
 
 
 

 

Tid och plats:  torsdagen den 7 november 2019, kl 09.00 i 
Borgmästaren 

Ordförande:  Lars Björneld 

Sekreterare Madelene Johansson  

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med ”sluten 
del” eller där ordföranden så beslutar. Länk till information om 
öppna sammanträden: https://www.lysekil.se/kommun-och-
politik/politik-och-demokrati.html. 
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− Anmäles Mark- och miljööverdomstolens beslut – ger inte 
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Dnr B-2019-582 

− Information om tillsynsärende gällande olovlig byggnation på 
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Dnr B-2018-26 
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fastigheten Kyrkvik XXX  
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1. Fastställande av dagordningen 
 
  



2. Återrapportering av skötselavtal Gata/Park och hur 
samarbetet med LEVA i Lysekils AB fungerar 

 
Susanne Malm, VD LEVA i Lysekil AB, och Per Garenius, förvaltningschef, 
informerar 
 
  



3. Remisser 
 
Inga ärenden. 
 
  



4. Besvärsmål 
 
Inga ärenden.  
 
  



5. Anmälningsärenden besvärsmål 
 

− Anmäles Mark- och miljööverdomstolens beslut – Ger inte 
prövningstillstånd för överklagande av mark- och miljödomstolens 
dom vilken upphäver byggnadsnämndens beslut om bygglov för 
tillbyggnad på fastigheten Knarrevik XXX 
Dnr B-2016-272 
 

− Anmäles Mark- och miljööverdomstolens beslut – Ger inte 
prövningstillstånd för överklagande av mark- och miljödomstolens 
dom att upphäva byggnadsnämndens beslut att inte ingripa mot 
altaner på fastigheten Knarrevik XXX 
Dnr B-2011-1601 och B-2016-14 
 

− Anmäles mark- och miljödomstolens dom – Avslår överklagande av 
beslut om bygglov för transformatorstation på del av fastigheten 
Skaftö-Berg XXX 
Dnr B-2018-519 
 

− Anmäles mark- och miljödomstolens dom – Bifaller överklagande av 
länsstyrelsens beslut att upphäva byggnadsnämndens beslut att bevilja 
bygglov för tillbyggnad av fritidshus på del av Djupedal XXX 
Dnr B-2017-474 
 
 

  



6. Tillsynsärenden 
 
6.1 
 
Beslut gällande sanktionsavgift för uppförd mur utan startbesked 
på fastigheten Torpet XXX 
 
Ärendenummer:  B-2019-582 
 
Ärendet avser beslut gällande sanktionsavgift för mur uppförd utan 
startbesked på fastigheten Torpet XXX. 
Fastigheten är belägen inom en detaljplan som antogs den 24 januari 1974. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen diarieförde de 3 juli 2019 en anmälan om 
förnyelse av startbesked för en bygglovsbefriad komplementbyggnad, ett s.k. 
attefallshus. I samband med förnyelse av startbeskedet inkom ett nytt 
ritningsunderlag. De nya ritningarna illustrerade med planritning en stödmur 
runt komplementbyggnaden i nordlig och västlig riktning samt på fasadritning 
nord, väster och öster en mur från 1,0 till 1,5 meters höjd. Vid granskning av 
anmälan om förnyelse av startbeskedet informerades sökande om att en mur 
är bygglovspliktig och en enskild ansökan om bygglov skulle göras för muren. 
 
Uppförandet av muren hade redan påbörjats, och bygglov i efterhand 
beviljades på delegation den 14 oktober 2019. 
 
Byggherren har underrättats om att en sanktionsavgift ska tas ut om han inte 
gör rättelse, d.v.s. tar bort muren och återställer området, innan frågan om 
sanktionsavgift tas upp till behandling. Även sanktionsavgiftens storlek har 
kommunicerats till byggherren. 
 
En dom i Mark- och miljööverdomstolen den 8 januari 2014, i ärende P 7235-
13, slår fast att den enda acceptabla formen av rättelse för att undvika en 
byggsanktionsavgift är att riva eller återställa det olovligen byggda. 
Byggherren har i det aktuella ärendet valt att inte göra rättelse, och har yttrat 
sig gällande sanktionsavgiftens storlek. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och 
bygglagen (2010:900) [PBL], att en sanktionsavgift ska tas ut enligt 9 kap. 
12 § 8 plan- och byggförordningen (2011:338) [PBF] med ett belopp av 7 
672 kronor. 
Avgiften ska betalas av XXX och XXX, båda med adress XXX Lysekil, med 
solidariskt betalningsansvar. 
 
 
  



6.2 
 
Information om tillsynsärende gällande olovlig byggnation på 
fastighet Gamlestan XXX 
 
Diarienummer:  B-2018-263 
 
Ärendet avser ett tillsynsärende gällande olovlig byggnation på fastigheten 
Gamlestan 1:20. Byggnationerna består av terraserade altaner med altandäck i 
grått kompositmaterial samt med svartlackerat stålräcke med glesa 
horisontella stänger, mellan vilka är fäst en svart plastduk. Altanen är också 
delvis placerad på kommunal mark som är allmän plats. Även en balkong på 
byggnaden har försetts med denna typ av räcke. En helglasad dubbeldörr, med 
ett utseende främmande för kulturmiljön, har satts in på byggnadens östra 
långsida. 
 
Fastigheten ligger inom område som omfattas av detaljplan 1484-P86-6, 
antagen den 22 maj 1986, och vilken ändrades (1484-P96-2) med avseende på 
bl.a. byggrätter den 10 augusti 1995. 
 
Detaljplanens första paragraf säger: 

Hela bebyggelsemiljön i planområdet (kvartersmark och allmän 
platsmark) utgör värdefull kulturmiljö (q). 

Detta innebär att förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13  § plan- och 
bygglagen (2010:900) [PBL] gäller: 

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
Första stycket ska tillämpas också på 
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, 
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en 

detaljplan eller i områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden. 

 
2 kap. 6 § tredje stycket PBL anger att även åtgärder som inte kräver lov ska ta 
hänsyn till och skydda kulturvärden: 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 
byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

 
Räcken och staket i denna miljö bör vara glesa spjälstaket av trä, täckmålade i 
ljusa kulörer. Man kan jämföra med detaljplanen för de äldre delarna av 
Fiskebäckskil, antagen året efter Gamlestanplanen, där man hade funnit att 
det fanns behov av reglering av staket inom området: 

Inom eller i gräns till med q betecknat område får staket uppföras endast 
med stående staketspjälor i täckmålat trä, Det skall utföras glest så att 
luftspalterna utgör 40-60 % av ytan. 

  



 
Gamlestan är riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, där 
stadsdelen utgör ursprunget till Lysekils stad. Stadsplansmönstret har en 
närmast medeltida form, då husen ligger på långsmala tomter med gavlarna ut 
mot vattnet, och smala gaturum mellan fastigheterna. Gamlestan är ett 
område med blandade tidsepoker, där tydliga historiska spår synliggörs dels 
genom bebyggeksens läge, gatunät, bebyggelsens täthet, husens orientering, 
hustyper samt dels genom utformning med materialval, detaljer och kulörer. 
Vid en inventering av Gamlestan 1992 ansågs området vara ett unikt orört 
område där man bevarat den ursprungliga karaktären. 
 
Berörd granne på fastigheten Gamlestan XXX har inkommit med klagomål 
angående de uppförda altanerna, balkongen samt den nya glasade ytterdörr 
mot Gamlestan 10:2. 
 
Vid platsbesök 2019-10-30 på Gamlestan XXX visar det tydligt att 
kompositmaterial har spritt sig i området och förekommer bl.a. på en altan på 
grannfastigheten Gamlestan XXX 
 
Förvaltningen har nu för avsikt att driva ett tillsynsärende för att stoppa och få 
bort främmande material och formspråk från det kulturhistoriskt värdefulla 
området Gamlestan. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare uppmanas att besöka platsen för att bilda 
sig en uppfattning om situationen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
  



7. Bygglov 
 
7.1  
 
Ansökan om bygglov för till-, om-, och påbyggnad av befintliga 
byggnader, samt ändrad användning till flerbostadshus på 
fastigheten Gamlestan XXX 
Dnr B-2018-762 
 
Ärendet avser ansökan om bygglov för till-, om-, och påbyggnad av befintliga 
byggnader, samt ändrad användning till flerbostadshus på fastigheten 
Gamlestan XXX. 
För fastigheten gäller detaljplan 1484-P2018-2, antagen den 21 juni 2017, och 
vilken vann laga kraft den 8 mars 2018. 
 
På fastigheten Gamlestan XXX ska anläggas en nerfart till det underjordiska 
garage som placeras under grannfastigheten Gamlestan XXX, och vilken har 
samma ägare. Detta garage ska betjäna båda fastigheterna XXX och XXX vilka 
därmed inte kommer att behöva ta gatuparkeringar i Gamlestan i anspråk. 
 
Den större byggnaden på Gamlestan XXX byggs om till ett flerbostadshus med 
9 lägenheter i tre våningar med en indragen etagevåning ovanpå detta, samt 
gemensamma utrymmen i källaren. Lägenheterna nås via ett trapphus och 
loftgångar mot öster. 
Den lägre byggnaden längs gränsen mot Gamlestan XXX byggs om till ett 
”stadsradhus” med 4 lägenheter i två våningar. 
 
Yttrande från certifierad tillgänglighetssakkunnig visar att kraven enligt 
Boverkets Byggregler uppfylls. 
Störningsskydd trafikbuller ska utföras i enlighet med detaljplanens 
bestämmelser. 
 
Berörda grannar Gamlestan XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 
och XXX har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för till-, om-, och påbyggnad, 
samt ändrad användning till flerbostadshus enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen (2010:900) [PBL]. 
Beslutet motiveras med att åtgärderna är planenliga, uppfyller utformnings- 
och varsamhetskraven, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte 
kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
Björn Hindrum, Fronton AB, certifierad t.o.m. 2022-06-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2  
 
Ansökan om bygglov för till-, om-, och påbyggnad av fritidshus på 
fastigheten Lyse-Berga XXX 
Dnr B-2019-559 
 
Ärendet avser ansökan om bygglov för till-, om-, och påbyggnad av fritidshus 
på fastigheten Lyse-Berga XXX 
Fastigheten är belägen inom byggnadsplan 14-LYE-1257, antagen den 18 mars 
1965. 
Den aktuella byggnaden är enligt sökandens uppgifter uppförd år 1898, och 
var därmed befintlig när planen gjordes, men den har inte andra 
planbestämmelser än de fritidshus som enligt planen ska uppföras. 
 
Planbestämmelserna säger att man får bygga: 

- En huvudbyggnad med högst 80 m2 byggnadsarea, och en 
byggnadshöjd på högst 3,5 meter. 

- En med huvudbyggnaden sammanbyggd garage- och 
komplementbyggnad med högst 20 m2 byggnadsarea och, då dess höjd 
inte separat anges, en byggnadshöjd på högst 3,5 meter så att det 
ansluter till huvudbyggnaden. 

 
Befintlig byggnad har en byggnadsarea på 66,5 m2, och en byggnadshöjd på 
4,3 meter vilket innebär en avvikelse på +22 %. Byggnadshöjden avviker 
således från planbestämmelserna, och det föreligger därmed inte s.k. 
”planenligt utgångsläge”. Denna avvikelse har aldrig prövats och godkänts på 
det sätt som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b plan- och bygglagen 
(2010:900 [PBL]. 
 
Ansökan innebär att byggnaden förlängs i sydvästlig riktning, byggs till på den 
sydöstra långsidan med veranda, byggs på med frontespiser (takkupor) på 
båda långsidorna, samt tilläggsisoleras. Byggnaden får då en byggnadsarea på 
109,6 m2, vilket ger en överyta på +37 %. Förlängningen av byggnaden i 
nedåtsluttning innebär också att byggnadshöjden ökar ytterligare. 
 
Yttrande föreligger från Bohusläns museum samt en granne. 
Sökanden har begärt att få ärendet prövat i befintligt skick. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30 
och 31 d §§ plan- och bygglagen (2010:900) [PBL]. 
Beslutet motiveras med att byggnaden har en befintlig planavvikelse, och 
ansökan skulle innebära ytterligare planavvikelse, vilka varken var för sig eller 
vid en samlad bedömning kan anses vara små och förenliga med planens syfte. 
  



7.3  
 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, fasadändring, samt ändrad 
användning till hotell och konferens, gällande huvudbyggnad på 
fastigheten Kyrkvik XXX 
Dnr B-2019-726 
 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad, fasadändring, samt ändrad 
användning från bostadshus till hotell och konferens, gällande huvudbyggnad 
på fastigheten Kyrkvik XXX. 
 
För området gäller en detaljplan som vann laga kraft den 9 september 1932. 
Fastighetens beteckning i planen är CIII, vilket innebär att den enda 
begränsningen gällande fastighetens användning enligt planbestämmelserna 
8 § d är att den inte får användas som fabrik eller annan industriell anläggning 
som inte är hänförlig till hantverk. 
 
Entrévåningen ska användas för konferenser och som kök, och på den övre 
våningen inreds tre hotellrum. Byggnaden byggs till mot sydost, och den där 
befintliga altanen utökas något. Tillbyggnad sker även mot nordväst, och en 
utrymningstrappa från övre våningen placeras vid det västra hörnet. 
En utrymningstrappa placeras på gatufasaden har placerats vid byggnadens 
västra hörn inåt tomten, samt en utrymningsväg via taket på en lägre 
byggnadsdel. 
 
Befintlig byggnad har, liksom flera andra byggnader i området, avvikelser från 
gällande planbestämmelser vad avser byggnadshöjd och våningsantal. 
De åtgärder för vilka lov söks bedöms vara planenliga. 
 
Räddningstjänsten i mellersta Bohuslän har yttrat sig över brandskydds-
beskrivningen. 
Berörda grannar Kyrkvik XXX, XXX, XXX, och XXX har meddelat att de inte 
har något att invända mot åtgärderna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av 9 kap. 30 a § plan- och 
bygglagen (2010:900) [PBL], att den avvikelse från planbestämmelserna vad 
avser huvudbyggnadens på fastigheten Kyrkvik XXX antal våningar och 
byggnadshöjd är att anse som en liten avvikelse vilken stämmer med planens 
syfte. 
Beslutet motiveras med att den befintliga byggnaden har ett högt 
kulturhistoriskt värde, att den övre våningen inte har fullhöga väggar vid 
takfoten vilket kan motivera att jämställa denna med en vind, samt att ingen 
påtaglig olägenhet för omgivningen kan anses föreligga. 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad, fasadändring, 
samt ändrad användning till hotell- och konferens enligt ansökan, med stöd av 
9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) [PBL]. 
Beslutet motiveras med att åtgärderna är planenliga, uppfyller utformnings- 
och varsamhetskraven, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte 
kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
Björn Wångsell, Epsilon Byggkonsult AB, certifierad t.o.m. 2021. 
 



