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

Årsrapport 2018 för kommunstyrelseförvaltningen  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2018.      

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell tagit 
fram en årsrapport för 2018. 

Förvaltningens synpunkter  
Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i dess 
huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens 
verksamheter. Förvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och 
strategiska frågor såsom ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, 
kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling. I 
förvaltningens ansvarsområde ingår även arbetsmarknadsenheten. 

En bedömning av kommunstyrelseförvaltningens kvalitetsfaktorer i de olika 
perspektiven pekar på att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Under året har förvaltningen fortsatt haft fokus på arbetet med styrmodellen samt 
att fortsätta att utveckla styrdokument och rutiner. Sammantaget medför detta 
förbättrade förutsättningar att genomföra förvaltningens uppdrag. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 4,6 
mnkr. vilket till stor del beror på återhållsamhet på kostnadssidan för att balansera 
budgetunderskott i andra delar av kommunens verksamhet. Främst handlar det om 
att 2,0 mnkr avsatta för utvecklingsmålen inte har använts och att 
ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 1,5 mnkr till följd av vakanser på 
tjänster. Övriga verksamheter redovisar mindre avvikelser mot budget som 
sammantaget bidrar till överskottet. 

De politiska verksamheterna, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
valberedningen, kommunrevisionen och valnämnden, ligger väl inom budgetens 
ramar. Överförmyndarens verksamhet redovisar dock ett mindre underskott till 
följd av högre kostnader för arvoden än budgeterat. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör  
 

Bilaga 
Årsrapport 2018 för kommunstyrelseförvaltningen 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


 

Årsrapport 2018 

Kommunstyrelseförvaltning 
  



Kommunstyrelseförvaltning, Årsrapport 2018 2(14) 

Innehållsförteckning 
1 Sammanfattning ........................................................................... 3 

2 Verksamhet .................................................................................. 4 

3 Väsentliga händelser under perioden ........................................... 5 

4 Verksamhetens grunduppdrag ..................................................... 7 

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer ................. 8 

4.1.1 Målgrupp ........................................................................................................................... 8 

4.1.2 Verksamhet ....................................................................................................................... 9 

4.1.3 Medarbetare ...................................................................................................................... 9 

4.1.4 Ekonomi ............................................................................................................................ 9 

5 Utvecklingsmål och indikatorer ................................................... 10 

5.1 Verksamhetens utvecklingsområden, mål och indikatorer ........................... 10 

5.1.1 Kommunens styrmodell ................................................................................................. 10 

5.1.2 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål ............................................. 10 

6 Uppdrag ...................................................................................... 11 

7 Ekonomi ...................................................................................... 12 

7.1 Resultaträkning nämnd .................................................................................. 12 

7.2 Nettokostnad ................................................................................................... 12 

7.3 Budgetavvikelse per verksamhet ..................................................................... 12 

7.4 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar ..................................................... 13 

7.5 Ekonomisk analys ........................................................................................... 13 

8 Framtid ....................................................................................... 13 

 

  



Kommunstyrelseförvaltning, Årsrapport 2018 3(14) 

1 Sammanfattning  
Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag 
att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. 
Förvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och strategiska frågor såsom 
ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och 
frågor om hållbar samhällsutveckling. I förvaltningens ansvarsområde ingår även 
arbetsmarknadsenheten. 

Bland viktigare händelser under året kan nämnas: 

• Upphandling av nytt ehandelssystem och planering för införande av digitala 
beställningsrutiner 

• Process avseende framtida inriktning av hamnverksamheten 
• Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 
• Utbildning för blivande chefer framtagen i samverkan med sju andra kommuner 
• Ny personalhandbok på kommunens intranät 
• Fortsatt stöd till övriga verksamheter i arbetet utifrån styrmodellen, bland annat 

integration av mätetal från Kolada, kartläggning budgetprocess, utbildningsinsatser 
med mera 

• Slutförande av Interregprojektet Urban Platsinnovation 
• Kommunens aktiviteter under Lysekil Womens Match 
• Projektet Maritim utveckling i Bohuslän inom Tillväxt Norr Bohuslän 
• Arbete med ny Översiktsplan samt Grön strategi 
• Fortsatt utveckling av samverkan inom Arbetsmarknadstorget för ungdomar, 

nyanlända med flera 
• AME svarar för samordning av subventionerade anställningar inom hela kommunens 

verksamhet 
• Medverkan i SKL-projekt om att minska långvarigt försörjningsstöd 
• Utredning av inriktning och organisation av kommunens arbetsmarknadspolitiska 

insatser. 

