgärder genomförs i området. Inhägnaden
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bör omfatta det område som i plankartan betecknas med n₁.
Geoteknik
Enligt geoteknisk undersökning daterad 2017-06-30 är det inga geotekniska 
problem i vägen för utbyggnad av området. Vid pålastning av befintlig 
bebyggelse skall däremot tidigare grundläggning kunna verifieras, antingen 
genom utgrävning samt provning eller genom tidigare utförda undersökningar. 
Vid detaljprojektering skall konstruktör samråda med geotekniker.

PLANPROCESSEN
Planen går nu in i granskningsskedet. Myndigheter, sakägare och andra berörda 
parter informeras och bereds tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. 
Efter granskningen sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit 
in i ett utställningsutlåtande. Eventuellt kan mindre justeringar behöva göras 
utifrån de synpunkter som då kommit in. Därefter kan detaljplanen godkännas 
av kommunstyrelsen och sedan antas av kommunfullmäktige.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Stina Norén   Planhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rodrigo Baraona Vargas Planhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Harald Olofsson  Mark- och exploateringsingenjör,  Samhälls-   
    byggnadsförvaltningen

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stina Norén  
Planhandläggare

JUSTERING 2019-09-04
Efter granskningen har planhandlingarna justerats och kompletterats enligt 
följande:

• Plankartan
Beteckningen för takvinkel och nockhöjd har återinförts och informationen om
takvinkel har korrigerats i innehållsförteckningen.
Skalan och formatet på plankartan har ändrats.

• Planbeskrivningen
Text om vatten, spillvatten och dagvatten under tekniska frågor i
planbeskrivningen har ändrats i enlighet med synpunkter under samrådet.
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• Utredningar
Buller PM har uppdaterats.

• Illustrationsbilagan
Bilden för solstudien den 15 mars kl 9 samt klockslagen för bilderna den 15
september har korrigerats.



Illustrationsbilaga
2019-03-04, justerad 2019-09-04

Detaljplan för
SJUKHUSOMRÅDET
SLÄTTEN 15:7 M.FL.
Lysekils kommun

I bilagan är situationsplan med tillhörande sektioner samt höjd- och solstudie
samlade. Några av illustrationerna finns även med i planbeskrivningen, men då i ett 
mindre format.
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Illustrationsbilaga 
Höjd- och solstudie

På de följande sidorna redovisas sol- och skuggförhållanden på och runt 
planområdet. Tillfällena för studien är utspridda över året och dagen för att ge 
en helhetsbild av sol- och skuggförhållandet. I studien jämförs även det nya 
detaljplaneförslaget med den gällande detaljplan och befintlig situation. 
Illustrationerna är hämtade ur en 3D-modell som översiktligt beskriver 
områdets bebyggelse och topografi, men inte vegetation.

I modellen har även byggnadsvolymernas höjder, samt avstånd till omgivande 
byggnader, studerats. De höjder som de olika byggrätterna i det nya 
detaljplaneförslaget och gällande detaljplan, maximalt tillåter har jämförts med 
varandra samt befintlig situation. Metoden för denna studie illustreras i denna 
bilaga genom att visa två vyer med utgångspunkt i Valbogatan och 
Lasarettsgatan. De illustrerade vyerna är kompletterade med en liten 
situationskarta som visar varifrån i området vyerna är tagna samt hur stor vinkel 
det är som presenteras. 

klockan 16

klockan 12

15 mars

Nytt detaljplaneförslag Gällande detaljplan Befintlig situation

Studien visar att det är enbart en liten 
skillnad mellan nytt förslag och befintlig 
situation vad gäller sol- och 
skuggförhållanden på Skärgårdshemmets 
innergård (A). 
Även husen längst upp på den östra sidan 
av Valbogatan påverkas i liten utsträckning 
(B). Detta visas även i en jämförelse av 
detaljplaneförslaget och den gällande 
detaljplanen. De som upplever den största 
ändringen är husen på andra sidan gatan 
vid planområdets sydöstra hörn (C). 