8. Förhandsförfrågningar 
 
8.1 
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, 
samt avstyckning av tomt från, fastigheten Evensås XXX 
Dnr B-2019-543 
 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, 
samt avstyckning av tomt från, fastigheten Evensås XXX. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga 
utanför sammanhållen bebyggelse. 
Sökanden har med anledning av ett granneyttrande flyttat placeringen at den 
illustrerade husplaceringen längre åt öster, jämfört med ursprunglig ansökan. 
 
Fastigheten har idag en areal på 4.962 m2, och är bebyggd med ett boningshus 
och en ladugårdsbyggnad. Tanken är att stycka av cirka 1.600 m2 i den norra 
delen av fastigheten, intill väg 785, som en ny bostadstomt. 
 
Platsen omfattas inte av strandskydd. 
Området omfattas av riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, gällande 
friluftsliv. 
Området omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken, högexploaterad 
kust, vilket innebär att nya bostadsbyggnader ska ha helårsboendestandard. 
Inga värdefulla naturtyper eller odlingslandskap påverkas eller tas i anspråk. 
Inga kända fornlämningar finns i närheten av den aktuella fastigheten. 
 
Fastigheten ligger inom område som Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 
betecknas R18. 
Fastigheten ska anslutas till den gemensamhetsanläggning för VA, GA:17 
Norra Skaftö VA-samfällighetsförening, som är under utbyggnad norr om väg 
785. Detta har bekräftats i mejl. 
Berörda grannar Evensås XXX, XXX, och XXX har getts tillfälle att yttra sig 
över ansökan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen. 
Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, 
att byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, att 
framtida planläggning inte försvåras, samt att den inte kan anses medföra en 
betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att en 
bullerberäkning ska genomföras av en ackrediterat sakkunnig innan bygglov 
kan beviljas. 
  



8.2 
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, 
samt avstyckning av tomt från, fastigheten Åker XXX 
Dnr B-2018-162 
 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, 
samt avstyckning av tomt från, fastigheten Åker XXX. 
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms 
ligga utanför sammanhållen bebyggelse. 
En tidigare ansökan gällande en tomt benämnd nummer 1 på den södra delen 
av fastigheten, meddelades positivt förhandsbesked av byggnadsnämnden den 
15 november 2018 § 116. 
Ansökan omfattade från början två tomter på denna plats, tomt 2 i sydost, och 
tomt 3 i nordväst. Tomt 3 har dock utgått ur ansökan. 
 
Den tänkta tomten ska vara cirka 2.500 m2, och ligger i anslutning till en 
mindre väg.  
 
Platsen omfattas inte av strandskydd, och heller inte av bestämmelser gällande 
Gullmarns naturvårdsområde. 
På den aktuella platsen fanns enligt tidigare inventeringar lövskog, men denna 
är sedan dess avverkad. Kartorna till Naturinventeringar (lövskogsinventering 
utförd 1994-97) samt Naturvårdsplan stämmer därför inte. Den föreslagna 
tomten ligger delvis inom riksintresse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken, 
högexploaterad kust. 
 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 betecknat med R19. 
 
Berörd granne Uteby XXX har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen. 
Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, 
att byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, att 
framtida planläggning inte försvåras, samt att den inte kan anses medföra en 
betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att ansökan om 
tillstånd för enskilt avlopp ska vara inlämnad till Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän för att bygglov ska kunna beviljas. 
 
  



9. Planärenden 
 
9.1 
 
Beslut om samråd och miljöbedömning av detaljplan för Fossa 
1:33, Rågårdsvik, Lysekils Kommun 
Dnr B-2018-485 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad 
detaljplan, upprättat 2019-10-16. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheten att området bebyggs med bostäder. Planområdet som idag är 
obebyggt föreslås planeras för sex tomter för friliggande enfamiljshus med 
åretruntstandard i en etapp. 
 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning därmed inte 
behöver upprättas. 
 
Byggnadsnämnden beslutar att detaljplanen skickas ut för samråd enligt 5 kap 
11 § PBL (2010:900). 
 
  



9.2  
 
Start-PM detaljplan för Grönskult 1:42 m.fl., Södra Stockevik, 
Lysekils kommun  
Dnr B-2019-456 

 
Detta start-PM har tagits fram i syfte att informera om detaljplanearbete för 
Grönskult 1:42 m.fl, Södra Stockevik samt säkerställa startdatum och därmed 
vilken lagstiftning som gäller för detaljplanearbetet.  
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanen för 
Grönskult 1:42 m.fl, Södra Stockevik. 
 
 
  



10.  Delegationsbeslut 
 

− Sammanställning av september månads bygglovsärenden och 
redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut 
 

− Sammanställning av september månads 
bostadsanpassningsbidrag 
 

− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst september månad 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten som redovisas i 
protokollet 2019-11-07, § xx.  
 

  



11. Information investeringar 
 
Christian Wrangmo, avdelningschef, informerar om pågående investeringar 
och reinvesteringar.  



12. Information om vinterväghållning, Lysekils kommun  
 
Margareta Govik, tf. avdelningschef Mark och Gata informerar nämnden om 
vinterväghållning i Lysekils kommun.   



13. Handlingsplan budget i balans 2019 
Dnr: A-2019-73 

I enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en handlingsplan 
för att nå budget i balans inkomma senast 30 dagar efter 
uppföljningsrapporten är tagen i nämnden. Sammantaget redovisar 
samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 2 500 tkr. mot budget till 
och med augusti. I huvudsak handlar det om kostnader som varit svåra att 
förutse. Avdelningarna och enheterna har uppmanats till återhållsamhet och 
skjuta på inköp till nästa år om det är möjligt. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner handlingsplanen efter 
uppföljningsrapport 3 
 
 
  



14. Månadsuppföljning budget, september, 2019 
Dnr A-2019-34 

 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna 
erhålla information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och 
juli. Information lämnas här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter 
september månad.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse med 2500 tkr efter 
30 september. I denna avvikelse ingår 1400tkr, som belastar avdelningen för 
mark och gata, genom en ombokning från pågående investeringsprojekt till 
drift. Den negativa avvikelsen dels på intäktssidan för avdelningen mark och 
gata där parkeringsavgifter och båtplatsavgifter ännu inte inkommit av 
förklarliga skäl. Avdelningen för fastighet avviker negativt p.g.a. Lysegården är 
fortsatt outhyrd och fortsatt evakueringskostnader för Fiskhamnskajen.  
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för september 2019 
för samhällbyggnadsförvaltningen.  
  



15. Budget 2020 plan 2021–2022 samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr A-2019-126 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.  
 
Nämnderna ska utgå från styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra 
reglementen som styr nämndens verksamheter att ta fram en budget.  
 
Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade 
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt 
uppdrag. Budgeten ska säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån 
de av kommunfullmäktige beslutade ramarna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att anta budget 2020 plan 2021 och 
2022.  
 
Budgethandlingen skickas måndag den 4 november på eftermiddagen 
  



16. Uppföljning intern kontroll 2019, IT-avdelningen 
Dnr A-2018-17 

 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika 
brister som kan förekomma i verksamheten.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner 
under 2019:  
 

• Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan  
• Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) IT-avdelningen  

 
Uppföljningsrapporten redovisar de iakttagelser och brister som framkom vid 
granskningen. Inom de områden där det förekom brister har åtgärder 
föreslagits. Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan 
redovisades i en separat rapport till samhällsbyggnadsnämnden 1 oktober.  
 
Denna redovisning gäller IT-avdelningens granskning av processen/rutinen av 
”Lagersaldo för digitala verktyg (ipad och datorer)”.  
 
Förslag till beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av förvaltningens redovisning och 
godkänner uppföljningen av den interna kontrollen 2019  samt ger 
förvaltningen i uppdrag att vidta förslagna åtgärder. 
 
  



17. Information om småbåtsutredningen 
 
Per Garenius, förvaltningschef, informerar nämnden om småbåtsutredningen.  
  



18. Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Dnr A-2019-123 

 
Riktlinjen för färdtjänst och riksfärdtjänst har uppdaterats. Riktlinjen 
förklarar färdtjänstlagen, uttalande från förarbeten och rättspraxis. De tar 
också upp det regelverk utöver lagen som Lysekils kommun beslutat samt 
rutiner och tillvägagångssätt hur ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst och 
arbetsresor ska handläggas.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
uppdaterade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
 
  



19. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdeskalender 2020 
Dnr A-2019-127 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till 
sammanträdeskalender för samhällsbyggnadsnämnden 2020 enligt nedan. 
 

Datum Sammanträdet börjar kl 09.00 

30 januari Borgmästaren 

20 februari (årsredovisning) Borgmästaren 

30 mars (U1) Borgmästaren (måndag) 

30 april Borgmästaren 

2 juni (U2) Borgmästaren (tisdag) 

25 juni Borgmästaren  

27 augusti Borgmästaren 

5 oktober (U3) Borgmästaren (måndag) 

5 november (nämndsbudget) Borgmästaren 

17 december Borgmästaren 

  
Förslag till beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för 
samhällsbyggnadsnämnden år 2020.  
  



20. Förvaltningschefen, ordförande och avdelningschef för plan 
och bygg informerar 

 
 
  



21. Anmälningsärenden 
 

1. Protokollsutdrag LKS 2019-09-04, § 123 – Instruktion för 
förvaltningschefer i Lysekils kommun 

2. Protokollsutdrag LKF 2019-09-18, § 83 – Reviderat reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden 

3. Protokollsutdrag LKF 2019-09-18, § 80 – Komplettering av 
exploateringsbudget 

4. Protokollsutdrag LKF 2019-09-18, § 81 – Kompletterande beslut, 
markförvärv Norra Tronebacken 

5. Protokollsutdrag LKF 2019-09-18, § 93 – Svar på motion om fler 
bostäder i Lysekils kommun genom VA-utbyggnad 

6. Protokollsutdrag LKF 2019-09-18, § 84 – Riktlinjer för ett strukturerat 
arbetsmiljöarbete 

7. Protokollsutdrag LKF 2019-10-09, § 147 LKS – Yttrande över 
revisorernas granskningsrapport avseende kommunens 
fastighetsunderhåll 

 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av anmälningsärendena som redovisas i 
protokollet 2019-11-07, § xx.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bostadsanpassningsbidrag september 2019

Kommun Beslutsdatum Ärende Rubrik Händelsekategorikod Bidrag

Lysekil 2019-09-06 B-2019-562 Beviljas - Återställningsbidrag DELBABÅ 5 662

Lysekil 2019-09-06 B-2019-536 Beviljas - Framdragning av el och VA till tvättmaskin DELBAB 5 233 S:a

Lysekil 2019-09-13 B-2019-631 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för ramp till entrédörr. DELBAB 1 875 27 196

Lysekil 2019-09-18 B-2019-566 Beviljas - Spisvakt DELBAB 5 312

Lysekil 2019-09-19 B-2019-443 Beviljas - Tröskel borttagning DELBAB 4 025

Lysekil 2019-09-23 B-2019-75 Beviljas - Spisvakt DELBAB 5 089

Munkedal 2019-09-02 B-2019-508 Beviljas - iordningställande av duschplats och montering av ett extra trappsteg vid entrén DELBAB 33 509

Munkedal 2019-09-11 B-2019-625 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för reparation av BAB hissar DELBAB 9 213

Munkedal 2019-09-18 B-2019-647 Beviljas- Spol tork bidé DELBAB 42 494 S:a

Munkedal 2019-09-19 B-2019-629 Beviljas - Anpassning av kök DELBAB 24 980 135 974

Munkedal 2019-09-20 B-2019-273 Beviljas - Höjning av altandäck. DELBAB 9 419

Munkedal 2019-09-23 B-2019-196 Beviljas - Höjning av altan DELBAB 10 971

Munkedal 2019-09-26 B-2019-672 Beviljas - Reparationsbidrag av BAB hiss DELBABREP 3 275

Munkedal 2019-09-30 B-2019-670 Beviljas - köksanpassning DELBAB 2 113

Sotenäs 2019-09-05 B-2019-611 Beviljas - Service av två hissar DELBAB 3 250

Sotenäs 2019-09-06 B-2019-497 Beviljas - Anpassning av badrum. DELBAB 27 431

Sotenäs 2019-09-10 B-2019-327 Beviljas - Ramp, handledare DELBAB 17 187

Sotenäs 2019-09-11 B-2019-624 Beviljas - Handledare DELBAB 2 993 S:a

Sotenäs 2019-09-13 B-2019-498 Beviljas - Plattformshiss i anpassad trappa. DELBAB 38 997 335 138

Sotenäs 2019-09-18 B-2019-648 Beviljas - framdragning av matning till tvättmaskin. DELBAB 12 000

Sotenäs 2019-09-18 B-2019-596 Beviljas - Stoltrapphiss DELBAB 71 000

Sotenäs 2019-09-23 B-2019-208 DELBAB 43 415

Sotenäs 2019-09-23 B-2019-616 Beviljas - Spisvakt DELBAB 3 340

Sotenäs 2019-09-24 B-2019-208 Beviljas - Anpassning av duschplats DELBAB 43 415

Sotenäs 2019-09-26 B-2019-513 Beviljas - Service av BAB hiss DELBAB 4 110

Sotenäs 2019-09-26 B-2019-667 Beviljas - Stoltrapphiss DELBAB 68 000



 
 
Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst 
Maissa Bittar, Kommunvägledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Startbesked september 2019

Datum Ärende Fastighet Namn Ärendemening Handläggare

2019-09-06 B-2019-574 Skaftö-Berg 2:43 Anita Larsson Modin Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga GUNCRO

2019-09-06 B-2019-593 VÄGERÖD 1:84 Lars Seiz Anmälan om installation av eldstad och rökkanal LENBER

2019-09-09 B-2019-612 SKAFTÖ 1:105 What! Arkitektur HB Anmälan om rivning och markarbeten FRAARN

2019-09-10 B-2019-580 Flat 2:48 Mats Swensson Ansökan om bygglov för ändrad användning i del av ekonomibyggnad till gästlägenhet samt installation av eldstadSANPET

2019-09-10 B-2019-533 KNARREVIK 1:87 Gun-Britt Margareta Lindstrand Anmälan om tillbyggnad av fritidshus (attefallstillbyggnad) SANPET

2019-09-10 B-2019-523 DJUPEDAL 1:17 Hans Lindekrantz Anmälan om installation av eldstad LENBER

2019-09-11 B-2019-608 KNARREVIK 1:17 Tage Peter Govik Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad SANPET

2019-09-11 B-2019-603 INGERÖD 1:19 Björn Torsten Andreasson Anmälan om komplementbyggnad GUNCRO

2019-09-11 B-2019-553 HOLMA 2:27 Bengt Tomas Söderberg Anmälan om tillbyggnad av fritidshus SANPET

2019-09-12 B-2019-623 OSKARSBERG 1:1 Hans Douglas Ljungborg Anmälan om installation av eldstad LENBER