Nya styrdokument som är framtagna och beslutade under året: 

• Jämställdhetsplan för Lysekils kommun 
• Medarbetarplattform för Lysekils kommun 
• Riktlinjer för Lysekils kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 
• Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda 
• Policy för informationssäkerhet 
• Digital Agenda för Sotenäs, Munkedal och Lysekil 2019-2022 
• Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv 
• Riktlinjer för representation i Lysekils kommun 
• Riktlinjer för bostadsförsörjning (aktualisering). 

En bedömning av kommunstyrelseförvaltningens kvalitetsfaktorer i de olika perspektiven 
pekar på att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Under året har 
förvaltningen fortsatt haft fokus på arbetet med styrmodellen samt att fortsätta att utveckla 
styrdokument och rutiner. Sammantaget medför detta förbättrade förutsättningar att 
genomföra förvaltningens uppdrag. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 4,6 mnkr. vilket 
till stor del beror på återhållsamhet på kostnadssidan för att balansera budgetunderskott i 
andra delar av kommunens verksamhet. Främst handlar det om att 2,0 mnkr avsatta för 
utvecklingsmålen inte har använts och att ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 1,5 
mnkr till följd av vakanser på tjänster. Övriga verksamheter redovisar mindre avvikelser mot 
budget som sammantaget bidrar till överskottet. 
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De politiska verksamheterna, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valberedningen, 
kommunrevisionen och valnämnden, ligger väl inom budgetens ramar. Överförmyndarens 
verksamhet redovisar dock ett mindre underskott till följd av högre kostnader för arvoden än 
budgeterat. 

2 Verksamhet 
Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag 
att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. 
Förvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och strategiska frågor såsom 
ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och 
frågor om hållbar samhällsutveckling. I förvaltningens ansvarsområde ingår även 
arbetsmarknadsenheten. 

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

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

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

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

• Översiktsplanering och övrig strategisk samhällsplanering 
• Strategiska infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor 
• Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatfrågor 
• Näringsliv och besöksnäring 
• Arbetsmarknads- och sysselsättning (via AME) 
• Folkhälsa, mänskliga rättigheter och integration 
• Internationella frågor 

Arbetsmarknadsenhet 

Inom kommunstyrelseförvaltningen har också kommunens gemensamma 
arbetsmarknadsenhet sin tillhörighet. Verksamheten syftar till att erbjuda daglig verksamhet, 
sysselsättning, arbetsträning/prövning i syfte att höja deltagarens aktivitets- och 
arbetsförmåga. Inom ramen för verksamheten ska enheten erbjuda väl matchade 
(anpassade) och meningsfulla arbeten/sysselsättningar vilka också kan vidareutveckla 
deltagarna. Yttersta målet är att deltagarna så långt som möjligt ska nå självständighet i form 
av arbete utbildning och egen försörjning. 
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3 Väsentliga händelser under perioden 
Ekonomiavdelningen 

Avdelningen har haft stor personalomsättning under året, vilket inneburit att delar av de 
planerade utvecklingsinsatserna har pausats. Det har också varit en stor påfrestning på övrig 
personal under året, men med vikarier har servicen till verksamheterna kunnat 
upprätthållas. 

En aktivitet som genomförts är ekonomiutbildning till chefer, alla chefer har haft möjligheten 
att gå på en endagsutbildning med en konsult från KEF (Kommunalekonomernas förening). 
Utbildningen var mycket uppskattad av cheferna. Utbildning har också genomförts för 
administratörer inom samhällsbyggnads- och socialförvaltningarna. 

Kommunens ehandelssystem eBuilder kommer att upphöra under 2019, vilket har inneburit 
att en upphandling tillsammans med kommunens samarbetsparter i eHav har pågått under 
året. Tanken var att eBuilder skulle varit kvar en längre period och avbrottet har inneburit 
extraarbete under året. 

Vid införandet av det nya ehandels systemet är målet att elektronisk beställning ska vara det 
naturligaste sättet att beställa varor och tjänster. Med krav på attest av behörig person innan 
beställningen skickas iväg ökar dessutom kontrollen och förhoppningsvis kommer 
beställningen matcha fakturan och gå igenom systemet utan ytterligare handpåläggning. Ett 
nytt arbetssätt kommer att ta tid att implementera och kräva informations- och 
utbildningsinsatser under en lång tid. 