A A

B B B

C C C

klockan 9
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klockan 19

klockan 9

klockan 15

22 juni

Nytt detaljplaneförslag Gällande detaljplan Befintlig situation

Liksom i studien för mars månad visas här 
att skillnaden mellan nytt förslag och 
befintlig situation är liten vad gäller sol- och 
skuggförhållande på Skärgårdshemmets 
innergård (A). Detsamma gäller för husen 
längst upp på den östra sidan av 
Valbogatan (B) samt vid en jämförelse av 
detaljplane-förslaget och den gällande 
detaljplanen. De som upplever den största 
ändringen är husen på andra sidan gatan 
vid planområdets sydöstra hörn (C). 

AA

B B B

C C C

15 september

Se kommentar för mars månad.

Nytt detaljplaneförslag Gällande detaljplan Befintlig situation

klockan 16

klockan 9

klockan 12
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Cirka 20 meter,  fasad till fasad

Nytt detaljplaneförslag

Befintlig situation

Illustrationsbilaga 
Höjd- och solstudie

Illustrationsplan
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Husen på den södra sidan av Lasarettsgatan vid planens 
sydöstra hörn påverkas av en ökad exploatering. För att 
säkerställa ett visst avstånd till den nya bebyggelsen har 
en remsa på planområdet längs med Valbogatan 
prickats och kan inte förses med byggnad.

15 mars kl 16
Möjlig ny byggnad i 
korsningen 
Valbogatan/Lasarettsgatan

LASARETTSGATAN

LASARETTS-
GATAN

Cirka 16 meter,  fasad till fasad

Cirka 20 meter,  fasad till fasad

Nytt detaljplaneförslag

Gällande detaljplan

Befintlig situation

15 mars kl 16
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Husen längre norrut på den östra sidan av Valbogatan 
påverkas till viss grad av den ökade exploateringen i  
detaljplaneförslaget. Vid en jämförelse av vad som tillåts 
att bygga i gällande detaljplan är ändringen inte stor. För 
att säkerställa avståndet till den nya bebyggelsen är den 
prickade marken i gällande detaljplan kvar och kan således 
inte förses med byggnad.

Cirka 20 meter,  fasad till fasad

VALBOGATAN

VALBOGATAN

VALBOGATAN

Illustrationsplan

Illustrationsbilaga 2019-03-04, justerad 2019-09-04
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Datum 

2019-09-16 

Dnr 

LKS 2019-000306 

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

Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2020. Förvaltningen har tagit 
hänsyn till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober.    

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

29 januari 12 februari 
4 mars  18 mars 
8 april (uppföljning 1, årsredov.) 22 april (uppföljning 1, årsredov) 
13 maj 27 maj 
10 juni (uppföljning 2, budget) 24 juni (uppföljning 2, budget) 
2 september 16 september 
7 oktober (uppföljning 3) 21 oktober (uppföljning 3) 
4 november 18 november 
2 december 16 december 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner sitt 
förslag till sammanträdeskalender 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2020.       

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2020, se tabell nedan. 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 9.00, om inget 
annat anges i kallelsen) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 17.30, om inget 
annat anges i kallelsen) 

29 januari 12 februari 

4 mars 18 mars 

8 april  
(uppföljning 1, årsredov.) 

22 april  
(uppföljning 1, årsredov.) 

13 maj 27 maj 
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10 juni 
(uppföljning 2, budget) 

24 juni 

(kl. 15.00 uppföljning 2, budget) 

2 september 16 september 

7 oktober 
(uppföljning 3) 

21 oktober 
(uppföljning 3) 

4 november 18 november 

2 december 16 december 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag har tagit hänsyn till de ekonomiska 
uppföljningarna i mars, maj och oktober. Kommunfullmäktiges beslut gällande 
budget 2021 föreslås onsdagen den 24 juni med start kl. 15.00. 

För kommunstyrelsen och nämndernas presidium tillkommer några dialogdagar 
under våren 2020 utifrån budgetprocessen. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
Kommunfullmäktige ledamöter och ersättare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 



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

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2019-09-26 

Dnr 

LKS 2019-000283 

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

Ändringar i taxan för plan- och bygglovsverksamheten 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja timtaxan för 
plan- och bygglov samt ändringar av taxan för planbesked. 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen så har inte timtaxan reviderats sedan 2011. 
Förslaget från samhällsbyggnadsnämnden är att timtaxan för plan- och bygglov 
höjs från 900 kr/tim till 950 kr/tim och därefter årlig höjning på 2 procent.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att en taxebestämmelse om årlig höjning 
av timavgiften ska vara kopplad till ett lämpligt index som speglar 
kostnadsutvecklingen. Förvaltningen föreslår en bestämmelse kopplad till 
Arbetskostnadsindex (AKI) motsvarande taxorna för Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns verksamhet. 