2019-09-13 B-2019-632 FINNSBO 1:16 Ingela Birgitta Hellberg Anmälan om installation av eldstad ANNRAB

2019-09-13 B-2019-641 LÄNNESTAD 1:23 Lennart Olsson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB

2019-09-16 B-2018-605 LYSE-BERGA 1:256 Långe holme Fastighet AB Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av möteslokal, kiosk och toalettFRAARN

2019-09-17 B-2019-270 SANDÅKER 1:101 Marianne Stenman Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd FRAARN

2019-09-17 B-2019-527 FOSSA 1:90 Ken Robert Valentin Sjöö Anmälan om tillbyggnad av fritidshus med takkupa SANPET

2019-09-19 B-2019-654 FÄRLEV 3:15 Lise-Lotte Bengtsson Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB

2019-09-19 B-2019-659 TRÄLEBERG 1:134 Albert Tobias Pettersson Anmälan om installation av eldstad LENBER

2019-09-19 B-2019-634 KYRKVIK 1:86 Lukas Memborn Anmälan om ändring av VA-anläggning LENBER

2019-09-20 B-2019-642 LYSE-BERGA 1:150 ERIKSEN, HANS EGIL Anmälan om komplementbyggnad LENBER

2019-09-23 B-2019-663 LID 1:4 Knut Peter Swärdh Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB

2019-09-24 B-2018-382 MEDBY 4:1 Stein-Erik Val Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus FRAARN

2019-09-25 B-2019-438 LÖNNDAL 1:334 Helenos i Grundsund AB Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad användning från kontor till boende FRAARN

2019-09-25 B-2019-671 RIXÖ 4:3 Carl Oskar Elias Dahlberg Anmälan om installation av eldstad LENBER

2019-09-30 B-2019-653 EVENSÅS 1:121 Magnus Gullström Anmälan om tillbyggnad samt komplementbyggnad FRAARN

Handläggare: GUNCRO-Gunvor Crogård, LENBER-Lena Bergqvist, FRAARN-Frans Arneng, SANPET-Sandra Pettersson, ANNRAB-Anneli Rabbentorp



Slutbesked september 2019

Beslutsdatum Diarienummer Fastighet Namn Ärendemening Handläggare

2019-09-02 B-2017-681 LYSE 2:10 EHLIN ANNIKA ANMÄLAN OM INSTALLATION AV ELDSTAD LENBER

2019-09-02 B-2019-68 HÄGGVALL 2:26 Nichlas Fongelius Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad och rökkanal FRAARN

2019-09-02 B-2019-296 SÄM 6:1 Kristina Nyblom Johansson Anmälan om installation av eldstad LENBER

2019-09-04 B-2003-20999 Mariedal 1:38 Franzén, Thomas Bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal LENBER

2019-09-06 B-2011-218 MARIEDAL 1:38 Franzén, Thomas BYGGANMÄLAN FÖR TILLBYGGNAD AV RADHUS MED UTERUM LENBER

2019-09-06 B-2016-32 MARIEDAL 1:237 DT MARIEDAL AB ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ENBOSTADSHUS (TOMT NR 18, 2 VÅNINGSHUS TYP A) HUS R FRAARN

2019-09-09 B-2018-294 SÄMSTAD 1:39 Martin Bergman Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av fritidshus FRAARN

2019-09-09 B-2018-765 SÄMSTAD 1:39 Martin Bergman Anmälan om tillbyggnad på fritidshus FRAARN

2019-09-10 B-2018-460 Kronberget 1:87 Anna Nyman Holgersson Ansökan om bygglov för uppförande av ny altan samt skärmtak LENBER

2019-09-11 B-2017-644 DJUPEDAL S:19 BERNTSSON GUNNAR ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV VERANDA SAMT INSTALLATION AV VA LENBER

2019-09-11 B-2018-226 DONA 1:120 Gustaf Wikemark Anmälan om tillbyggnad med uterum FRAARN

2019-09-12 B-2018-253 TRÄLEBERG 1:127 Anders Averby Ansökan om marklov för ändrad marknivå, bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad FRAARN

2019-09-13 B-2017-650 KYRKEBY 1:89 BOLMÉR BENGT ANMÄLAN OM RIVNING AV  FÖRRÅD OCH NYBYGGNAD AV BYGGLOVBEFRIAD KOMPLEMENTBYGGNAD GUNCRO

2019-09-18 B-2014-172 LYSE 1:58 BERGENRUP,JOHAN ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS LENBER

2019-09-19 B-2019-36 SKAFTÖ-BERG 2:125 Toivo Tuulari Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB

2019-09-20 B-2019-180 HOLLÄNDARÖD 1:156 Fredrik Christensson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB

2019-09-23 B-2019-226 SJÖBOL 2:5 Preem AB Ansökan om bygglov för tankstation SANPET

2019-09-23 B-2019-423 GAMLESTAN 6:1 Carl Jan David Edshage Anmälan om installation av eldstad ANNRAB

2019-09-24 B-2017-768 FOSSA 1:140 TARLER RICKARD ANMÄLAN OM TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS FRAARN

2019-09-24 B-2017-767 FOSSA 1:140 TARLER RICKARD ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV FÖR BEFINTLIG BYGGNAD SAMT BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS FRAARN

2019-09-24 B-2012-1131 ED 1:14 Bjurström, Lars BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV FÖRRÅD, SAMT TILLBYGGNAD AV VERANDA PÅ ENBOSTADSHUS FRAARN

2019-09-24 B-2014-349 BRO PRÄSTGÅRD 1:1 BRONET I LYSEKIL EK FÖRENING ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV NODHUS FÖR FIBER FRAARN

2019-09-25 B-2018-448 GAMLESTAN 14:7 HSB BRF Odin i Lysekil Anmälan om ingensättande av källaringång FRAARN

2019-09-26 B-2019-482 ALSBÄCK 1:56 Johan Lehander Anmälan om komplementbyggnad SANPET

2019-09-26 B-2019-345 RÅGÅRDSDAL 1:17 Hans Martin Anmälan om installation av eldstad, kamin LENBER

2019-09-26 B-2019-344 RÅGÅRDSDAL 1:17 Hans Martin Anmälan om installation av eldstad, vedspis LENBER

2019-09-30 B-2015-425 SLÄTTEN 6:15 MOUM LINDA ANMÄLAN FÖR TILLBYGGNAD GUNCRO

2019-09-30 B-2017-784 SKAFTÖ-BACKA 3:497 DUFFY TOMAS ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV GÄSTSTUGA GUNCRO

2019-09-30 B-2015-156 KYRKVIK 1:150 HAVETS HUS ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR OMBYGGNAD SAMT TILLBYGGNAD MED PUBLIKT AKVARIUM MATCAR

Handläggare: LENBER-Lena Bergqvist, FRAARN-Frans Arneng, GUNCRO-Gunvor Crogård, SANPET-Sandra Pettersson, MATCAR-Mats Carlsson



Delegationslov september 2019

Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärendemening Handläggare

2019-09-02 B-2019-578 ÅKER 1:14 Anders Fagerström Ansökan om bygglov för mur FRAARN

2019-09-04 B-2019-516 SKAFTÖ 1:105 what! arkitektur HB Ansökan om rivninglov för befintliga byggnader samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus fördelat på två huskropparFRAARN

2019-09-03 B-2019-415 TUNTORP 4:136 Veidekke Entreprenad Ansökan om tidsbegränsat bygglov fr o m 2019-08-04 t o m 2019-11-15 för uppställning av byggbodar GUNCRO

2019-09-04 B-2019-509 VÄGERÖD 1:25 Vattenfall Eldistribution AB Ansökan om bygglov för transformatorstation GUNCRO

2019-09-04 B-2019-530 Brevik 1:4 Tommy Winther Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus SANPET

2019-09-05 B-2019-496 MARIEDAL 1:226 Claes Petersson Ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till bostad SANPET

2019-09-05 B-2019-520 KYRKVIK 7:2 Karl Erik Karlsson Ansökan om bygglov för byte av fasad och fönster GUNCRO

2019-09-05 B-2019-544 KLEVA 3:103 Kleva Västra Väg och Tomtägarförening Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/garage SANPET

2019-09-06 B-2019-558 SKAFTÖ-BACKA 3:509 Carina Sörensson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN

2019-09-06 B-2019-574 Skaftö-Berg 2:43 Anita Larsson Modin Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga GUNCRO

2019-09-09 B-2019-581 TORPET 1:49 Wilén Marin AB Ansökan om tidsbegränsat bygglov fr o m 2019-09-01 till 2024-10-21 för lager GUNCRO

2019-09-10 B-2019-580 Flat 2:48 Mats Swensson Ansökan om bygglov för ändrad användning i del av ekonomibyggnad till gästlägenhet samt installation av eldstad SANPET

2019-09-10 B-2017-498 STOCKEVIK 2:7 CARLSSON ROLF Tillsynsärende avseende uppställd båt GUNCRO

2019-09-11 B-2019-520 KYRKVIK 7:2 Karl Erik Karlsson Ansökan om bygglov för byte av fasad och fönster GUNCRO

2019-09-11 B-2019-622 TORGESTAD 1:61 KJell Jansson Ansökan om bygglov för ändring av tidigare beviljat bygglov gällande nybyggnad av fritidshus (B-2018-725) FRAARN

2019-09-11 B-2019-295 SÄMSTAD 1:39 Martin Bergman Tillsynsärende avseende byggnation som inte följer bygglov FRAARN

2019-09-11 B-2019-499 TUNTORP 1:31 Maria Cecilia Andersson Ansökan om bygglov för till-, om- och påbyggnad av enbostadshus GUNCRO

2019-09-12 B-2019-437 EVENSÅS 1:209 Rolf Peter Bergman Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN

2019-09-12 B-2019-370 GAMLESTAN 25:7 Näringslivscentrum Lysekil Ansökan om bygglov för skyltar LENBER

2019-09-12 B-2019-548 TEGEN 1:17 Per Åke Lundberg Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga FRAARN

2019-09-16 B-2019-522 SLÄTTEN 33:6 LEVA i Lysekil AB Ansökan om bygglov för tillbyggnad av pannrum SANPET

2019-09-23 B-2019-525 LÖNNDAL 19:6 Lars Berglie Ansökan om bygglov för taklyft SANPET

2019-09-23 B-2019-621 GRORÖD 4:19 Nils Thomas Skogholm Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga GUNCRO

2019-09-25 B-2019-555 LYSE 1:42 Bengt Anders Gröhn Ansökan om bygglov för komplementbyggnad GUNCRO

2019-09-25 B-2019-586 SKAFTÖ-BACKA 3:31 Lars-Erik Jakobsson Ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupa GUNCRO

2019-09-25 B-2019-662 SLÄTTNA 1:66 Lysekils Marina AB Tillsynsärende avseende uppförande av byggnad utan bygglov LENBER

2019-09-26 B-2019-643 BRASTADS-HÄLLER 1:5 Mathias Carlsson Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage FRAARN

2019-09-26 B-2019-597 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:237 Jan Erik Wallenberg Ansökan om bygglov för ombyggnad del av veranda till inglasat uterum GUNCRO

2019-09-26 B-2019-597 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:237 Jan Erik Wallenberg Ansökan om bygglov för ombyggnad del av veranda till inglasat uterum GUNCRO

2019-09-27 B-2019-606 NÄVERKÄRR 1:7 Leif Roland Karlsson Ansökan om bygglov för tillbyggnad och påbyggnad av fritidshus SANPET

2019-09-26 B-2019-554 Skaftö-Backa 3:390 Sven H I Hermansson Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum samt fasadändring GUNCRO

2019-09-30 B-2019-600 EVENSÅS 1:178 John Mikael Holmström Ansökan om bygglov för mur SANPET

2019-09-30 B-2019-615 SVEE 1:112 Vaste Rolfsson Ansökan om rivningslov för fritidshus som drabbats av brand SANPET

2019-09-30 B-2019-550 BRODALEN 6:1 LEVA i Lysekil AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation GUNCRO

2019-09-30 B-2019-557 MEDBO 1:37 May Bogen Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga GUNCRO

Handläggare: SANPET - Sandra Pettersson, GUNCRO-Gunvor Crogård, FRAARN-Frans Arneng, LENBER-Lena Bergqvist, 



Tjänsteskrivelse 

 

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

 Datum Dnr 
 2019-10-31 A-2019-73 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Linda Wising, 0523 - 613383                                                                                         
linda.wising@lysekil.se 
 
Handlingsplan budget i balans 2019 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en handlingsplan för att 
nå budget i balans inkomma senast 30 dagar efter uppföljningsrapporten är tagen i 
nämnden. Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse 
på 2 500 tkr. mot budget till och med augusti. I huvudsak handlar det om kostnader 
som varit svåra att förutse. Avdelningarna och enheterna har uppmanats till 
återhållsamhet och skjuta på inköp till nästa år om det är möjligt. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner handlingsplanen efter uppföljningsrapport 
3 
 
Ärendet 
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 2 500 tkr 
mot budget till och med augusti. I huvudsak handlar det om kostnader som varit svåra 
att förutse samt kostnader för outhyrda lokaler, Fjällagården och 
evakueringskostnader för Fiskhamnens verksamheter. Prognosen för helåret visar en 
negativ avvikelse på 3 750 tkr.   

Förvaltningen kommer att hantera underskottet enligt följande förslag: 

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

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

Sedan tidigare förslagna åtgärder finns handlingsplanen ”åtgärder för budget i 
balans” där alla åtgärder är genomförda förutom ”uppräknad handläggartaxa” då 
denna åtgärd tidigast kan göras 2020. 
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Datum Åtgärd för budget i balans  
När ska 

åtgärden vara 
genomförd 

Effekt 2019 
(tkr) Ansvar 

190613 

Utebliven rekrytering av 
projektledare som planerat vid 
halvårsskiftet 191231 200 1700 

190613 
Planerat underhåll på kommunens 
fastigheter minskas  191231 500 1705 

190613 
Uppräknad handläggartaxa från 
900 till 950 generar en positiv effekt  191231 50 2001 

190613 

Avvakta anställning av 
kommunvägledare, vikariat, till 
oktober 2019 191231 150 1600 

          

 Saldo   900  

     
Med de åtgärder som är vidtagna samt återhållsamhet har cheferna en tydlig 
målsättning med strävan om ett bättre resultat för förvaltningen till uppföljning 4 
och med en prognos som pekar på ett bättre resultat till årsskiftet. 

Med de erfarenheter som förvaltningen tillförskaffats sig under året ligger nu fullt 
fokus på budget 2020 och att ha en budget i balans hela året med god uppföljning.   

Förvaltningen vet att verksamhetens behov är större än budget och inför budget 
2020 måste vi analysera verksamheten ytterligare för att kunna anpassa oss för 
förutsättningarna. 

 
 
 
Per Garenius    Linda Wising 
Förvaltningschef    Verksamhetsutvecklare 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523 - 61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

 Datum Dnr 
 2019-09-19 A-2019-34 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Linda Wising, 0523 - 61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 
 
 
Månadsrapport september 2019 samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för september 2019 för 
samhällbyggnadsförvaltningen.   
 