Kommunen ska kunna leverera e-fakturor och det finns ett lagkrav att leverera e-fakturor till 
statliga myndigheter som träder i kraft under 2019. Systemtekniskt pågår detta arbete. 

Utvecklingen av arbetet med styrmodellen har fortsatt och mycket utvecklingsarbete har lagts 
på systemstödet, Stratsys. Under året har även en modul med statistikuppgifter från Kolada 
och KKiK lagts till i Stratsys för att underlätta verksamheternas rapportering av statistik i 
uppföljningsrapporterna. 

Under året har en ny resursfördelningsmodell införts inom äldreomsorgen och ekonomer har 
varit delaktiga i införandet tillsammans med en konsult. 

För att få en bättre överblick av kommunens planerade investeringar har ett investeringsråd 
bildats, mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen, och rådet har haft 
möte cirka en gång per månad för att gå igenom planerade investeringar, eventuella 
omfördelningar och prognos för året. 

Beträffande kommunens hamnbolag har det under året pågått en diskussion kring driftsform 
och ekonomiavdelningen har stöttat i den processen. 

Personalavdelningen 

Efter att under en längre tid haft flera vakanser på tjänster har avdelningen från och med 
2018 varit fullt bemannad. 

Medarbetarenkät genomfördes i slutet av 2017. Under 2018 har kommunens chefer, med 
stödmaterial från personalavdelningen, tillsammans med sina medarbetare tagit fram 
handlingsplaner utifrån resultaten. 

Personalavdelningen har tillsammans med fackliga representanter genomfört 
arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. 

Tillsammans med sju kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland samt Högskolan Väst har en 
utbildning planerats för eventuella nya chefer. Utbildningen kommer att hållas på Campus 
Väst i Lysekil med start januari 2019. 

Kommunens personalhandbok har reviderats och lagts in på kommunens intranät - Insidan. 
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En jämställdhetsplan för Lysekils kommun har tagits fram och fastställts av 
kommunfullmäktige. För att kvalitetssäkra att ingen lönediskriminering sker har arbetet med 
lönekartläggning utvecklats, liksom systemstödet för detta. 

Vidare har en medarbetarplattform som beskriver krav och förväntningar på medarbetare i 
Lysekils kommun. Plattformen beslutades av kommunfullmäktige i december 2018 och ska 
under 2019 kommuniceras med samtliga medarbetare i kommunen. 

Avdelningen för verksamhetsstöd 

Avdelningens olika funktioner har varit involverade i och stött kommunens verksamheter 
såsom kommunikation, trygghetsbefrämjande åtgärder, förbättringsarbete och 
verksamhetsutveckling. Det politiska arbetet har stöttats med hjälp av nämndkansliet. 

Det kan konstateras att avdelningen under året haft två extra stora utmaningar och 
arbetsinsatser, dels valet i september och dels det ständigt ökande arbetet med säkerhets- 
och trygghetsfrågor. Valet involverade i stort sett hela avdelningen då personella resurser fick 
tillsättas i samband med planering och genomförande. Gällande säkerhetsfrågor har kraven 
och direktiven från statligt håll, samt den sociala oro som periodvis uppstått i tätorterna, 
pekat på behovet av att ha kommunens säkerhetsstrateg placerad i Lysekil på 100 % från och 
med 2019. Detta har i sin tur inneburit att avtalet med Munkedals kommun, som Lysekil 
delat strategen med, sagts upp. 

Information och kommunikation om kommunen och kommunens verksamheter är viktigt. 
Utvecklingsarbete kring strukturer och former för information och kommunikation pågår. 

Inom kommunarkivet pågår ett förbättringsarbete kring digitalisering av handlingar och ett 
e-arkiv kommer att börja införas under 2019. 