Planbesked har idag en fast taxa som är uppdelad i 3 tariffer, beroende på 
storleksordning/svårighetsgrad på planbesked. Nytt förslag från samhällsbyggnads-
nämnden är att taxan för planbesked förändras så att den räknas efter faktisk 
nedlagda handläggningstimmar.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny timtaxa för plan- 
och bygglovsverksamheten till 950 kronor att gälla fr.o.m. 2020-01-01 med den 
ändring avseende bestämmelse om årlig uppräkning som framgår av 
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa taxa för planbesked 
innebärande att avgift tas ut enligt faktiska handläggningstimmar att gälla fr.o.m. 
2020-01-01.     

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja timtaxan för 
planarbete och bygglov samt att taxan för planbesked förändras så att den räknas 
efter faktisk nedlagda handläggningstimmar enligt beslut den 27 juni 2019. 

Förvaltningens synpunkter 

Enligt tjänsteskrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen så har inte timtaxan 
för plan- och bygglov reviderats sedan 2011. Förslaget från samhällsbyggnads-
nämnden är att timtaxan höjs från 900 kr/tim till 950 kr/tim och därefter årlig 
höjning på 2 procent.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att en taxebestämmelse om årlig höjning 
av timavgiften ska vara kopplad till ett lämpligt index som speglar 
kostnadsutvecklingen. Utgångspunkten för bygglovstaxan måste vara att den ska 
täcka kommunens självkostnad, bygglovshanteringen ska inte belasta 
skattekollektivet. Då är det inte lämpligt att fastställa en fast procentsats för årlig 
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uppräkning. De senaste åren har till exempel lönekostnaderna, som är den största 
delen av kostnaderna för handläggningen av bygglov, ökat med mer än två procent. 
Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden ska använda sig av 
motsvarande formulering avseende årlig indexuppräkning av timtaxan som 
återfinns i taxorna för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet. Texten i 
tabell 2 Tidsersättning ska då lyda enligt följande: 

”Timavgift 950 kronor. 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2021-01-01 
besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 
2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad föregående år.” 

Planbesked har idag en fast taxa som är uppdelad i tre tariffer, beroende på 
storleksordning/svårighetsgrad på planbeskedet. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har gjort en genomlysning av handläggningstimmar per planbesked och det har 
visat sig att framtagande av underlag till planbesked tar mellan 20 - 40 timmar 
oavsett karaktären av ärendet. Nytt förslag är att taxan för planbesked förändras så 
att den räknas efter faktisk nedlagda handläggningstimmar. 

Vad avser planbesked har kommunstyrelseförvaltningen inga synpunkter på 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändringar i taxan.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

Bilagor 

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27, § 119 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-05-22 
Plan- och bygglovstaxa, inkl. kart- och mättaxa 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen (f.v.b.) 



Sammanträdesprotokoll 

 Samhällsbyggnadsnämnd 2019-06-27 32 (38) 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 119

Höjning av timtaxan samt ändring av taxa för planbesked, avdelningen för 
Plan och Bygg  
Dnr: SBN B-2019-393 

Riksdagen fattade beslut om en ny plan-och bygglag vilken trädde i kraft 2 maj 2011. 
Lagen ger bland annat kommunen rätt att ta ut avgift rörande t.ex. timavgift, 
planbesked. I samband med detta beslutade kommunfullmäktige om ny plan- och 
bygglovtaxa. Timavgiften för handläggare beslutades till 900 kr/tim. Denna taxa har inte 
justerats sedan dess. Förslag är att timtaxan höjs till 950 kr/tim och därefter årlig 
höjning med 2 %. Taxan för planbesked förändras så att den räknas efter faktisk 
nedlagda handläggningstimmar istället för som idag då taxan är uppdelad i tre fasta 
tariffer.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-22 
Plan- och bygglovtaxa fr.o.m. 2011-05-02 inklusive kart- och mättaxa 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny timtaxa. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att taxan för planbesked sker 
enligt faktiska handläggningstimmar. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Datum Dnr 
2019-05-22 SBN B-2019-393 