 
Ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. 
Information lämnas här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter september 
månad. 
 
 
Förvaltningens synpunkter 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse med 2500 tkr efter 30 
september. I denna avvikelse ingår 1400tkr, som belastar avdelningen för mark och 
gata, genom en ombokning från pågående investeringsprojekt till drift. 

Den negativa avvikelsen dels på intäktssidan för avdelningen mark och gata där 
parkeringsavgifter och båtplatsavgifter ännu inte inkommit av förklarliga skäl. 
Avdelningen för fastighet avviker negativt p.g.a. Lysegården är fortsatt outhyrd och 
fortsatt evakueringskostnader för Fiskhamnskajen. 
 
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetsutvecklare 
 
 
 
Bilaga 
Månadsrapport september 2019 samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Månadsuppföljning september 2019 
 
Samhällsbyggnadsnämnd 
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1 Ekonomi 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 1), per sista april 
(uppföljningsrapport 2), per sista augusti (uppföljningsrapport 3), per sista oktober 
(uppföljningsrapport 4) samt årsrapport per sista december. 

Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli), då utan krav 
på någon ny prognos. 

1.1 Resultat och prognos 

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

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 237,8 178,4 178 169,6 235,6 
Personalkostnader -85,9 -64,7 -64,9 -59,7 -86,1 
Övriga kostnader -160,8 -120,6 -122,9 -118,3 -162,4 
Kapitalkostnader -36,3 -27,2 -26,8 -24,4 -36,1 
Nettokostnader -45,2 -34,1 -36,6 -32,8 -49,0 
Budget nettokostnader -45,2 -34,1 -34,1 -31,6 -45,2 
Budgetavvikelse 0,0 0,0 -2,5 -1,2 -3,8 

1.2 Resultat och prognos verksamhet 

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

Samhällsb.chef inkl nämnd -2 805 -1 999 -2 022 -2 805 0 
Administrativa avd -11 408 -8 587 -8 261 -11 308 100 
Avd för plan & bygg -5 682 -4 280 -5 467 -6 382 -700 
Avd för mark och gata -23 008 -17 284 -18 363 -24 458 -1 450 
Enheten för småbåt -27 -22 175 -27 0 
Avd för fastighet o investproj -67 -55 -114 -567 -500 
Enheten för fastighetsdrift -2 214 -1 681 -844 -3 214 -1 000 
Avd för service      
Enheten för städ 0 -90 -827 -200 -200 
Enheten för kost 0 -76 -277 0 0 
Avd för IT SML 0 -53 -613 0 0 
Summa -45 211 -34 127 -36 613 -48 961 -3 750 

1.3 Ekonomisk analys 
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse för de 
nio månaderna med 2500 tkr. 

I denna avvikelse ingår 1400 tkr för driftkostnader i samband med investeringsprojekt som ej 
var budgeterade, dessa belastar avdelningen för mark och gata. Samhällsbyggnadsnämnden 
kommer i sin planering kommande budgetår ta med liknande kostnader i sin 
budgetplanering så att liknande underskott inte uppstår i framtiden. 

Mycket kostnader för sjukfrånvaro i september -100 tkr vilket är normalt p.g.a skolstart. 
Bostadsanpassning -100 tkr mer utbetalda bidrag. 

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett årsresultat på minus 3750 tkr. 

En handlingsplan arbetas nu fram med åtgärder som införs 2019 och som även kommer att 
vara med inför budgetarbetet 2020. 
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2 Investeringsuppföljning 
Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

    
    
    

Summa    

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

 Datum Dnr 
 2019-10-31 A-2019-126 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523-61 33 83 
linda.wising@lysekil.se                                                                                        
 
Budget 2020 plan 2021-2022 samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att anta budget 2020 plan 2021 
och 2022. 
 
Förvaltningens synpunkter  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 

Nämnderna ska utgå från styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra 
reglementen som styr nämndens verksamheter att ta fram en budget. 

Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade 
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. 
Budgeten ska säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av 
kommunfullmäktige beslutade ramarna.  

 
 
 
 
Per Garenius    Linda Wising 
Förvaltningschef    Verksamhetsutvecklare 
 
 
Bilaga 
Budget 2020 plan 2021–2022 samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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 Datum Dnr 
 2019-09-24 SBN A-2018-17 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising,  
linda.wising@lysekil.se 
 
Uppföljning intern kontroll 2019, IT-avdelningen, 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner under 
2019: 

• Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan 
• Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) IT-avdelningen 

 
Uppföljningsrapporten redovisar de iakttagelser och brister som framkom vid 
granskningen. Inom de områden där det förekom brister har åtgärder föreslagits. 
Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan redovisades i en 
separat rapport till samhällsbyggnadsnämnden 1 oktober.  
 
Denna redovisning gäller IT-avdelningens granskning av processen/rutinen av 
”Lagersaldo för digitala verktyg (ipad och datorer)”. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av förvaltningens redovisning och godkänner 
uppföljningen av den interna kontrollen 2019 samt ger förvaltningen i uppdrag att 
vidta förslagna åtgärder.  

Ärendet 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och att uppmärksamma olika 
brister som kan förekomma i verksamheten.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Intern 
kontroll ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå 
verksamhetsmålen.  
 
Intern kontroll ska säkerställa att: 

• Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 

tillförlitlig 
• Verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys 

och riktlinjer 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner under 
2019: 

• Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan 
• Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) IT-avdelningen 
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Förvaltningens synpunkter 
Uppföljningsrapporten för internkontroll redovisar de iakttagelser och brister som 
framkom vid granskningen. Inom de områden där det förekom brister har åtgärder 
föreslagits. 
 
Åtgärder 
Strukturera om så att rätt digitalt verktyg finns på rätt plats samt minska antalet 
digitala verktyg i lager. 
 
   
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetsutvecklare  

Bilaga 
Intern kontroll – uppföljning 2019  

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Siljeholm 
Kommunens revisorer 
Ing-Marie Tjulander 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Intern kontroll - rapport 2019 
 
Avdelningen för IT 
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Sammanfattning 
SML-IT har sedan sammanslagningen arbetat kontinuerligt med ständiga förbättringar och 
har ett agilt arbetssätt. Detta innebär små förbättringar hela tiden för att lösa de utmaningar 
som uppkommer under processen. 
 
SML-IT ser den interna kontrollen som en naturlig del av verksamhetens löpande 
kvalitetsarbete. 

Process eller rutin som har granskats 
1.1 Lagersaldo digitala verktyg (iPad och dator) 

Inventering mars 
Syfte med granskning 
Granska att lagersaldot stämmer. 

Tillvägagångssätt 
Inventering av 3 st lagerhyllor. 

Brister 
Digitala verktyg saknades på förväntad plats samt att det fanns för många digitala verktyg på 
några hyllor. 

Förslag till åtgärder 
  
Förtydliga rutiner och arbetssätt 

Inventering april 
Syfte med granskning 
Granska att lagersaldot stämmer. 

Tillvägagångssätt 
Inventering av 3 st lagerhyllor. 

Brister 
Datorer tas från lagret för installation samt placeras i lager, utan att samtliga tekniker känner 
till rutiner för hur de ska registreras vid in- och utlämning. 
 
 

Förslag till åtgärder 
  
Se över etiketthanteringen 
Förenkla avläsning av serienummer för de digitala verktygen genom QR-kod. 
Automatisera lagerstatus 
Automatisera hanteringen av lagerstatus vid utleverans. 

Inventering juni 
Syfte med granskning 
Granska antal digitala verktyg i hela lagret. 



Avdelningen för IT, Intern kontroll - uppföljning 2019 4(4) 

Tillvägagångssätt 
Inventering av alla lagerhyllor och jämföra om antalet stämmer eller inte. 

Brister 
Lagersaldo enligt register 341 st 
Lagersaldo enligt inventering 328 st 
Antal inventerade lagerhyllor 22 st 
Antal lagerhyllor med rätt lagersaldo 8 st 
  

Förslag till åtgärder 
  
Processkartlägga hanteringen av digitala verktyg 
Inventerings-App 
Inventering ska vara lätt att genomföra med en mobilapp, där det går att kontrollera 
lagersaldot. 

Inventering september 
Syfte med granskning 
Genomföra en smidig inventering utan manuell sammanställning. 

Tillvägagångssätt 
Med en framtagen app i verktyget PowerApps, Office 365. 

Brister 
Hantering av in- och utregistrering av digitala verktyg till/från lager brister, vilket gör att det 
på vissa lagerhyllor är väldigt stora avvikelser. 

Förslag till åtgärder 
  
Strukturera om så att rätt digitalt verktyg finns på rätt plats 
Minska antalet digitala verktyg i lager 
 



Tjänsteskrivelse 
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Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
Sammanfattning 
Riktlinjen för färdtjänst och riksfärdtjänst har uppdaterats. Riktlinjen förklarar 
färdtjänstlagen, uttalande från förarbeten och rättspraxis. De tar också upp det 
regelverk utöver lagen som Lysekils kommun beslutat samt rutiner och 
tillvägagångssätt hur ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor ska 
handläggas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppdaterade 
riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Ärendet 
De ändringar som har gjorts i riktlinjen för färdtjänst och riksfärdtjänst är tillägg 
om ”återkallelse av färdtjänsttillstånd” och ”resor för personer folkbokförda i annan 
kommun”. Avsnitten kring riksfärdtjänst är oförändrat. 
 
Förvaltningens utredning 
Ändringar i riktlinjen med tillägg om ”återkallelse av färdtjänsttillstånd” och ”resor 
för personer folkbokförda i annan kommun”. 

Återkallelse av färdtjänsttillstånd 
12§ Lagen om färdtjänst. En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita 
färdtjänst, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får 
också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Det är av vikt 
att konkretisera riktlinjerna med detta tillägg. 

Dom från Förvaltningsrätten Jönköping angående kund i Herrljunga.  
Kund slog sönder taxi, hotfull mot medresenärer och förare vid flera tillfällen. 
Herrljunga stängde av kunden som överklagade beslutet och fick rätt från 
Förvaltningsrätten då det inte framgick i riktlinjerna att man inte får uppföra sig 
på det viset.  

Förslag på tillägg/förtydligande: 

Våldsamt uppträde i fordonet av färdtjänstresenär, hot mot medresenärer och 
chaufför samt skadegörelse av fordon och fordonsutrustning betraktas som 
allvarlig överträdelse av föreskrifter och villkor för färdtjänsten som föranleder 
återkallelse av färdtjänsttillståndet. 
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Resor för personer folkbokförda i annan kommun 
Kommunens ansvar att anordna färdtjänst gäller endast för de egna 
kommuninvånarna, det vill säga de som är folkbokförda i kommunen. 

Om en sökande flyttat från kommunen har den gamla hemkommunens skyldigheter 
när det gäller färdtjänst upphört i och med flyttningen. I tidigare riktlinje är detta 
inte tydligt.  

 
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 
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Inledning och syfte 
 
Färdtjänst (anropsstyrd trafik) är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken och ska 
bidra till att de funktionshindrade ges samma förutsättningar som övriga 
kollektivtrafikresenärer. Det är av vikt att kommunen preciserar vilken målsättning 
man har med kollektivtrafiken och hur den ska utvecklas för att var tillgänglig för 
medborgarna. Genom ökad tillgänglighet i den ordinarie kollektivtrafiken förstärks 
möjligheten till normalisering och behovet av särlösningar minskar. 
 
Lag om färdtjänst pekar ut de grundläggande kraven som måste uppfyllas. 
Det finns dock även behov av generella bestämmelser om färdtjänstens utformning, 
dels för att uppnå kommunal likställighet, dels för att ge ett stöd i handläggningen av 
den individuella prövningen av färdtjänsttillstånd. Detsamma gäller tillämpningen av 
färdtjänstens olika delar från tillståndsprövningen till utförandet av själva transporten 
som ska präglas av kompetens och säkerhet. Medborgarna ska i sin kontakt med 
handläggare bemötas med respekt. 
 
I styrdokument för funktionshindrade och äldre betonas rätten att bo kvar hemma, 
behålla sitt sociala nätverk, kunna leva ett så oberoende liv som möjligt, kunna delta i 
samhällslivet på lika villkor som andra och utveckla ett aktivt medborgarskap. Då det 
gäller funktionshindrade barn och ungdomars behov av särskilt anpassad transport ska 
detta särskilt beaktas utan att frångå föräldrarnas ansvar. 
 
Genom att utveckla samordningen av de resor som sker via färdtjänsten bidrar detta 
till ett bättre utnyttjande av kommunens ekonomiska resurser, en normalisering av 
färdtjänst med kollektivtrafiken samt bidrar till en god miljö. Möjligheten till resor 
genom en kollektivtrafik som är tillgänglig för flertalet medborgare eller via särskilt 
anpassade transporter (färdtjänst) för de kommuninvånare som har speciella behov, 
blir en viktig del för att kunna förverkliga de mål kommunen antagit. 
 
Genom riktlinjerna tar kommunen ett politiskt ansvar för färdtjänstens handläggning 
och planering och anger hur Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst ska tolkas. 
Detta så att en rättvis bedömning av varje enskild ansökan sker. 
 
Kommunstyrelsens ansvar ligger inom de två nämnda lagområdena. Om dessa lagar 
inte är tillämpliga innebär det, att det åvilar andra nämnder att för sina respektive 
målgrupper ta ställning till om stöd i resandet ska erbjudas via annat lagområde. 
Ytterst kan detta även vara en fråga för kommunfullmäktige, vilket stöd i resandet 
funktionshindrade ska ges som en allmän kommunal service. 
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Färdtjänst 
 

Vad är färdtjänst? 
 
Den allmänna kollektivtrafiken utgörs av bussar och tåg. I Lysekils kommun trafikeras 
tätorten och landsbygden huvudsakligen med bussar. Den regionala trafiken ombesörjs 
av bussar och tåg. Inom Västtrafik AB pågår ett arbete med att så långt som möjligt 
utföra trafiken med låggolvsbussar. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar ytterst för färdtjänst (= anropsstyrd trafik) inom 
kommunen som efter erforderliga beslut kan överlåta sina uppgifter till 
trafikhuvudmannen. Inom Västra Götalands län och genom avtal har Lysekils kommun 
därför uppdragit till Västtrafik AB att upphandla och administrera trafiken och 
beställningscentralen. 
 
Lag (1997:736) om färdtjänst stipulerar att färdtjänst endast gäller anordnande av 
transporter för personer med bestående funktionshinder. Är de allmänna 
kommunikationerna anpassade för funktionshindrade personer föreligger ingen rätt till 
färdtjänst. 
 
Färdtjänst (anropsstyrd trafik) är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken som är 
till för personer som till följd av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. I propositionen till lagen 
slås fast att färdtjänsten i första hand betraktas som en transportform i stället för en 
form av bistånd. Resor med färdtjänst ska i likhet med den allmänna kollektivtrafiken i 
största mån samordnas. 
 