När det gäller stödet till organisationen i arbetet med styrmodellen har en utvärdering gjorts 
för att följa upp hur arbetet med kommunens styrmodell fortlöper. Syftet var att se över hur 
det går och vad som behöver utvecklas och förbättras. Flera förbättringsområden 
identifierades och ett antal åtgärder har vidtagits, bland annat integration av mätetal från 
Kolada i dokumentationsverktyget Stratsys, utbildning i analys- och uppföljning (”Analysera 
resultaten med Kolada”) för kommundirektörens ledningsgrupp och stödpersoner, den 
kommunövergripande budgetprocessen är framtagen och dokumenterad, en kortversion av 
styrmodellen inklusive ordlista är framtagen liksom en handbok som stöd till riktlinjerna för 
arbete med ständiga förbättringar. Utmaningen framgent blir att förankra en 
organisationskultur med inriktning mot ständiga förbättringar samt att utveckla bemötande 
och förhållningssätt. 

Avdelningen för hållbar utveckling 

Avdelningen bildades i januari 2017 och detta är avdelningens andra verksamhetsår. En ny 
strategisk samhällsutvecklare, som bland annat leder arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan, och en ny näringslivsutvecklare har rekryterats. 

Avdelningen leder, medverkar i och/eller samordnar fyra av kommunens fem 
utvecklingsområden, undantaget är "Vi utvecklas genom lärande". Arbetet inom 
utvecklingsområdena redovisas i kommunens samlade årsredovisning och beskrivs därför 
inte här. 

Utöver arbetet inom utvecklingsområdena har avdelningen hanterat/hanterar flera stora och 
viktiga frågor, några av dessa är: 

• Slutfört Interregprojektet Urban Platsinnovation samt redovisat/rapporterat det till 
Interregsekretariatet. 

• Ansvarat för kommunens medverkan under Lysekil Womens Match inklusive 
företagsseminarium, aktivitetsarena och Maritima Lysekil. 

• Arbetat med att ta fram ett nytt näringslivsprogram (ekonomisk hållbarhet) i enlighet 
med politiskt uppdrag. 



Kommunstyrelseförvaltning, Årsrapport 2018 7(14) 

• Avdelningen har utgjort kommunens medverkan i Tillväxt Norra Bohusläns projekt 
"Maritim utveckling Bohuslän". 

• Ansvarat för arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan och en Grön Strategi. 
• Bistått andra delar av kommunens organisation med att ansöka om extern 

finansiering/stöd. 
• Processlett arbetet med Grönskults industriområde så försäljningen av området kan 

påbörjas i början av 2019.  
• Aktivt arbete med trygghetsfrågorna på både kort och lång sikt så den upplevda 

tryggheten bland medborgarna ska öka. 

Arbetsmarknadsenheten - AME 

AME:s verksamhet syftar till att erbjuda stöd på vägen till arbete, utbildning och egen 
försörjning genom vägledning och arbetsmarknadsinsatser. Verksamheten utför 
dagligverksamhet, sysselsättning och arbetsträning/prövning i syfte att höja deltagarens 
aktivitets- och arbetsförmåga. Inom ramen för vår verksamhet ska vi erbjuda väl matchade 
(anpassade) och meningsfulla arbeten/sysselsättningar vilka också kan vidareutveckla 
deltagarna. Yttersta målet är att deltagarna så långt som möjligt ska nå självständighet i form 
av arbete utbildning och egen försörjning. 

Under 2018 har verksamheten bland annat fokuserat på utveckling av verksamhetsdelar 
som: 

• Fortsatt utveckling av arbetsmarknadstorg för ungdomar samt kommunala 
aktivitetsansvaret. 

• Fortsatt utveckling av samarbete kring nyanlända samt genomförandet av nya DUA-
överenskommelsen om samarbete kring nyanlända och före detta nyanlända. 

• Utveckling av samordning och stöd för kommunens övriga förvaltningar när det gäller 
arbetsmarknadspolitiska insatser som praktikplaceringar och subventionerade 
anställningar. 

• Påbörjat utveckling av arbete med företagskontakter för att öka möjligheterna till 
praktikplaceringar och anställningar. 

• Under hösten har ett projekt stöttat av SKL påbörjats som syftar till att påverka och 
minska långvarigt försörjningsstöd. Ett projekt där IFO:s enhet för försörjningsstöd 
och AME deltar tillsammans för att utveckla gemensamma arbetsprocesser. 

• Verksamheten har också medverkat i utvecklingsfrågan kring 
organisation/organisering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i 
kommunen vilken utretts under senare del av hösten. 

• Verksamheten arbetar löpande med att utveckla de egna arbetsplatserna (Blåstället, 
Skeppargatan, Hamnreturen, Naturvården, Ankaret, verkstaden) för att erbjuda 
passande placeringar och arbetsuppgifter för deltagare genom till exempel 
returverksamhet, naturvård, snickeri med mera. 