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Plan och Bygg 
Lena Bergqvist, 0523-61 33 44 
lena.bergqvist@lysekil.se 

Höjning av timtaxan samt ändring av taxa för planbesked, 
avdelningen för Plan och Bygg 

Sammanfattning 

Riksdagen fattade beslut om en ny plan-och bygglag vilken trädde i kraft 2 maj 2011. 
Lagen ger bland annat kommunen rätt att ta ut avgift rörande t ex timavgift, 
planbesked. I Samband med detta beslutade kommunfullmäktige om ny plan- och 
bygglovtaxa. Timavgiften för handläggare beslutades till 900 kr/tim. Denna taxa har 
inte justerats sedan dess. Förslag är att timtaxan höjs till 950 kr/tim och därefter 
årlig höjning med 2 %. Taxan för planbesked förändras så att den räknas efter 
faktisk nedlagda handläggningstimmar istället för som idag då taxan är uppdelad i 
tre fasta tariffer.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny timtaxa 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att taxan för planbesked 
sker enligt faktiska handläggningstimmar. 

Ärendet 

Avdelningen för plan och bygg har sedan kommunfullmäktige antog taxan den 28 
april 2011, fakturerat efter denna taxa. Taxan som baseras på SKL:s taxeförslag, 
behöver justeras på två punkter dels under tabell 2 och dels under tabell 27. Sedan 
antagande den 28 april 2011 har ingen revidering av timtaxan skett. 

Planbesked har idag en fast taxa som är uppdelad i 3 tariffer, beroende på 
storleksordning/svårighetsgrad på planbesked: 

enkel åtgärd 9300 kr, motsvarar ca 10 tim 
medelstor åtgärd 13 950 kr, motsvarar ca 15 tim samt 
stor åtgärd 18 600 kr, motsvarar ca 20 tim 

Avgift tas ut oavsett utgången av planbeskedsansökan. 

Förändringarna i taxan är markerade med röd text, gäller tabell 2 och 27. 

Förvaltningens utredning 

Timtaxan är i behov av justering, ingen uppräkning av taxan har gjorts sedan 2011.  
I tabell 2 står det att taxan kan räknas upp efter arbetskostnadsindex (AKI). Då 
denna indexuppräkning inte går att hitta, bör uppräkningen ändras till att timtaxan 
uppdateras årligen med 2%.  
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Några utav grannkommunerna har nyligen höjt sin timtaxa till 950, varför 
avdelningens förslag är en höjning till 950 kr/tim. Taxan ska gälla för samtliga 
handläggare inom avdelningen.  

En genomlysning av handläggningstimmar per planbesked har gjorts. Det har visat 
sig att framtagande av underlag till planbesked tar mellan 20-40 timmar oavsett 
karaktären av ärendet. Det känns därför befogat att ändra taxan till 
handläggningstimmar istället för som idag tre tariffer. Planenheten är dessutom till 
stor del intäktsfinansierade och detta skulle matcha upp bättre kostnadsmässigt mot 
nedlagt arbetstid. Avgift för planbesked bör tas ut oavsett utgång. 

Per Garenius 
Samhällsbyggnadschef 

Bilaga 

Plan- och bygglovtaxa fr o m 2011-05-02 inklusive kart-och mättaxa 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



Plan- och bygglovstaxan inkl kart och mättaxa 

Antagen av kommunfullmäktige XX 2019, § xxx 

Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens avdelning plan- och 
bygg. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. 
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, 
om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med 
tillhörande tabeller och bilagor. 

Enligt denna taxa utgår avgift för: 

1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked.