Vem kan beviljas färdtjänst? 
 
Tillstånd till färdtjänst ska meddelas den som på grund av funktionshinder, som inte 
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa 
med allmänna kommunikationer. 
 
Enligt domstolspraxis och som anammats av flertalet av Sveriges kommuner är att 
funktionshindret ska beräknas bestå minst sex månader för att inte betraktas som 
tillfälligt. Detta innebär att funktionsnedsättningar som varar under kortare tid och 
som för den enskilde kan ge stora svårigheter i upprättande av sociala kontakter eller 
för att genomföra inköp inte faller inom Lag om färdtjänst. Enligt domstolsutslag är 
det inget som hindrar att den enskildes behov av stöd under en kortare tids 
funktionsnedsättning prövas enligt Socialtjänstlagen. 
 
Vad lagen avser med väsentliga svårigheter är inte definierat. Att ge konkreta exempel 
på hur stora svårigheterna ska vara för att bedömas vara väsentliga är svårt att göra 
generellt. Domstolspraxis är här en vägledning i bedömningen. Av praxis kan uttydas 
att det är svårigheterna i samband med resandet som är grund för färdtjänst och inte 
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svårigheter vid resans mål. Begreppet förflytta sig på egen hand är kopplat till själva 
resandet, att ta sig tillbusshållplatsen, att stiga på och av buss och inte 
förflyttningsmöjligheter i ett vidare perspektiv. Detta innebär att grund för färdtjänst 
inte är att man har svårighet att bära kassar. Färdtjänst kan inte beviljas till följd av att 
allmänna kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda, utan grunden för färdtjänst 
är enbart funktionshinder och dess konsekvenser. 
 
För beviljande av färdtjänst gäller följande i Lysekils kommun: 
 
 Funktionshindret bedöms bestå i minst sex månader. 
 Den beräknade tiden utgår om möjligt från ansökningsdagen eller den dag 

varaktighetens längd bekräftas via utredning eller sakkunnigutlåtande. 
 Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid resa med 

allmänna kommunikationer. 
 Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionshinder och svårigheterna att 

förflytta sig själv i anslutning till resan eller att genomföra själva resan. 
 Tillstånd till färdtjänst är personligt. 
 Tillståndet är tidsbegränsat eller tillsvidare, 
 Beviljande förutsätter att den sökande är folkbokförd i kommunen. 

 

Färdtjänst för barn 
 
I lag om färdtjänst finns ingen åldersgräns angiven då det gäller rätt till färdtjänst. 
Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst är vad som kan anses 
gälla för andra barn i motsvarande ålder. 
Enligt domstolspraxis sker bedömning huruvida barnet kan åka med allmänna 
kommunikationer tillsammans med en vuxen eller inte. 
 

Begränsningar 
 
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det 
allmänna. 
 
Tillstånd till färdtjänst omfattas inte av andra samhällsbetalda resor. Följande 
begränsningar gäller i Lysekils kommun: 
 
* Färdtjänst får inte användas för resor inom tjänsten då detta åvilar arbetsgivarens 
ansvar. 
* Färdtjänst får inte användas för resor som av någon anledning bekostas av det 
allmänna såsom sjuk- och behandlingsresor eller skolskjutsar. 
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Färdtjänst till annan kommun, i andra kommuner eller mellan 
andra kommuner 
 
Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst anordnas 
inom kommunen och om det finns särskilda skäl mellan kommunen och en annan 
kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller 
mellan andra kommuner. 
 
Kommunens skyldighet är i första hand att ansvara för färdtjänst inom kommunen. 
Vid särskilda skäl kan färdtjänst beviljas mellan kommunen och en annan kommun. 
Enligt förarbetet till lagen kan särskilda skäl vara, att arbetsplatsen ligger i en 
grannkommun eller att närmaste serviceort finns i grannkommunen. Om skälen är 
starka, vilket ej definierats, kan resan ske till en mer avlägsen kommun. 
 
 
För färdtjänst till annan kommun gäller i Lysekils kommun: 
 
 Färdtjänsttillstånd gäller för resa från/till Lysekil till/från samtliga kommuner 

inom Fyrbodalsområdet. 
 
 Resa till arbete kan beviljas även till icke angränsande kommuner om dessa 

ligger inom normalt pendlingsavstånd. 
 
Någon skyldighet för kommunen att ordna färdtjänst helt utanför den egna kommunen 
föreligger ej. Enligt praxis i kommunen och enligt tidigare rekommendation från 
Svenska Kommunförbundet har färdtjänst beviljats i annan kommun i samband med 
kortare besök, då det enbart är folkbokföringskommunen som kan bevilja färdtjänst. 
Detta för att underlätta besök hos närstående eller vistelse i sommarhus. 
 
För resa i annan kommun eller mellan andra kommuner gäller: 
 
 Resenären kan beställa resor för resa i annan kommun eller mellan andra 

kommuner utan särskild prövning. 
 

Ledsagare och medresenär 
 
Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resan, ska tillståndet 
gälla även ledsagaren.  
 
Utifrån nuvarande lagtext beviljas ledsagare för behov som finns under själva resan. 
Ledsagare är en person som inte reser av eget intresse, utan endast är med för att 
stödja färdtjänstresenären för att denna ska kunna genomföra resan och stödet ej kan 
erhållas via transportören. 
Ledsagare enligt denna lag är inte till för stödet efter själva resan. I lagen finns ej 
angivet om ledsagare ska betala en avgift för resan eller ej utan detta får beslutas av 
kommunen. 
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För beviljad ledsagare gäller följande i Lysekils kommun: 
 
 Tillståndsinnehavaren har behov av stöd under själva resan. 

 Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som färdtjänstresenären. 
 Ledsagaren reser gratis. 

 Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare. 

 
Många färdtjänstberättigade kan genomföra resan själva eller med det stöd som 
transportören ger och utifrån detta beviljas inte ledsagare. Behov av stöd vid resans mål 
kan dock föreligga och utifrån detta har man möjligheten att medföra medresenär. 
 
För medresenär gäller följande i Lysekils kommun: 
 
 Medresenär är en person som reser samma sträcka som färdtjänstresenären. 
 Medresenären ska stiga på och av vid samma plats som färdtjänstresenären. 
 Medresenären betalar samma avgift som färdtjänstresenären. 
 Den som inte beviljats ledsagare har rätt att medföra en medresenär utan särskild 

prövning. 
 Resenär som är beviljad ledsagare kan ej medföra medresenär. 
 Efter individuell prövning kan färdtjänstresenär medges rätt till flera 

medresenärer. 
 Exempel på grund för detta kan vara om färdtjänstresenären har minderåriga 

barn eller om minderårig resenär har syskon eller föräldrar som behöver resa 
med. Även andra situationer kan bedömas som skäliga. 

 Antalet medresenärer kan aldrig bli större än sällskapet som ryms i det anvisade 
fordonet. 

 

Tillståndets tidsbegränsning-omfattning 
 
Tillstånd för färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. 
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som 
får användas, hur många resor tillståndet omfattar och inom vilket område resor får 
göras. Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. 
 
Det är kommunen som bedömer vad som är skälig omfattning och särskilda skäl när 
det gäller begränsningar. Enligt lagens förarbete ska begränsningar inte ske då det 
gäller antalet resor till eller från arbetet eller andra nödvändiga resor. 
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I Lysekils kommun gäller följande: 
 
 Tillstånd meddelas normalt för viss tid eller för livet ut. 
 Vid tidsbegränsning ges tillstånd som minst för sex månader och högst två år, 

om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara funktionshindrets art 
som ej möjliggör resa med allmänna kommunikationer oavsett utveckling av 
kollektiv trafiken. Färdtjänst beviljas tills vidare i dessa fall. 

 
Funktionshindrets svårighetsgrad och förväntade varaktighet avgör tillståndets 
giltighetstid och omfattning: 
 
 Färdtjänst beviljas för obegränsat antal resor. 

 Färdtjänst ersätter inte avsaknad av exempelvis egen bil, vilket innebär att 
”rundtur” med färdtjänst ej kan ske. Detsamma gäller att skjutsa hem 
medresenär/ ledsagare till dennes bostad. 

 

Resor för personer folkbokförda i annan kommun 
 
Kommunens ansvar att anordna färdtjänst gäller endast för de egna 
kommuninvånarna, det vill säga de som är folkbokförda i kommunen. 
Om en sökande flyttat från kommunen har den gamla hemkommunens skyldigheter 
när det gäller färdtjänst upphört i och med flyttningen. 
 

Åtgärder vid nyttjande av färdtjänst mot gällande regler 
 
En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd till att anlita färdtjänst, om 
förutsättningarna för färdtjänsten inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om 
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. 
 
 Resa som uppenbart genomförts i strid mot gällande föreskrifter och villkor 

betraktas ej som färdtjänstresa. Om sådana resor genomförts faktureras 
färdtjänstresenären hela beloppet för resan. Detsamma gäller för resor där 
rätten till färdtjänst upphört eller återkallats. 

 

Återkallelse av färdtjänsttillstånd 
 
Enligt 12§ Lagen om färdtjänst. En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita 
färdtjänst, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också 
återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. 
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Avgifter 
 
Enligt 10 § lag om färdtjänst har kommunen rätt att ta ut en avgift för färdtjänsten. 
Enligt 11 § lag om färdtjänst ska denna avgift vara skälig och får inte överstiga 
tillståndsgivarens självkostnader. 
 
Avgifter för färdtjänst varierar mellan landets kommuner. Utgångspunkt för 
prissättning kan vara: 
 
 Den funktionshindrade saknar valmöjlighet och utifrån rättvise- och 

jämlikhetssynpunkt ska avgiften för färdtjänst vara densamma som för 
kollektivtrafiken. 

 Funktionshindret kan medföra att behovet av färdmedel varierar över tid. 

 
För att ge ett incitament att använda kollektiva färdmedel när personen klarar detta, 
bör det vara en skillnad mellan avgift för färdtjänst och avgift för kollektivtrafiken. 
 
 Färdtjänsten ger en högre servicenivå i och med att den erbjuder en transport 

från dörr till dörr och att utifrån detta kan avgifterna skiljas åt. 

 Avgiften bör spegla samhällets kostnader för att tillhandahålla transporten, 
vilket motiverar en högre avgift för färdtjänsten. Mellan kommunerna skiljer 
det sig även hur egenavgiften beräknas. De varianter som råder är zonbaserad 
avgift, enhetstaxa eller procenttaxa. Kommunen har möjlighet att tillämpa 
särskilda avgifter för arbetsresor som då ofta motsvarar månadskortet inom 
kollektivtrafiken. 
Det förekommer även, att kommuner har högkostnadsskydd för egen avgiften 
och att olika avgifter tas ut under olika delar av dygnet. 

 
Avgiften för Lysekils kommun beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Egenavgiften i Lysekils bygger för närvarande på Västtrafik AB:s kontantpristaxa med 
ett tillägg på 50 %. Möjlighet till avgiftsbefrielse eller högkostnadsskydd finns ej. 
För resor till och från arbetet betalar resenären, efter individuell prövning, en avgift 
som utgår från vad ett månadskort inom kollektivtrafiken kostar. 
Om sådana resor på något sätt bekostas av det allmänna, kan reducering av avgift inte 
beviljas. Egenavgiften erläggs direkt till chauffören i samband med resan. 
 

Ansökan, utredning och beslut 
 
I lag om färdtjänst 13-16 §§ regleras hur handläggning av ärenden ska ske. 
Handläggningen av färdtjänst följer de regler som anges i Förvaltningslagen och 
personalen lyder under bestämmelserna i Sekretesslagen. 
 
Förvaltningslagens tillämpning återfinns i dokument ”Anvisningar för handläggning 
inom lagområdens Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst”. 
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Information kring färdtjänstens utförande 
 
Nedan beskrivs den servicenivå som erbjuds vid tillstånd till färdtjänst. 
Funktionshindrets art styr vilket färdmedel som krävs för att ombesörja transporten. 
När resan genomförs med personbil, storbil eller specialfordon gäller följande: 
 
Färdtjänstens servicenivå 
Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären kan få följande service vid 
färdtjänstresa: 
 Hjälp in i och ut ur fordon. 

 Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon. 
 Bagage får medtas i den utsträckning som är normalt att ha med på buss. 

 Hjälp med säkerhetsbälte. 

 
På resenärens egen begäran ges även följande service: 
 Hjälp till och från port eller dörr (ledsagning, bagage och 

handikapphjälpmedel). 

 Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats. 
Denna hjälp utgår inte om beviljad ledsagare medföljer på resan. 
 
Efter individuell prövning kan färdtjänsttillståndet även innehålla rätt att: 
 Få hjälp att förflytta sig till och från bostaden och fordonet (bärhjälp). Detta 

avser personer som utifrån funktionshinder inte själva eller med stöd kan 
förflytta sig utan måste bäras. 

 Resa med speciellt anpassat fordon. 

 Få annan särskilt anpassad service. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2016 att teckna överenskommelse med 
Västtrafik AB om servicenivåer inom den anropsstyrda trafiken. Här regleras bland 
annat väntetid, spilltid, omvägstid = extra tid med anledning av samordnad resa i 
relation till närmaste väg mellan två adresser samt sökfönster = inom vilken tid 
beställningscentralen kan söka lämplig tidpunkt för resans genomförande i förhållande 
till resenärens önskade tid för avresan. Enligt överenskommelsen är servicenivån 
beroende på typ av resa. 
 

Trafikutbud 
 
Färdtjänsten är en anpassad form av kollektivtrafik och ska därför tidsmässigt 
genomföras under de tider som den ”vanliga” kollektivtrafiken bedrivs. 
 
I Lysekils kommun gäller följande: 
 

 Resor i färdtjänsten får genomföras dygnet runt. 
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 Resan ska beställas hos den beställningscentral kommunen/Västtrafik AB 
tecknat avtal med. 

 Resan ska beställas senast en timma före önskad avresa. Vid resa mellan 
klockan 22.00–06.00 ska beställning göras innan klockan 22.00. Eventuell 
återresa bör beställas samtidigt. 

 Avbeställning av bokad resa måste ske senast en timma före tidpunkten för 
bokad resa. 

 Färdtjänstresenär ska resa med det fordon som entreprenören hänvisar till och 
som är lämpligt utifrån funktionshinder och restillfälle. 

 Resor i färdtjänsten samordnas i möjligaste mån. Beställningscentralen utför 
samordningen i samband med bokningen av resan. Samordningen kan innebära 
att ett fordon kan ha flera resenärer, där olika huvudmän bekostar resan. 
Samordningen får dock inte innebära att resans omvägstid förlänger resan med 
mer tid än vad som anges i avtalet om servicenivåer. 

 En resa ska gå från en adress till en annan och uppehåll kan inte göras under 
resa. 

Övriga bestämmelser 
 
I färdtjänstfordonet finns tillgång till bälteskudde för barn. Om barnet har behov av 
annan bilsäkerhetsutrustning är resenären ansvarig för att ta med den. 
Ledar- eller servicehund får medföras.  
 