4 Verksamhetens grunduppdrag 
Inledande text 

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. 

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

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

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

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer 

4.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 Trend 

 
Allsidig och tillgänglig 
information om kommunens 
verksamheter. 

Andel upplevd tillgänglighet. 75 %   
Medborgarnas nöjdhet med kommunens 
webbplats. 5,8 5,4  

 
Tillgänglig information på 
organisationens intranät 
(Insidan). 

Andel som upplever intranätet som enkelt, 
tillgängligt med tydlig information.    

Analys och slutsats 

Kritiska kvalitetsfaktorn "Allsidig och tillgänglig information om kommunens verksamheter" 
mäts med indikatorn andel upplevd tillgänglighet, ett mått som har ingått i SKL:s mätning, 
Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Måttet togs bort 2018 och därför finns det inget 
värde rapporterat. Indikatorn kommer att ses över till kommande år. Nämnas bör att 
förbättringsarbete kring webben pågår. 

Medborgarnas nöjdhet med kommunens webbplats har minskat något under 2018. Måttet 
kommer från en fråga (fråga C2:4) i medborgarundersökningen som handlar om hur nöjda 
medborgarna är med kommunens webbplats. Medborgarundersökningen är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning, vilket innebär att värdet måste 
kompletteras med annan fakta för att ge en rättvisare bild i bedömningen av läget. 

Tillgänglig information på organisationens intranät har inte mätts 2018, indikatorn kommer 
att justeras. Utvecklingsarbete kring strukturer och former för information och 
kommunikation pågår. 

Slutsatsen är att en god serviceanda inom målgruppsperspektivet behöver utvecklas 
ytterligare. Insatser kring gott bemötande och dialoger kring värdegrund, attityder och 
inställningar kommer att lyftas på verksamheternas arbetsplatsträffar med utgångspunkt i 
den medarbetarplattform som tagits fram under 2018. 

I enlighet med ambitionen att skapa en lärande organisation som inkluderar förtroende och 
tillit måste utveckling och ständiga förbättringar få hög prioritet. Alla medarbetare behöver 
känna delaktighet i detta arbete. En ytterligare satsning på en lärande organisation som 
bildar en kultur för medskapande och förnyelse samt ett gott medarbetarskap kommer att 
göras. Avsikten är att skapa mening och nytta för dem kommunen finns till för. 
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4.1.2 Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 Trend 

 
Stödja organisationen i arbetet 
med styrmodellen. 

Antal väl genomförda verksamhetsplaner 
och rapporter i Stratsys. 6   

Analys och slutsats 

I verksamhetsperspektivet ingår att stödja cheferna i deras arbete med styrmodellen. Det har 
visat sig svårt att följa upp nuvarande indikator, därför kommer detta arbeta att följas upp 
mer frekvent under kommande år. Analysen och slutsatsen kring detta är att information, 
kommunikation och kunskap om kommunens styrmodell behöver förbättras för att öka 
förståelse av styrmodellen. Det är viktigt att öka medvetenheten om styrmodellens bärande 
idé vilken är att få till stånd ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer. Denna kritiska 
kvalitetsfaktor kommer att tas bort och följas via kommunstyrelsens utvecklingsmål i stället. 
Denna kritiska kvalitetsfaktor kommer att ersättas med något annat. 

4.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 Trend 

 Attraktiv arbetsgivare Hållbart medarbetarengagemang (HME) 78 75  

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 5,3 % 5,3 %  
      

Analys och slutsats 

Sjukfrånvaron för januari - november 2018 uppgick till 5,3%, varav hälften (49%) avsåg 
långtidsfrånvaro över 60 dagar. Detta är ungefär samma nivå som de närmast föregående 
åren. En korttidsfrånvaro på 2,6% får anses vara en "normal" nivå. 

HME-värdet har i enkäten hösten 2018 minskat något jämfört med 2017. Även värdet för 
kommunen totalt visar på en viss försämring från 76 2017 till 74 2018. Resultaten är svåra att 
analysera då värdena bara finns tillgängliga på förvaltningsnivå. I jämförelse med index på 
kommunnivån, som var 74,22, har kommunstyrelseförvaltningen ett högre värde men i 
jämförelse med riket, som var 78,64, har förvaltningen ett lägre värde. Bedömningen är ändå 
att medarbetarengagemanget når en acceptabel nivå. Uppfattningen är att kommunens 
medarbetare visar ett stort engagemang i sitt arbete. Medarbetarenkäten tar fram ett 
medelvärde vilket underlättar analysen av resultatet. Indikatorn kommer därför att ändras 
till medelvärde utifrån en specifik fråga. 