2. Beslut om lov.
3. Tekniska samråd och slutsamråd
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
5. Upprättande av nybyggnadskartor
6. Framställande av arkivbeständiga handlingar
7. Expediering och Kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§ 
8. Utstakning, lägeskontroll
9. Planavgift och
10. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Samhällsbyggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en 
planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder 
som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller 
områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller 
ändring av en byggnad, och den fastighet som bygglovet avser ha nytta av 
planen eller områdesbestämmelserna. Det ska enligt ovan gälla för en 
byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver bygglov enligt 
föreskrifters om har meddelat smed stöd av 16 kap. 7§ PBL.  
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Grundprincipen för beräkning av avgift 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en med ett värde som utgör en 
tusendel av gällande prisbasbelopp (mPBB) samt faktorer som grundar sig 
på den tidsåtgång samt komplexitet som handläggningen av respektive 
ärendetyp kräver. Därutöver har en justeringsfaktor N lags till funktionen 
för att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. 

N=1,2 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor 

KOM Faktor för kommunicering 

KF Kartfaktor 

mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 

MF Mätningsfaktor 

N Justeringsfaktor 

NKF Nybyggnadskartefaktor 

OF Objektfaktor 

PLF Planavgiftsfaktor 

UF Utstakningsfaktor 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 

öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare 

upp-  

förd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av 

byggnadens 

volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden 

eller en  

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt 

förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en 

byggnadskonstruktion,  

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska 

värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk 

Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean 

bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 



Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm ska 

beräkningsregler och definition enligt plan-och byggförordningen 

tillämpas.  

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timavgift. 

Vid tidsersättning tas kostnaden för administration ut med minste en 

timme. Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så behövs. 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellen, tas en 

skälig avgift ut grundad på tidsersättning. 

Överklagande 

Beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Den 

som vill överklaga ska enligt plan- och bygglagen 13 kap. 3 § lämna in 

handlingarna till samhällsbyggnadsnämnden, som i sin tur överlämnar 

handlingarna till Länsstyrelsen. Man har tre veckor på sig att överklaga 

från den dag klaganden fått del av beslutet. 

Särskilda bestämmelser för lovavgift mm 

Finner samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar 

höjning eller sänkning av avgiften, äger nämnden för visst slag av 

ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills 

betalning sker. 

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre 

instanser. Avräkning ska ske mot ev avgift som kan utgå för den aktuella 

åtgärden. 

I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när 

bygglovet har upphört att gälla, ränta utgår inte. 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid ankomstdatum 

Avgifterna får tas ut i förskott. 



Tabeller 

Tabell 1 Objektsfaktorer 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och 

anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med 

lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglov-
befriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus,
transformatorbyggnader och liknande.

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport 

räknas den sammanlagda BTA + OPA. 



I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn 

efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 



Tabell 2 Tidsersättning 
Timtaxa 900 kr. 

Miljö-och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i 

denna taxa fastställda timtaxa (timavgift ) men en procentsats som motsvarar de 12 

senaste månadernas förändring av AKI (arbetskostnadsindex) räknat fram till 1 juli 

före avgiftsåret. Lysekils kommun utgår från AKI för tjänstemän SNI B_S exkl. O, 

preliminära siffror. Basmånad för indexuppräkning är juli 2010. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) höja timtaxa 

(timavgift) med 2 procent. Timtaxan gäller för avdelning plan och bygg. 

Tabell 3 underrättelse och expediering 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan 

tillämpas även vid kommunicering av avslagsbeslut och vid 
tillsyn. 

Avgift = KOM x mPBB x N 
 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5   40 

Sakägare 6-9   60 

Sakägare 10-   120 

Kungörelse + faktisk 
annonskostnad 

80 

Kungörelse av beslut i 

Post- och 

Inrikestidning 

+ faktisk 
annonskostnad 

5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1) 

Åtgärd Handläggnings-  

faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot 

givet förhandsbesked 

3 

Byggnaden 

Placering, yttre utformning och färgsättning 

Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten 

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 

Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och 

dagvattenanslutning 

Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 

Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 

Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 

Besiktning (platsbesök) 

7 

 

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-03-23 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) 

Åtgärd Handläggnings-  

faktor HF2 

Administration inkl arkivering och registrering 

av och godkännande av kontrollansvarig 

7 

Startbesked 

1.Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande 

av kontrollplan eller 

10 

2.Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

3. Startbesked (gäller även rivning) 3 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 

Bygglovavgift avser lovprövning utom HF 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 

utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten 

av- vikelse 

1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift 

Tillbyggnad Ingen justering 

Ombyggnad Ingen justering 

Ändring 0,7 bygglovavgift (berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förläng- 

ning 

0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, 

t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2 

0,3 bygglovavgift 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 



Tabell 7 Avgift för besked 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 100 mPBB x N 