Om det fungerar för övriga resenärer får sällskapsdjur medföras och ska då förvaras 
i väska, bur, korg, låda etcetera under färd. Resa med djur kan hänvisas till särskilda 
fordon på grund av att hänsyn ska tas till allergier. Visar det sig att en 
färdtjänstberättigad, efter utredning av färdtjänsthandläggaren, 
förorsakat en så kallad bomresa och/eller andra inte godkända kostnader, kan 
kommunen komma att återkräva den uppkomna merkostnaden. 
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Riksfärdtjänst 

Vad är riksfärdtjänst 
 
Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) ger kommunerna ansvar för att personer med 
ett stort och varaktigt funktionshinder ges förutsättningar att till motsvarande 
kostnader som andra gör privata resor i Sverige i rekreationssyfte eller för enskilt 
ändamål. Riksfärdtjänst är en ersättning för extra kostnader som uppstår vid resa 
mellan olika kommuner i Sverige. De extra kostnaderna ska uppstå till följd av 
funktionshinder och kan bestå av att resenären behöver ha en ledsagare med sig vid 
resa med allmänna kommunikationer eller av att ett särskilt fordon måste användas för 
resan. 
 

Vem kan beviljas riksfärdtjänst 
 
Enligt 1 § lag om riksfärdtjänst, ska en kommun på de villkor som anges i denna lag 
lämna ersättning för reskostnad för de personer som till följd av ett stort och varaktigt 
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 
 
Enligt 5 § lag om riksfärdtjänst ska tillstånd meddelas om: 

1.resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan 
göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare, 

2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild 
angelägenhet, 

3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun, 

4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna 
kommunikationer tillsammans med ledsagare, och 

5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. 

 
Lagens formulering innebär, att kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för 
färdtjänst. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna transporten. 
Resan ska inte kunna göras till normala kostnader. 
 
För beviljande till tillstånd till riksfärdtjänst gäller i Lysekils kommun: 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst kan meddelas personer som till följd av stort och varaktigt 
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 
 
Funktionshindret ska förväntas bestå i minst sex månader för att betraktas som 
varaktigt. 
 
Den sökande ska vara folkbokförd i kommunen. 
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Barn över tio år beviljas riksfärdtjänst på samma grunder som vuxna. 
 

Ledsagare 
 
Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska 
tillståndet gälla även ledsagaren, detta enligt 6 § lagen om riksfärdtjänst. 
 
Avgift får inte tas ut för ledsagare som behövs för att genomföra resan. Att kommunen 
har beviljat ett tillstånd med ledsagare innebär enligt lagen ingen skyldighet för 
kommunen att anskaffa ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan 
och inte behov vid resmålet. 
 
För beviljad ledsagare gäller följande i Lysekils kommun: 
 
Ledsagare är en person som inte reser av eget intresse utan måste medfölja för att 
kunna stödja riksfärdtjänstresenären för att denne ska kunna genomföra resan. 
Ledsagare beviljas den resenär som behöver mer hjälp än trafikföretagets personal kan 
ge. 
Om en tillståndshavare inte kan genomföra en resa med ledsagare och med stöd av 
trafikföretaget kan tillstånd till ytterligare ledsagare beviljas. 
Att trafikföretaget inte uppfyller sina åtaganden är inte en grund för att bevilja 
ledsagare. 
Ledsagare ska stiga på och av vid samma plats som riksfärdtjänstresenären. 
Ledsagare reser gratis. 
Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte var ledsagare. 
Vid resa med personbil och specialfordon beviljas ledsagare endast vid behov av 
kvalificerat stöd under resan. 
 

Medresenär 
 
Detta begrepp finns inte omnämnt i lagen men tillämpas av flertalet kommuner. 
I Lysekils kommun gäller följande: 
 
Medresenär är en person som reser med på samma sträcka som 
riksfärdtjänstresenären. 
Medresenär ska stiga på och av på samma plats som riksfärdtjänstresenären. 
Den som inte beviljas ledsagare har rätt att medföra en medresenär utan särskild 
prövning. 
Efter individuell prövning kan resenär medges rätt till flera medresenärer. 
Exempel på grund för detta kan vara om resenären har minderåriga barn eller om 
minderårig resenär har syskon eller föräldrar som behöver resa med. Även andra 
situationer kan bedömas som skäliga. 
Resenär som är beviljad ledsagare kan till följd av individuella skäl även beviljas 
medresenär. Grund för detta är samma som för rätten att medföra flera medresenärer 
i färdtjänst. 
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Antalet medresenärer kan aldrig bli större än att sällskapet ryms i det anvisade 
fordonet. 
 
Om plats finns i fordonet får flera medresenärer medfölja utan särskild prövning. 
Medresenär betalar resans verkliga kostnad enligt gällande taxa. 
 

Trafikutbud 
 
Enligt 7 § lag om riksfärdtjänst ska tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med 
föreskrifter om färdsätt. 
 
Med färdmedel menas vilket färdsätt som får användas men också regler för 
samåkning. 
Det är alltid funktionshindret som styr vilket färdsätt som erbjuds, när beslut om 
riksfärdtjänsten fattas. 
 
I Lysekils kommun gäller följande: 
 
I första hand beviljas resa med allmänna kommunikationer med ledsagare. 
 
I andra hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med resa 
med personbil eller specialfordon. Denna resform beviljas förutsatt att det medför att 
resan annars blir särskilt kostsam. 
 
I tredje hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med 
personbil eller specialfordon tillsammans med ledsagare. 
 
I sista hand beviljas resa med personbil eller specialfordon med eller utan ledsagare. 
 
Resan ska genomföras på billigaste sätt, vilket innebär att rangordningen ovan i 
enstaka fall kan frångås. 
 
Tillstånd till dyrare färdsätt än allmänna kommunikationer medges inte endast 
med motivering att ledsagare saknas för resan, att biljett inte finns att tillgå vid önskad 
avresetid eller att man inte litar på att trafikföretaget uppfyller sitt åtagande om stöd. 
Resor med personbil och specialfordon ska samordnas. 
Resor med allmänna kommunikationer ska genomföras på billigast möjliga avgångstid. 
Önskad avresetid kan förskjutas inom samma dag. 
Uppehåll under resan medges ej. 
Det åvilar resenären att själv ordna med ledsagare, när tillstånd till sådan är beviljad. 
 

Ansökan, utredning och beslut 
 
I 10-13 §§ lag om riksfärdtjänst behandlas frågor kring handläggning utifrån 
Förvaltningslagen. 



Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

   
 

 

Sida 16 av 19 
 

 
Handläggningen av riksfärdtjänst följer de regler som anges i Förvaltningslagen. 
 
Personalen lyder under bestämmelserna i Sekretesslagen. Förvaltningslagens 
tillämpning återfinns i dokumentet ”Anvisningar för handläggning inom lagområdena 
Lag om färdtjänst Lag om riksfärdtjänst” därutöver som anges i dokumentet om 
anvisningar gäller följande: 
 
Vid ansökan om riksfärdtjänst ska ansökan inkomma till färdtjänsthandläggaren senast 
14 dagar innan önskad avresa. 
I samband med storhelger ska ansökan vara inkommen tidigare än en månad före 
önskad avresa för att säkerställa resan. 
Ansökan om riksfärdtjänst ska snabbehandlas om resan är av akut karaktär och om 
resbehovet ej har kunnat förutses, till exempel i samband med begravning eller nära 
anhörigs sjukdom. 
Beslut om riksfärdtjänst fattas av färdtjänsthandläggare på delegation och omfattar 
vilka föreskrift om vilket färdsätt som får användas. Beslut om riksfärdtjänst kan 
överklagas till förvaltningsdomstol. 
Om beslut om återkommande riksfärdtjänstresor beställs resan direkt via den 
beställningscentral som kommunen anvisar. 
Detta ska ske minst fem arbetsdagar innan önskad avresa. 
 

Antal resor 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst meddelas i normalfallet för en resa i taget. En resa är lika 
med en resa tur och retur. 
Riksfärdtjänst kan meddelas för återkommande resor till ett speciellt resmål eller inom 
ett speciellt resområde. Tillstånd till återkommande resor gäller för en viss tid och för 
visst antal resor. Tillstånd för återkommande resor medges för högst ett år. 
 

Avgifter 
 
Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som 
motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar 
närmare föreskrifter om dessa avgifter, enligt § 8 lagen om riksfärdtjänsten. 
 
Regeringen meddelar föreskrifter om dessa avgifter via Förordningen om egenavgifter 
vid resor med riksfärdtjänst (Förordning 1997:782). Vid resa med allmänna 
kommunikationer betalar medresenär den faktiska kostnaden för biljetten samt i 
förekommande fall en bokningsavgift. Avgiften är baserad på hela resan inklusive 
anslutningsresor. Vid resa med personbil eller specialfordon betalar medresenär 
utifrån förordningens regler med undantaget att medresenärer över 18 år betalar full 
egenavgift. Ledsagarens egenavgift ersätts enligt Lag om riksfärdtjänst av kommunen.  
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Kostnader för transport av handikapphjälpmedel 
 
Om kostnader uppkommer för transport av handikapphjälpmedel, till exempel om en 
elrullstol måste transporteras separat med tåg eller dylikt samtidigt som resenären 
reser med flyg, ersätts dessa kostnader av kommunen. 
 

Riksfärdtjänstens servicenivå 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer innebär att service ges 
i enlighet med respektive transportsbolagsservice till resenärer med funktionshinder. 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst med personbil och specialfordon innebär alltid att resenären 
kan få följande service: 
Hjälp in i och ut ur fordon. 
Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon. 
Hjälp med säkerhetsbälte. 
Resenär kan ha med två resväskor samt handikapphjälpmedel. 
 
På resenärens begäran ges även följande service vid resa med taxi och specialfordon: 
Hjälp till och från port eller dörr, ledsagning, bagage och handikapphjälpmedel. 
Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats. 
Om tillståndet omfattar ledsagare ska det stöd och den hjälp som resenären behöver 
ombesörjas via medföljande ledsagare. Detsamma gäller om vuxen medresenär 
medföljer. 
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Fyrbodalsområdet   
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 Datum Dnr 
 2019-10-31 A-2019-127 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Madelene Johansson, 0523 – 61 3108                                                                                         
madelene.johansson@lysekil.se 
 
Samhällsbyggnadsnämnden sammanträdeskalender 2020   
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för 
samhällsbyggnadsnämnden 2020 enligt nedan.  
 

Datum Sammanträdet börjar kl 09.00 

30 januari Borgmästaren 

20 februari (årsredovisning) Borgmästaren 

30 mars (U1) Borgmästaren (måndag) 

30 april Borgmästaren 

2 juni (U2) Borgmästaren (tisdag) 

25 juni Borgmästaren  

27 augusti Borgmästaren 

5 oktober (U3) Borgmästaren (måndag) 

5 november (nämndsbudget) Borgmästaren 

17 december Borgmästaren 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för 
samhällsbyggnadsnämnden år 2020.  
 
Ärendet 
Varje höst tar kommunstyrelseförvaltningen fram förslag till 
sammanträdeskalender så att nämnderna kan fatta beslut gällande 
sammanträdeskalender för nästkommande år. I förslaget har hänsyn tagit till 
ekonomienhetens planering för ekonomiska uppföljningar samt för budgetarbetet i 
övrigt. 
 
 
 
Per Garenius    Madelene Johansson 
Förvaltningschef    Handläggare                                                                                                                                                                       
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare befordran till berörda 
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LKS § 123 Dnr 2019-000264  

Instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Med anledning av bestämmelser i den nya kommunallag som trädde i kraft  
2018-01-01 fastställde kommunstyrelsen 2018-01-31, § 2, en instruktion för 
kommundirektören. Kommunallagens reglering omfattar inte förvaltningscheferna, 
men förvaltningen anser att det finns skäl för att fastställa en instruktion även för 
förvaltningscheferna. Syftet är att åstadkomma en tydlighet i ledning och styrning av 
kommunens verksamheter och transparens i förhållande till omvärlden när det 
gäller vad som är det politiska ledarskapet och vad som är de ledande 
tjänstepersonernas uppdrag.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-13 
Instruktion förvaltningschefer      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att följande stycke ur förarbetena inför den 
nya kommunallagen som började gälla 2018 läggs in under rubriken 
Arbetsuppgifter mot politiska organ/Nämnden på sid 4 i föreslagna instruktioner: 
 

”Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker. 
Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till 
besluten i ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska. Detta gäller alla 
styrelsens ärenden, även sådana ärenden där styrelsen bara yttrar sig och som 
ska vidare till fullmäktige för beslut.” 
 
Samt att instruktionen för kommundirektören kompletteras med likalydande text 
som i instruktionen för förvaltningscheferna. 
 
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald 
Rombrants tilläggsförslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom förslaget till 
instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants 
tilläggsförslag eller om kommunstyrelsen ska avslå förslagen, och finner att 
kommunstyrelsen avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst för avslag 
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Omröstningsresultat  
Med 5 ja-röster och 4-nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S  X  

Maria Granberg, tjg. ersättare MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustafson S  X  

Monica Andersson, tjg. ersättare C  X  

Fredrik Häller LP X   

Ulf Hanstål M X   

Annette Calner, tjg. ersättare LP X   

Yngve Berlin K X   
Summa  5 4  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till instruktion för förvaltningschefer i 
Lysekils kommun.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att följande stycke ur förarbetena inför den nya 
kommunallagen som började gälla 2018 läggs in under rubriken Arbetsuppgifter 
mot politiska organ/Nämnden på sid 4 i föreslagna instruktioner: 
 

”Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker. 
Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till besluten i 
ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska. Detta gäller alla styrelsens ärenden, 
även sådana ärenden där styrelsen bara yttrar sig och som ska vidare till fullmäktige 
för beslut.” 
 

Kommunstyrelsen beslutar att instruktionen för kommundirektören kompletteras 
med likalydande text som i instruktionen för förvaltningscheferna    

Reservation 
Samverkande partier, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet anmäler 
skriftlig reservation. 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningschefer 
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RESERVATION från Samverkande partier, socialdemokraterna, centerpartiet 
och miljöpartiet mot kommunstyrelsens beslut 2019-09-04 i ärende 3 - 
Instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun 
 

Som styrande partier i Lysekil ser vi en poäng i att skapa styrande dokument 
som är tydliga och enkla att ta till sig. 
 
I ärendet om instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun yrkade 
Lysekilspartiet på ett tillägg till den föreslagna texten. Under rubriken 
”Arbetsuppgifter mot politiska organ/Nämnden” ville man ha ett extra stycke 
om att det ska framgå om en fråga i underlagen är rättsligt osäker samt att man 
ska veta att underlagen till beslut i ärendena är sakliga och opartiska. 
 