Slutsatsen av medarbetarperspektivet är att det behöver tas fram strategier för ett gott 
arbetsklimat och ökad trivsel på arbetsplatserna. Medarbetarna utgör grunden för 
verksamheten och har stor inverkan på kommunens resultat. Engagerade medarbetare som 
känner hög arbetsglädje och motivation gör generellt ett bättre jobb. 

4.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 Trend 

 Budget i balans Budgetavvikelse 4 % 6 %  

Analys och slutsats 

Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen 2018 en positiv avvikelse mot budget 
med 4,6 mnkr. vilket till stor del beror på en återhållsamhet på kostnadssidan för att 
balansera budgetunderskott i andra delar av kommunens verksamhet. 
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5 Utvecklingsmål och indikatorer 
Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under 
en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. 

5.1 Verksamhetens utvecklingsområden, mål och indikatorer 

5.1.1 Kommunens styrmodell 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall år 
2017 

Utfall år 
2018 Trend 

 

Fortsatt fokus på stöd till 
verksamheterna så att 
styrmodellen blir ett självklart 
verktyg i det vardagliga arbetet. 

Antal väl genomförda verksamhetsplaner 
och rapporter i Stratsys. 6   

5.1.2 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 

Arbetet med att få styrmodellen att genomsyra organisationen på alla nivåer och att öka 
förståelsen för dess upplägg och potential har fortsatt även under 2018. 

Någon mätning har inte genomförts eftersom indikatorn inte bedöms ge relevant information 
om hur väl förankrad styrmodellen är. Istället har en utvärdering gjorts för att följa upp hur 
arbetet fortlöper. Flera förbättringsområden identifierades och ett antal åtgärder har 
vidtagits, bland annat integration av mätetal från Kolada i dokumentationsverktyget Stratsys, 
utbildning i analys- och uppföljning (”Analysera resultaten med Kolada”) för 
kommundirektörens ledningsgrupp och stödpersoner, den kommunövergripande 
budgetprocessen är framtagen och dokumenterad, en kortversion av styrmodellen inklusive 
ordlista är framtagen liksom en handbok som stöd till riktlinjerna för arbete med ständiga 
förbättringar. 

Inför 2019 har utvecklingsmålet omformulerats till att handla om att djupförståelsen av 
styrmodellen och dess bärande idéer måste öka. Strategierna för detta är följande: 

• Översyn av hur arbetet med styrmodellen fungerar på alla nivåer (nämnder, chefer 
och politiker). 

• Utveckling av organisationskulturen med inriktning mot god kvalitet och ständiga 
förbättringar. 

• Utveckla samverkan och dialoger mellan alla nivåer. 
• Utveckla analys- och redovisningsarbetet. 
• Cheferna ska bli utrustade med verktyg, så att de i samverkan med sina medarbetare, 

kan utöva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Slutsatsen är att information, kommunikation och kunskap om kommunens styrmodell 
behöver förbättras för att öka förståelsen av den. Det är viktigt att öka medvetenheten om 
styrmodellens bärande idé vilken är att få till stånd ett systematiskt kvalitetsarbete på alla 
nivåer i organisationen. 
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6 Uppdrag 

 
Uppdrag  Status Kommentar 

Säkra kompetensförsörjningen    

Arbete avseende kompetensförsörjning har 
genomförts inom såväl social- som 
utbildningsförvaltningarna. Arbetet med en 
övergripande planering är påbörjat och beräknas 
vara klart till halvårsskiftet 2019. 

Uppdatera näringslivsstrategin    

Arbetet med att upprätta ett nytt näringslivsprogram 
har försenats ytterligare till följd av att en ny 
näringslivsutvecklare rekryterats då den förre 
näringslivsutvecklaren påbörjat en ny tjänst. 
Programmet beräknas vara klart för politiskt 
antagande under våren 2019. 

Ekonomiutbildning för chefer    

Alla chefer har haft möjligheten att gå en 
endagsutbildning i ekonomi som hölls av en konsult 
från KEF (Kommunalekonomernas förening). 
Utbildningen var mycket uppskattad av cheferna. 
Utbildning har också genomförts för administratörer 
inom samhällsbyggnads- och socialförvaltningarna. 