Ingripandebesked Tidersättning 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB 

Avgift för kommunicering och annons kan tillkommer enligt tabell 3. 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 11 



Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

Tabell 8 Beslut om ny kontrollansvarig 

Avgift = HF x mPBB x N 

Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen 

(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 

hiss 

Antal timmar (minst 1 tim) 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 12 



Tabell 10 Nybyggnad – Bygglovavgift 

Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan 

avvikelse och kommunicering. 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket 

enkla byggnader). 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N 

 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 
bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

      

Mycket enkla byggnader < 49 m2
* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 
 

4 Bygglov inklusive startbesked  

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 13 



10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Stor, enkel byggnad (oisolerad – 

lagerhall) 

≥ 600 m2  

0,3x OF 
(intervall 

enl. ovan) 

24 28 

Vindsinredning 

≤ 199 m2 

8 17 28 

Komplementbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd (eget ärende) 

<50 m
2

2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2
4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 

4 14 15 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 14 



Tabell 11 Tillbyggnad 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA 
≤ 15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28 

Ytterligare intervall 
se tabell 10 

Komplementbyggnad OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, för- 
råd 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 
ursprunglig 
byggnads BTA 

2 14 13 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2
2 14 13 

Burspråk 2 14 13 

Takkupa 2 14 15 

6 Bygglov inklusive startbesked

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 15 



Tabell 12 Enkla byggnader 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2 4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 

> 15 m2 men

≤ 50 m2

2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med 

hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är 

dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför 

föreslås lika avgift som för permanenthus . Ev kommunicering och 

annonsering tillkommer. 

7 Bygglov inklusive startbesked

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 16 



Tabell 13 Övriga åtgärder  

Bygglovavgift = mPBB x HF x N 

 

  Yta BTA HF 

Balkong 1-5 st   65 

Balkong >5 st   130 

Inglasning av balkong 1-5 st   65 

Inglasning av balkong >5 st   130 

Inglasning av uteplats/ uterum oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m2 50 

Skärmtak ≥ 31 m2 100 
 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)8 x N 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre   2 11 10 

Fasadändring, större   4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 
enbostadshus9

  

  2 17 13 

Hiss/ramp*   4 17 15 

Mur och eller plank vid en- 

bostadshus 

  4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

  6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 

tvåbostadshus 

  2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygglov 

      

 

8 Bygglov inklusive startbesked 

9 Endast HF2 vid invändig installation  

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 17 



Tabell 14 Anmälan10 (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 

HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 

mindre 

30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 

större 

140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 25 

Tabell 15 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 

10 Vid framtagandet av taxan har plan- och 

byggförordning ännu inte antagits. Tabellen behöver justeras efter plan- och  

byggförordningens lydelse. 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 18 



Tabell 16 Bygglov för skyltar11
  

Prövning skall ske som för byggnader 

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

Avgift = HF x mPBB x N 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

Åtgärd HF om liten  
påverkan på stads-  

eller land-  
skapsbilden 

HF om stor  
påverkan på stads-  

eller landskaps-  
bilden 

Vepa ≤ 20 m2 80 

Stor vepa ≥ 20 m2 200 

Skyltprogram- 

granskning 

≥ 20 m
2

100 200 

Prövning mot 
skyltprogram 

20 20 

Därutöver per skylt 10 10 

Prövning utan 

gällande 

skyltprogram 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivnings-
påverkan 

45 105 

Därutöver per skylt 23 53 

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤ 10 m
2

60 

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare, 

≥ 10 m
2 vid 

busskur 

- 150 

Ljusramp Ny/ny front - 100 

11 Vid framtagandet av taxan har plan- och 

byggförordning ännu inte antagits. Tabellen behöver justeras efter plan- och  

byggförordningens lydelse.
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Ljusramp utöver den 
första 

20 - 

Ljusanordning 
vid idrottsplats 
eller likn. 

> 5 st 100 

Förbesiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverket 
m.fl.