I förvaltningens förslag till kommunstyrelsen finns redan en text med 
motsvarande innehåll. Tillägget medför därför att samma sak står med två 
gånger i instruktionen till förvaltningscheferna. Resultatet av tillägget medför 
knappast något av värde och bidrar inte till att skapa en ökad tydlighet för de 
som ska läsa dokumentet. 
 
 
Christina Gustafsson (S) 
Monica Andersson (C) 
Maria Granberg (Mp) 
Jan-Olof Johansson (S) 
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Instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun  
 
Antagen av kommunstyrelsen 2019-09-04, § 123 
LKS 2019- 000264 
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Inledande bestämmelser 
 
Rättslig reglering i kommunallagen  
 
I 7:e kapitlet kommunallagen (2017:725) finns de regler som rör de anställda i 
kommunen eller landstinget. För direktören regleras följande i 1-3 §§.  
 

• Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under 
styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.  

• Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga 
uppgifter.  

• Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, landstinget 
eller kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Den 
som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhetsområde 
får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden. 

 
Som framgår ovan omfattar kommunallagens reglering inte förvaltningschefernas 
uppdrag, förutom valbarheten till politiska uppdrag i den egna nämnden. Lysekils 
kommun har ändå valt, i syfte att åstadkomma en tydlighet i ledning och styrning av 
kommunens verksamheter, att fastställa en för samtliga förvaltningschefer 
gemensam instruktion. Beslut om denna tas av kommunstyrelsen då styrelsen är 
anställningsmyndighet för förvaltningscheferna precis som för alla anställda i 
kommunen. 
 
Förvaltningschefernas benämning  
Förvaltningscheferna i Lysekils kommun benämns utifrån respektive förvaltnings 
namn, dvs. arbetslivschef, samhällsbyggnadschef, socialchef respektive 
utbildningschef. 

 
Förvaltningschefens ställning  
Förvaltningscheferna i Lysekils kommun är anställda av kommunstyrelsen genom 
delegation till kommundirektören. Kommundirektören är chef för nämndernas 
förvaltningschefer. I uppdraget som förvaltningschef ingår att beakta såväl de 
nämndspecifika frågorna som de kommunövergripande och att anlägga ett 
kommunperspektiv i sitt arbete.  
 
Förvaltningscheferna förutsätts medverka i kommunövergripande arbete på 
uppdrag av kommundirektören.  
 
Förvaltningschefen är förvaltningens ledande tjänsteperson.  
 
Förvaltningschefen är chef för de anställda på sin förvaltning.  
 
Vid förvaltningschefens semester och annan längre frånvaro ska dennes 
arbetsuppgifter hanteras av en tillförordnad förvaltningschef.  
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Arbetsuppgifter mot politiska organ 
 
Nämnden 
Förvaltningschefen för den löpande dialogen om verksamheten med nämndens 
ordförande.  
 
Förvaltningschefen har närvaro- och yttranderätt i nämnden och dess utskott. 
Förvaltningschefen har rätt att göra en anteckning till protokollet samt har 
skyldighet att göra detta om ett beslut innebär att finansiering saknas. 
 
Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att lägga fram förslag till och 
verkställa nämndens beslut.  
 
Förvaltningschefen har till uppgift att ansvara för att samtliga ärenden som 
nämnden ska behandla är tillfredsställande beredda och utredda samt förenliga med 
gällande lagar och föreskrifter. I detta ligger att förvaltningschefen ska se till att 
underlagen till besluten är utformade på ett sakligt och opartiskt sätt samt baserade 
på professionell sakkunskap om det aktuella området.  
 
Förvaltningschefen ska i sina underlag har redovisat om det föreligger osäkerhet i de 
ekonomiska kalkylerna och att till exempel en försäljning av verksamhet eller av 
andra tillgångar är korrekt värderade. Det är vidare viktigt att det framgår om en 
fråga i underlagen är rättsligt osäker.  
 
Uppdrag från nämnden till förvaltningsorganisationen ska riktas till 
förvaltningschefen.  
 
Förvaltningschefen ansvarar för föredragningar i nämnden. 
 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
Förvaltningschefen ska närvara vid kommunstyrelsens och fullmäktiges 
sammanträden om kommunstyrelsens respektive fullmäktiges ordförande begär 
detta. 
 

Arbetsuppgifter mot förvaltningen 
 
Förvaltningens ledande tjänsteperson  
Förvaltningschefen är förvaltningens ledande tjänsteperson och ska verka för att 
samarbetet mellan förvaltningen och de förtroendevalda fungerar på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Förvaltningschefen ska säkerställa att förvaltningens verksamhet fungerar på ett 
rättssäkert och effektivt sätt och att de politiska besluten får genomslagskraft. 
Förvaltningschefen ska biträda nämnden i dess uppgifter enligt lagstiftning och 
kommunala styrdokument.  
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Förvaltningschefen ansvarar för sammansättningen av sin ledningsgrupp och leder 
denna. Förvaltningschefen ansvarar därigenom för att det finns en god samordning 
mellan förvaltningens olika verksamheter, till exempel avseende utveckling av 
strategiska förvaltningsövergripande frågor och gemensamma uppgifter. Vidare 
ansvarar förvaltningschefen för att cheferna anlägger ett kommunalt 
helhetsperspektiv i sitt arbete.  
 
Förvaltningschefen äger rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom 
förvaltningen efter samråd med nämndens presidium. Förvaltningschefen ansvarar 
för kompetensutveckling, är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och 
lönesamtal med direkt underställd personal och utför i övrigt chefs- och 
ledaruppdraget utifrån Lysekils kommuns chefsplattform.  
 
Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker. 
Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till besluten i 
ärendena till nämnden är sakliga och opartiska. Detta gäller alla nämnden ärenden, 
även sådana ärenden där nämnden bara yttrar sig och som ska vidare till fullmäktige 
för beslut. 
 
Roll i förhållande till externa parter 
Förvaltningschefen ska i förhållande till externa parter uppmärksamt följa frågor 
som är av betydelse för Lysekils kommun, särskilt gäller det nämndens 
ansvarsområden. Förvaltningschefen ska i regionala och nationella organ 
representera och företräda kommunen i strategiska och övergripande frågor inom 
ansvarsområdet. 
 
Förvaltningschefen får inte ta på sig styrelseuppdrag i bolag eller föreningar med 
vilka Lysekils kommun har ett partsförhållande. 
 
Massmedia och övriga externa kontakter  
Förvaltningschefen ska verka för att det i förvaltningen finns den öppenhet i 
bemötande av massmedia och allmänheten som gäller med utgångspunkt från bland 
annat offentlighetsprincipen. Förvaltningsorganisationen ska sträva efter bra 
externa relationer och ge korrekta uppgifter. Riktlinjer för den externa 
kommunikationen finns i en av kommunfullmäktige beslutad policy. 
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LKS § 83 Dnr 2018-000244 

Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente har reviderats tidigare under 2018 och 
senast av kommunfullmäktige 2019-04-17. Reglementet behöver nu revideras 
ytterligare då vissa verksamhetsområden saknas: ”hyresavtal med externa 
fastighetsägare” samt ”uthyrning av kommunens fastigheter”.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 133 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-16 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27, § 116 
Förslag till reviderat reglemente     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer samhällsbyggnadsnämndens reviderade reglemente 
att börja gälla då fullmäktiges protokoll justerats, och att tidigare reglemente 
samtidigt upphör att gälla.    

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
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Samhällsbyggnadsnämnden reglemente 
 
Reviderat reglemente träder i kraft den 26 september 2019.  
 
Inledning  
Utöver de av kommunfullmäktige antagna gemensamma bestämmelserna för 
kommunstyrelsen och nämnder i Lysekils kommun, gäller detta reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
§ 1 Verksamhetsområde  
Nämnden ska inom kommunen svara för:  

• Planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner PBL 5 kap 27 
§och områdesbestämmelser, med undantag för översiktsplanering 

• Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen  
• Exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av detaljplanelagdmark för 

bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt. Upprättande, godkännande och 
genomförande av exploateringsavtal. 

• Försäljning av mark genom markanvisning. Ansvara för hela processen så som 
tävling/urval, upprättande och godkännande av erforderliga avtal för 
markanvisningens genomförande 

• Ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där kommunen är 
sakägare  

• Bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och 
ledningsrättslagarna 

• Försäljning av detaljplanelagd bostad- och industrimark  

• Förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav  

• Adressättning av gator och allmänna platser  
• Naturvårdsfrågor som inte innebär myndighetsutövning såsom strandstädning och 

skötsel av vandringsleder 
• Utbyggnad, upprustning, drift och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och 

cykelvägar, torg, parker och grönområden, lek- och badplatser samt hamnar och kajer  

• Yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats  
• Väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar 

enligt Trafikverkets förordnande 

• Väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen 

• Gaturenhållning och skyltning (lag 1998:814)  
• Avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som utövas 

av miljönämnden. 

• P-tillstånd, parkeringsövervakning och fordonsflyttning  

• Trafiksäkerhetsarbete 

• GIS - förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem 

• Färdtjänst, riksfärdtjänst och seniorkort  
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• Kommunensfordon samt leasing av bilar  

• Kommunens måltidsverksamhet 

• Kommunens lokalvårdsverksamhet  

• Kommungemensam posthantering  

• Bostadsanpassningsbidrag  

• Kontaktcenter  

• IT-verksamhet, i enlighet ned avtal om gemensam IT-funktion  

• Hyresavtal med externa fastighetsägare 

• Uthyrning av kommunens fastigheter” 
 

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. 

 
§ 2 Nämndens sammansättning  
Samhällsbyggnadsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 
bestämmer. 
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LKS § 80 Dnr 2019-000236 

Komplettering av exploateringsbudget 2019 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-27, § 88 att begära utökad 
exploateringsbudget för 2019. Anledningen är att tre exploateringsområden har 
utvecklats snabbare än vad som förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av 
kommunfullmäktige och av den orsaken behöver exploateringsbudgeten utökas.     

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-26, § 116 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-12 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-27, § 88 med bilagor  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Granberg (MP): Att avslå kommunstyrelsens förslag och föreslår istället att 
exkludera Tronebacken ur exploateringsbudgeten. 

Ronald Rombrant (LP), Ulf Hanstål (M), Ricard Söderberg (S) och Siw Lycke (C): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Maria Granbergs förslag. 

Håkan Smedja (V): Bifall till Maria Granbergs förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka exploateringsbudgeten för 2019 med 
1 565 tkr enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.      

Reservation 
Maria Granberg (MP), reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomiavdelningen 
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LKS § 81 Dnr 2018-000635 

Kompletterande beslut, markförvärv Norra Tronebacken 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 30, att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att genomföra köpet av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 
samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till en total köpeskilling av 9 miljoner kronor. 

Det har dock visat sig att ägarna till fastigheterna utgått från att kommunen tar över 
bolagen Tronebacken Väst AB och kommanditbolaget Stadsäga 1316. Då det tidigare 
beslutet avsåg ett direkt markköp och inte förvärv via köp av bolagen har 
samhällsbyggnadsnämnden valt att på nytt lyfta ärendet till kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 130 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-08-26, § 134 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14 
Karta 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 30    

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
förvärva bolagen Tronebacken Väst AB och kommanditbolaget Stadsäga 1316 till en 
summa av högst 9 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ska kräva ett 
intygande av säljaren att inga dolda avtal eller andra dolda kostnader tillkommer vid 
köp av bolagen Tronebacken Väst AB och Stadsäga 1316. 

Kommunfullmäktige beslutar att eventuella dolda kostnader betalas av säljaren. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
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LKS § 93 Dnr 2018-000258 

Svar på motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom 
VA-utbyggnad 
Sammanfattning 
Lars Björneld (L) har i en motion 2018-04-10 föreslagit att samhällsbyggnads-
förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till en VA-utbyggnad längs 
Gullmarns norra strand från Flat till befintlig VA och att utredningen inkluderar det 
nya äldreboendet i Fiskebäck.  

En av flera grundläggande åtgärder för att kunna säkerställa nya bostäder är att vara 
proaktiv och ha en långsiktig tidshorisont i sin planering för eventuellt framtida 
byggande inom kommunens geografiska område. En modern och utbyggd VA-
anläggning utgör en väsentlig utgångspunkt för framtida eventuell produktion av 
bostäder och har dessutom en miljövänlig aspekt då befintlig bebyggelse skulle 
kunna anslutas till en utbyggd VA-anläggning.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 137 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-06-26 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 59  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en VA utbyggnad längs Gullmarns 
norra strand från Flat till befintlig VA, och att utredningen inkluderar det nya 
äldreboendet i Fiskebäck.   

Beslutet skickas till 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
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LKS § 84 Dnr 2018-000639 

Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete 
Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns utvecklingsområdet ”Vi tar ansvar för 
miljön”. Till utvecklingsmålet har kommunstyrelsen i sin budget för 2019 formulerat 
en strategi som handlar om att ta fram riktlinjer för hur Lysekils kommun ska arbeta 
med miljöfrågorna i den egna organisationen i syfte att skapa struktur och ge 
vägledning till verksamheterna i miljöarbetet.  

Med utgångspunkt i utvecklingsmål och strategier har förvaltningen tagit fram 
förslag till Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.      

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 132 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-22 
Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete. 
Riktlinjerna gäller även för de av kommunen helägda bolagen.      

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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Några viktiga begrepp 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för kommunens långsiktiga planering. Social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av 
varandra. Begreppet ”Hållbar utveckling” formulerades 1987 av den så kallade 
Brundtlandkommissionen som på uppdrag av FN tagit fram rapporten ”Vår 
gemensamma framtid” i vilken man redogjorde för sambandet mellan ekonomisk 
utveckling och miljöförstöring. Här sägs att hållbar utveckling innebär "att 
utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov".  
 
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och 
människans hälsa till vad de "klarar av". 
 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser 
på lång sikt. 
 
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle 
där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 

Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet betyder att samhället utvecklas i samstämmighet med naturen, 
och innebär för kommunens organisation att vi ska bedriva våra verksamheter på ett 
sätt som inte påverkar planeten och våra naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt. 
Den ekologiska hållbarheten innefattar allt det som har med jordens ekosystem att 
göra. Detta innebär att hela kedjan; produktion, användning och avlägsnandet av varor 
och tjänster inte får kompromissa med ekosystemets bärförmåga, dvs. att naturen 
måste hinna återskapa uttagna resurser.  

Ekosystemtjänster 
Är tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om 
vanliga tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor 
får nyttan antingen direkt som när växter producerar syre, eller genom en insats, som 
när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel 

Förnyelsebara resurser 
Förnyelsebara resurser är den typ av råvaruresurser som naturen återskapar inom 
överskådlig tid. Motsatsen är ändliga resurser som förvisso även de kommer att 
återskapas på nytt men det tar mycket lång tid, ofta miljontals år. Flödesresurser är 
resurser som flödar till och på jorden oberoende av nyttjandet, exempel på sådana är 
sol och vind. 

Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen innebär att man ska undvika förändringar/åtgärder som man 
inte vet tillräckligt mycket om. En tillämpning kan vara att inte använda kemikalier 
eller produkter som man inte vet är ofarliga. Detta har att göra med att miljön är så 
komplex så att det kräver långt gående kunskaper för att man ska kunna vara säker. 
Man ska komma ihåg att de flesta av dagens miljöproblem var vi omedvetna om vid 
deras begynnelse.  
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Inledning och syfte 
 
I Lysekils kommun vill vi komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över 
dem till kommande generationer. Vi strävar efter att skapa ett hållbart samhälle ur 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. I praktiken innebär det att vi varken får 
överutnyttja naturresurser eller påverka miljön mer än den tål. 
 
Lysekils kommuns verksamheter och bolag har olika uppdrag och förutsättningar. 
Samtidigt är ansvaret för vår miljö, för klimatet och människors hälsa något vi har 
gemensamt. Riktlinjerna för ett strukturerat miljöarbete lyfter fram de viktigaste 
miljöfrågorna som vi har att arbeta med. En grundsten i vårt miljöarbete är strävan 
efter att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Det ska vara enkelt och lönsamt 
att göra hållbara val för alla som bor och verkar i kommunen samt för våra besökare. 
Det ska vara lätt att göra rätt, helt enkelt! 
 
För att nå vårt mål måste det ekologiska hållbarhetsperspektivet genomsyra både 
kommunens interna och utåtriktade arbete. Vi gör redan mycket som vi är stolta över – 
samtidigt har vi också mycket kvar att göra. Lysekils kommun ska vara en förebild som 
andra kommuner, företag, organisationer och privatpersoner kan lära sig av  
 
Vårt miljöarbete ska präglas av långsiktighet, helhetssyn och kreativitet. En tydlig 
inriktning och regelbunden uppföljning är viktiga redskap i vår strävan efter ständig 
förbättring och utveckling. 
 
Syftet med riktlinjerna är att de ska vara vägledande för miljöarbetet i kommunen. 
Riktlinjerna gäller för hela kommunens organisation, såväl nämnder som bolag. 
 
Lysekils kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun som prioriterar det lokala 
och förnyelsebara. Avsikten är att energin ska komma från fossiloberoende källor. 
Naturen och ekosystemtjänsterna i vår kommun ska värderas högt och Lysekils 
kommun ser ansvar och möjligheter i vårt förhållande till vår omvärld. 

Förutsättningar 
Styrdokument 
 
Världen: Den ekologiska hållbarheten är även en av dimensionerna i FN:s 17 globala 
utvecklingsmål. Agenda 2030 handlar bland annat om att bekämpa 
klimatförändringen, skydda, återställa och främja hållbart nyttjande av ekosystemen, 
hejda förlust av biologisk mångfald, säkerställa rent vatten och ha en hållbar 
konsumtion. Som kommun har vi en viktig roll i arbetet för att nå målen. Relevanta 
globala mål är därför kopplade till riktlinjerna, men det är viktigt att veta att alla mål är 
beroende och länkade till varandra. 
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Sverige: Sveriges riksdag har fastställt ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål 
med ett tjugotal etappmål för ekologisk hållbarhet som hela Sverige ska arbeta efter. 
Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta 
nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen redskap 
för den lokala politiken och att omsätta åtaganden till praktisk handling. Kommunerna 
har, med sitt ansvar för lokal utveckling och en god livsmiljö, stora möjligheter att styra 
utvecklingen i miljön genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö. 
 

 
 
Västra Götaland: De regionala miljömålen består både av tidigare beslutade 
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar och etappmål som antogs som regionala 
2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet), samt de nya regionala 
tilläggsmålen som beslutades i september 2015. De regionala miljömålen är levande, 
vilket innebär att de kommer att uppdateras med jämna mellanrum. 
 

 
 
Lysekils kommun: Visionen Lysekil 2030 utgår från att Lysekil ska ställa om till ett 
hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara ska vara förstahandsval. Vidare har 
kommunen i budgeten fem utvecklingsområden som bedöms vara viktiga och 
avgörande för att kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Utvecklingen ska vara 
långsiktigt hållbar både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ett av utvecklingsområdena 
är ”Vi tar ansvar för miljön” där kommunfullmäktige i budgeten för 2020 beslutat 
enligt nedan: 

 

Vi tar ansvar för miljön 
 
Definition och motivering 

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv 
kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar 
engagemang och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Vi verkar för 
en hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljö- och hälsoproblem lokalt eller 
globalt. 
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Inriktning 

FN antog 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar 
alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala 
målen vilket förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer och Lysekils 
kommun vill ta sin del i det arbetet. 
 
I Sverige utgår arbetet med den miljömässiga delen av hållbar utveckling från 
Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen. För Västra Götaland finns 
kompletterande regionala miljömål samt klimatstrategin ”Klimat 2030 Västra Götaland 
ställer om”. 
 
Genom ett aktivt och strukturerat miljöarbete som är väl spritt i organisationen bidrar 
Lysekils kommun till att de globala, nationella och regionala målen nås. Vi är drivande i 
miljöarbetet och involverar invånare, näringsliv och andra organisationer i arbetet som 
ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Lysekils kommun idag och i 
framtiden. 
 
Vi fokuserar på fyra utmaningar i miljöarbetet: 
 

• Hållbara perspektiv – kunskap och delaktighet ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. 

• Hållbar samhällsplanering – vi bygger ett hållbart samhälle och skapar 
förutsättningar för en hälsosam livsmiljö. 

• Fossilbränslefritt och energieffektivt Lysekil – vi minimerar utsläppen av 
växthusgaser och optimerar resursanvändningen. 

• Hållbar natur – vi värnar våra naturmiljöer och den biologiska mångfalden. 
 
Utvecklingsmål 

• Lysekils kommun ska konsumera hållbart. 
• Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle. 

 
Kommunfullmäktige har beslutat om vision, utvecklingsområden, inriktningar och 
utvecklingsmål. Kommunstyrelsen specificerar vilka strategier som ska väljas kopplat 
till utvecklingsmålen. De åtgärder som sedan krävs ansvarar 
kommunstyrelseförvaltningen och kommundirektörens ledningsgrupp för att 
genomföra. Utvecklingsmålen följs upp och rapporteras med ett antal indikatorer.  
 

Strukturerat miljöarbete utifrån kommunens styrmodell 
Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för den årliga planering och uppföljning som 
sker inom ramen för Lysekils kommuns styrmodell. Miljöaspekter ska ingå som en del i 
de verksamhetsplaner som förvaltningarna årligen utarbetar på varje nivå i 
organisationen. Allt arbete ska utgå från vision och värdegrund, utvecklingsmål och 
uppdrag samt de styrdokument som definierar verksamhetens grunduppdrag.  
 
Detta innebär att varje verksamhet löpande ska arbeta systematiskt och strukturerat 
med att:  
 

• Analysera förutsättningar och ta fram underlag för miljöarbetet. 
• Planera verksamhet/insatser för miljöarbetet. 
• Säkerställa genomförande genom operativt arbete i verksamheterna. 
• Följa upp och analysera mätetal, genomförande och förbättringsarbete. 
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Kommunens styrmodell bygger på dialog vilket är en framgångsfaktor för miljöarbetet 
som ska genomsyras av ansvarstagande, kunskap och delaktighet. För att miljöarbetet 
ska bli effektivt krävs att ledningen i organisationen är aktiv. 
 

 
 
 

Ansvar och roller i miljöarbetet 
I Lysekils kommun ska alla verksamheter arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle. 
Förtroendevalda och alla medarbetare i kommunen ska vara goda förebilder genom att 
ta sitt ansvar för nuvarande och kommande generationer. Vi har alla ansvar för en 
hållbar framtid. Varje verksamhet inom kommunen ska därför bedriva ett strukturerat 
miljöarbete enligt dessa riktlinjer.  
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för övergripande strategiska miljöfrågor i Lysekils 
kommun. Kommunstyrelseförvaltningen och avdelningen för Hållbar utveckling utgör 
en stödfunktion i arbetet till såväl kommunledning som de olika verksamheterna. 
 
Uppföljning och redovisning av kommunens övergripande utvecklingsmål är en viktig 
del av uppdraget, liksom omvärldsbevakning och analys av nuläget. Vidare ingår 
samordning av kommunövergripande processer och projekt samt nätverk för 
kontaktpersoner. Alla kommunala förvaltningar och bolag ska utse en kontaktperson 
för miljöarbetet för att säkerställa samverkan och informationsöverföring. 
 
Lysekils kommun ska arbeta aktivt med utveckling av samverkan mellan förvaltningar 
och verksamheter för ett mer kvalitativt och samordnat miljöarbete. Det kan medföra 
en ökad resurseffektivitet genom att verksamheterna får en ökad kännedom om 
varandras kunskap, kompetens och verksamhet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän svarar för tillsyn och prövning enligt miljöbalken i 
de tre kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden har en viktig roll i att 
delta med sin kompetens i respektive kommuns arbete med bland annat strategiska 
styrdokument och i samhällsplaneringen.  
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Inriktning av miljöarbetet 
Hållbar konsumtion 
En stor del av dagens miljöproblem hänger samman med vår konsumtion av varor och 
tjänster. Vi använder för mycket av jordens resurser och i många fall använder vi inte 
resurserna på det mest effektiva sättet. För att vår konsumtions negativa klimat- och 
miljöpåverkan ska minska måste vi förändra hur och vad vi konsumerar.  
 
Lysekils kommun är en stor organisation vars egen konsumtion av varor och tjänster 
har en stor påverkan på miljön och klimatet. Kommunen kan också vara en förebild för 
dem vi möter i vår verksamhet. Genom att kommunicera vårt miljöarbete och goda 
exempel vill vi bidra till ett ökat engagemang hos Lysekilsborna.  
 
Sex områden är prioriterade för att nå en mer hållbar konsumtion i kommunens 
verksamheter: 
 

Upphandling 

Offentlig upphandling står för omkring en femtedel av Sveriges totala BNP. Med sin 
köpkraft har därmed kommuner, landsting och regioner en verklig möjlighet att 
påverka i hållbar riktning. Kommunen ska verka för en långsiktig hållbar utveckling 
genom att upphandla varor och tjänster som bidrar till en god livsmiljö och har en 
begränsad påverkan på klimatet med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta innebär att 
kommunen köper varor och tjänster utan att orsaka ökade miljöproblem. 
Upphandlingen ska ske med stöd av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 
Resultatet ska följas upp årligen. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar arbetet 
med att säkerhetsställa hållbara upphandlingar. 
 

Effektiv och fossilbränslefri energianvändning  

Klimatpåverkan kan i många fall minska med hjälp av energieffektivisering av 
befintliga byggnader och att vid nybyggnation välja energieffektiva lösningar. Vid 
nybyggnation ska kommunen sträva efter så kallade nära-noll-hus i enlighet med EU-
direktiv och plan- och byggförordningen (PBF).  
 
I kommunens lokaler ska fossila bränslen fasas ut och förnybara energilösningar 
användas i så hög utsträckning som möjligt. Kommunen ska vara en föregångare i att 
använda pröva ny och innovativ teknik. 
 

Ekologisk och klimatsmart mat 

Måltider som serveras inom kommunens verksamheter ska så långt som möjligt vara 
ekologiska och klimatsmarta. Lysekils kommun strävar också efter en ökad andel 
vegetabiliska livsmedel samt att säsongsanpassa måltiderna. Vidare ska matsvinnet 
minimeras i alla verksamheter. Vid inköp av livsmedel ska hänsyn tas till 
produktionsvillkor, minskade transporter, förbättrad avfallshantering och minskad 
energianvändning. I enlighet med regeringens Livsmedelsstrategi ska ambitionen för 
offentlig sektor vara att 60% av livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade 
ekologiska produkter år 2030.  
 
Kaffe och te som erbjuds i kommunens verksamheter ska vara rättvisemärkt och 
KRAV-märkt eller motsvarande. Mjölk ska vara ekologisk. Frukt ska om möjligt vara 
ekologisk eller säsongsanpassad. Kött ska vara producerat enligt svenska 
djurskyddskrav. 
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Avfallshantering  

Grundkraven för sortering av avfall inom varje verksamhet i kommunen är: Matavfall, 
papper/tidningar, wellpapp/kartong, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar, 
batterier samt farligt avfall. Kravet gäller alla arbetsplatser i koncernen Lysekils 
kommun som verkar i lokaler som ägs eller hyrs av kommunen. Kommunens olika 
boenden är undantagna på grund av den personliga integriteten.  
 

Transporter 

Vid resor i tjänsten ska allmänna kommunikationsmedel som buss eller tåg väljas i 
första hand. Flygresor kan användas i undantagsfall när tidsvinsten blir betydande. 
Kommunens fordonspark ska bestå av bilar med låg miljöpåverkan, år 2030 ska 
kommunen i enlighet med det nationella målet ha en fossiloberoende fordonsflotta. Vid 
sammankomster som kräver resor ska digitala mötesalternativ alltid övervägas som ett 
alternativ.  
 

Kemikalieanvändning 

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier – i kläder, mat, leksaker, möbler och 
hygienprodukter. Kemikalier underlättar vår vardag men vissa av dessa är miljögifter 
som kan orsaka cancer, skada vår arvsmassa, minska våra möjligheter att få barn eller 
påverka våra hormonsystem. Därför ska Lysekils kommun arbeta för att skapa giftfria 
miljöer och en plan för att minska användningen av skadliga ämnen ska tas fram. 
 
Barn är särskilt känsliga eftersom de växer och utvecklas. Därför ska den miljö där 
barnen vistas, som förskolor, skolor och idrottsplatser, prioriteras. Vi skapar giftfria 
miljöer genom att ställa krav på det vi köper in och byter ut leksaker, kläder, möbler, 
byggmaterial och andra produkter som innehåller farliga ämnen. 
 

Hållbar natur 
Våra unika naturresurser är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att Lysekil är 
en attraktiv kommun. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem eftersom deras funktion och processer bygger på att det sker ett samspel 
mellan olika arter som alla har olika roller. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
 
Vi ska ha god kunskap om kommunens värdefulla naturmiljöer och ta hänsyn till dem 
vid planering och exploatering. Vi ska sköta och förvalta kommunens naturresurser på 
ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och ökar dess resiliens. Vi ska också ha 
god kunskap om kommunens marina miljöer och verka för en god marin livsmiljö.  
 

Hållbar samhällsplanering 
Genom den fysiska planeringen och hur vi exploaterar ska vi bidra till långsiktig hållbar 
användning av mark och vatten. Genom att integrera miljö- och naturhänsyn i 
planeringen ska vi bidra till ett gott miljötillstånd och en hälsosam livsmiljö som är 
förutsättningen för en attraktiv kommun. Ekosystemtjänster samt grön och blå 
infrastruktur ska värnas i den fysiska planeringen som vi också måste anpassa till 
framtidens klimat- och väderfenomen.  
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Datum 
2019-09-26 

Dnr 
LKS 2019-000291 

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

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 
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