Starta en översyn av regelverket för intern köp- 
och säljverksamhet    

Arbetet har inte kunnat genomföras till följd av 
resursbrist inom ekonomiavdelningen. Uppdraget 
kommer att föras över till 2019. 

Tydliggöra förväntningarna på medarbetarna    

Medarbetarplattform för Lysekils kommun är 
framtagen och beslutad av kommunfullmäktige 
2018-12-13. Syftet är att tydliggöra vilka 
förväntningar och krav som ställs på medarbetare i 
Lysekils kommun samtidigt som det slås fast att 
kommunen som arbetsgivare strävar efter att skapa 
goda förutsättningar för ett gott medarbetarskap. 
Plattformen innehåller rubrikerna Trygg 
medarbetare, Kreativ medarbetare samt Engagerad 
medarbetare. Dialog om medarbetarplattformen 
kommer att ske på samtliga arbetsplatser i 
kommunen under 2019. 

Kompetensutveckling för och stöd till chefer ska 
utvecklas utifrån chefsplattformen    

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 
har genomförts. Utbildning i lönesamtal för chefer 
har påbörjats. En utbildning för blivande chefer 
kommer att genomföras i samverkan med sju andra 
kommuner och Högskolan Väst. Insatser kring 
organisationskultur och förhållningssätt samt en 
generell chefsutbildning planeras. 

Arbetsmarknadsenhetens roll och uppdrag    

Med utgångspunkt i detta uppdrag, samt ett uppdrag 
från kommunfullmäktige om att samordna åtgärder 
för att ge nyanlända förutsättningar att på snabbaste 
och effektivaste sätt komma i egen försörjning, har 
under hösten 2018 en extern konsult genomfört en 
utredning om hur kommunen ska ta ett samlat grepp 
på och skapa samsyn kring arbetet med 
sysselsättningsfrågorna med fokus på "arbetslinjen". 
Konsultens rapport samt förslag till åtgärder kommer 
att presenteras i början av 2019 
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7 Ekonomi 
7.1 Resultaträkning nämnd 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 
Intäkter 20 945 17 255 22 111 
Personalkostnader -50 485 -49 031 -46 969 
Övriga kostnader -37 875 -35 250 -41 593 
Kapitalkostnader -1 019 -1 325 -1 176 
Verksamhetens nettokostnader -68 434 -68 351 -67 627 
Budget nettokostnader -72 996 -71 277 -70 037 
Budgetavvikelse 4 562 2 926 2 410 
Andel av kommunens nettokostnader 
(%) 7,7 7,9 8,2 

7.2 Nettokostnad 

Nettokostnad per verksamhet 

Verksamhet/enhet belopp i tkr 2018 2017 2016 
Kommunchef -2 349 -2 843 -2 262 
Avd för verksamhetsstöd -28 512 -26 849 -24 673 
Arbetsmarknadsenheten -12 722 -12 291 -11 677 
Avd för hållbar utveckling -5 848 -6 235 -5 567 
Personalavdelning -6 278 -6 624 -7 069 
Ekonomiavdelning -7 347 -8 177 -10 602 
Kommunfullmäktige -861 -948 -1 450 
Kommunstyrelse -1 984 -1 963 -2 114 
Valberedning -34 -24 -31 
Kommunrevision -485 -594 -603 
Valnämnd -550 -11 -79 
Överförmyndare -1 463 -1 791 -1 501 
Summa -68 433 -68 350 -67 628 

7.3 Budgetavvikelse per verksamhet 
Belopp i tkr 2018 2017 
Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
Kommunchef -2 349 -4 590 2 241 -2 843 -4 172 1 329 
Avd för verksamhetsstöd -28 512 -28 421 -91 -26 849 -27 038 189 
Arbetsmarknadsenheten -12 722 -12 824 102 -12 291 -12 619 328 
Avd för hållbar utveckling -5 848 -6 049 201 -6 235 -5 740 -495 
Personalavdelning -6 278 -6 508 230 -6 624 -7 768 1 144 
Ekonomiavdelning -7 347 -8 875 1 528 -8 177 -8 942 765 
Kommunfullmäktige -861 -954 93 -948 -943 -5 
Kommunstyrelse -1 984 -2 014 30 -1 963 -2 014 51 
Valberedning -34 -19 -15 -24 -19 -5 
Kommunrevision -485 -735 250 -594 -727 133 
Valnämnd -550 -730 180 -11 -30 19 
Överförmyndare -1 463 -1 275 -188 -1 791 -1 264 -527 
Summa -68 434 -72 996 4 561 -68 351 -71 277 2 926 
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7.4 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar 
Belopp i tkr 2018 2017 2016 
Nettoinvesteringar -379 -991 -624 
Anläggningstillgångar bokfört värde 4 483 4 973 4 447 