15 15 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 20 



Tabell 17 Marklov inklusive startbesked 

Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt 

som fyllning 

Antal timmar (minst 25 mPBB) 

Tabell 18 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N  
Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 

alt 
tidsersättning 

HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1) 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

fler än ett 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftpark (>5 verk) 2 500 Antal timmar (minst 1) 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 21 



Tabell 19 Bygglov för anläggningar 

Anläggning på land 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

-”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar 

t.ex. Parkeringsplats

Antal timmar (minst 1) 

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1) 

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1) 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): 
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, 
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, 
Skjutbana 

Anläggning i vatten 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton 

som fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 
(annars ej bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28 

Marina 5 000-10 000 m2, 

flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 
annars inte hamn 

80 24 28 

Utökning med  
pontonbrygga – 

per brygga 5 24 28 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 22 



Tabell 20 Övriga ärenden 

Avgift = HF x mPBB x N 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift 

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som 
förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt 
tidersättning 

Avvisa 20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

Tidersättning se tabell 2 

Avgift = HF x mPBB x N 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 23 



Tabell 21 Avgift för nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs vid byggnation inom detaljplan och/eller vid 

kommunalt VA. 

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnads-  

karta m.m.Avgift = mPBB x NKF x N 

Nybyggnadskarta NKF eller tid-  
ersättning 

NKF Enkel nybyggnadskarta 

Kartan innehåller 
fastighetsgränser, höjder, 
befintliga byggnader, plan-  
information och 
anslutningspunkter 

Enbostadshus/enstaka byggnad 

Oavsett tomtyta 

150 110 

Övriga byggnader; 

sammanbyggda enbostadshus, 
flerfamiljshus samt alla övriga 
byggnader och anläggningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 1 
999 m2. 

150 110 

2 000-4 999 m2 250 150 

5 000-9 999 m2 350 200 

10 000-15 000 m2 450 250 

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbed
ö 
mning/nedlagd 
tid

Nybyggnadskarta eller särskilda 

kompletteringar utanför 

primärkarteområdet 

Tidersättning Tidersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 10 10 

Komplettering av 

nybyggnadskarta 

40 40 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta 

Tidersättning Tidersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 

kompletteringar utanför 

Tidersättning Tidersättning 
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Tidersättning 
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primärkarteområdet 

Alla övriga åtgärder Tidersättning 

Enkel nybyggnadskarta 

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och 
befintliga byggnader 

Åtgärd KF eller 

tidersättning 

Analog karta 15 

Digital karta 15+15 

Digital karta för större områden än normaltomt Tidersättning 
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Tabell 22 Avgift för utstakning 

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan 

med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. 

Intyg som styrker mätningsteknisk kunskap krävs och ska godkännas av 

mätenheten, Lysekils kommun. 

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas 

avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, 

som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N (moms 25% tillkommer) 

Beskrivning UF 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)   

Mindre tillbyggnader, garage, uthus 

m.m. 15-49 m2 80 

1-199 m2 180 

200-499 m2 210 

500-999 m2 240 

1000-1 999 m2 290 

2 000-2 999 m2 340 

Större än 3000 m2
  390 

Tillägg per punkt utöver 4 10 

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 

beräknas för hela ärendet under 

förutsättning att det ingår i samma beslut. 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer 

och arbetsfixar 

Tidersättning se tabell 2 
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Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till 
en- och tvåbostadshus (4 punkter). 

Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 70 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 

UF 

15-199 m2 50 

200-1 000 m2 100 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

Övrig utstakning Utstakningsfaktor 

UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning 
(minst 1 h) 

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning. 
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Tabell 23 Lägeskontroll 

(Moms 25 % tillkommer) 
Avgift = mPBB x MF x N 

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 75 

200-499 m2 90 

500-999 m2 110 

1 000-1 999 m2 130 

2 000-2 999 m2 150 

3 000-5 000 m2 170 

Tillägg per punkt utöver 4 2 

Komplementbyggnad – nybyggnad 
garage/uthus till en- och 
tvåbostadshus (4 punkter) 

Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 40 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 40 

200-1 000 m2 80 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 

m2 vid tillbyggnad gäller anbudsförfarande. 
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Tabell 24 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital 

geografisk information 

Avgift per HA = mPBB x KF x N 

(Moms 6 % tillkommer) 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för 
visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i 
tiden och till visst angivet ändamål. 

(Primärkarta) Baskarta 

Innehåll i kartan 

Informationsandel 

i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 

Koordinatförteckning (per tillfälle) 
Tillägg per punkt utöver den första 

250* kr 
100* kr 

Punktskiss 
Tillägg per punktskiss 

250* kr 
150* kr 

*Taxan följer årlig uppräkning enligt

prisbasbeloppet 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 1,5 
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Stadsmodell 3D KF 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 

Terrängmodell, ytor 6,25 

Höjdgitter 5 

Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel) 

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2) 

0-150 8 

150 < 4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall 

Snedbild / fotografi KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. 

Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell 

tidersätt-ning och materialkostnad. 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 
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Tabell 25 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

(Moms 25 % tillkommer) 

Objekt MF 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

(minimum 3 punkter per beställning) 

Timersättning 

Tabell 26 Utskrift  

(Moms 6 % tillkommer) 

Avgift = mPBB x A x ÅF x N 

Utskrift på papper 

Area (dm2) ÅF 

Text och linjer (KAD-ritnngar) 0,08 

Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 
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Tabell 26 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor 

och parternas åtagande i övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, 
t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras plan-
avgiften i motsvarande grad. 

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre 
detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den 
gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har 
stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF 
användas enligt tabell 1. 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t 
ex där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet 
till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA 

Planavgift tas inte ut för 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 15 m2
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Planavgift för industri mm 
Avgift: mPBB x OF x PF x NI-plan (NIplan= 0.2) 
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m2. Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m2. (Exempel: 
OF 10 000 m2 = 101; 11 000 m2 = 102) 

Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggna

d 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga 

åtgärder i detaljplan 

80 40 40 

Planavgift för enbostadshus 

Avgift = mPBB x PF x NV  

Justeringsfaktor NV(plan)  

(NVplan= 0.5) 

Objekt PF 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad /Ändring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 

Tabell 27 Planbesked 

Enkel åtgärd 

200 mPBB eller tidsersättning 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bo-
stadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad
av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt
med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning
till något av ovanstående.

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad

markanvändning av samma karaktär.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra

med enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd 
300 mPBB eller tidersättning 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga 
kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna 
för stor åtgärd. 



Stor åtgärd 
400 mPBB eller tidersättning 
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer
än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer
än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än
20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något
av ovanstående.

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Tabell 27 Planbesked 

Handläggning av planbesked debiteras faktiska handläggningstimmar enligt fastställd taxa. 

F d fastighetsplan i separat ärende 

Avgift= mPBBx PF x N 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 

Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 34 



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

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-08-29 

Dnr 

LKS 2015-000190 

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

Svar på motion om kommunal barnomsorg på obekväma 
arbetstider 

Sammanfattning 

Marthin Hermansson (V) har i en motion 2015 föreslagit om kommunal barnomsorg på 
obekväma tider. 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att anslå medel och ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att starta barnomsorg på obekväm arbetstid i Lysekil. 

Utbildningsförvaltningen har inrättat möjligheten till barnomsorg på tider som 
förskolan eller fritidshemmen normalt inte är öppet. Några familjer har ansökt och 
under hösten kommer verksamheten att starta upp.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Ärendet 

Marthin Hermansson (V) har i en motion 2015 föreslagit om kommunal barnomsorg på 
obekväma tider. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att anslå medel och ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att starta barnomsorg på obekväm arbetstid i Lysekil. 

Utbildningsförvaltningen har inrättat möjligheten till barnomsorg på tider som 
förskolan eller fritidshemmen normalt inte är öppet. Några familjer har ansökt och 
under hösten kommer verksamheten att starta upp. 

På kommunens hemsida finns information om barnomsorg på obekväma arbetstider 
https://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/barnomsorg/barnomsorg-kvall-
natt-och-helg.html 

Motionärens förslag har därmed genomförts. 

Leif Schöndell 
kommundirektör 

Mari-Louise Dunert 
Handläggare 

Bilagor 

Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-04-23, § 38 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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