Kommentar 

Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack 
7000 Övriga inventarier och utrustning 375 0 
7031 E-arkiv 300 0 
7030 Kompaktarkiv ksf 250 236 
7032 Möbler avd förhållbar utv 75 -52 
7045 Uppgradering ekonomisystem 0 -91 
Summa 1 000 379 

  

7.5 Ekonomisk analys 
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen 2018 en positiv avvikelse mot budget 
med 4,6 mnkr vilket till stor del beror på en återhållsamhet på kostnadssidan för att 
balansera budgetunderskott i andra delar av kommunens verksamhet. 

Kommundirektörens ansvar visar ett överskott på 2,2 mnkr till följd av att medel 
kopplade till utvecklingsmålen inte nyttjats fullt ut samt ett lägre utfall för avsatta medel för 
kapitaltjänst. 

Inom avdelningen för verksamhetsstöd har kostnaderna för pensionsavsättningar inom 
räddningstjänsten ökat med nära 0,2 mnkr jämfört med budget. Genom återhållsamhet på 
kostnadssidan inom avdelningen uppgår den totala budgetavvikelsen för 2018 till strax under 
0,1 mnkr. 

Arbetsmarknadsenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. 

Avdelningen för hållbar utveckling visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Detta 
beror till största delen på en fordran på Havets hus avseende tidigare års överskott för den 
köpta tjänsten turistinformation som från och med 2019 återgår i kommunens drift. 

Personalavdelningen redovisar ett överskott på drygt 0,2 mnkr till följd av återhållsamhet 
på kostnadssidan. 

Ekonomiavdelningen visar en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr beroende på lägre 
personalkostnader till följd av vakanser. 

De politiska verksamheterna, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valberedningen, 
kommunrevisionen och valnämnden, ligger väl inom budgetens ramar. 

Överförmyndarens verksamhet går med ett underskott på knappa 0,2 mnkr på grund av 
högre kostnader för arvoden än budgeterat. 

8 Framtid 
Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag 
att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Ledstjärnan 
i arbetet är visionen Lysekil 2030: 

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och 
framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.” 
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Vidare tar förvaltningen sikte på de av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsområdena: 

• Barn och unga är vår framtid 
• Vi utvecklas genom lärande 
• Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 
• Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
• Vi tar ansvar för miljön 

Visionen och utvecklingsområdena baseras på behov och utmaningar i vår omvärld som 
Lysekils kommun behöver fokusera på och tydliggör att kommunstyrelseförvaltningen 
behöver ta ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna samt stödja de övriga verksamheternas 
arbete kring detta. De globala målen i Agenda 2030 kommer att bli en plattform för 
hållbarhetsarbetet. 

Kommunen står inför stora utmaningar i att genomföra sitt grunduppdrag. Demografiska 
förändringar ger ökande behov inom kärnverksamheterna samtidigt som skatteunderlaget 
minskar. För att klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt fokus på att stödja 
verksamheterna så att styrmodellen blir ett självklart verktyg för ständiga förbättringar i det 
vardagliga arbetet där medarbetarnas kompetens tas tillvara. 

Kommunstyrelseförvaltningen har ett stort ansvar för att de kommande ekonomiska 
utmaningarna kan hanteras så att kommunens ekonomiska ställning inte försämras. Vikten 
av förståelse hos våra medborgare och medarbetare för de utmaningar som finns med lägre 
skatteunderlag och samtidigt ökande behov blir centralt. Förvaltningen behöver därför arbeta 
med kommunikationen och kompetensen för att möta dessa utmaningar. 

Inom personalområdet blir kompetensförsörjning allt viktigare. Inom flera verksamheter 
råder det idag brist på arbetskraft med rätt kompetens och konkurrensen mellan olika 
arbetsgivare kommer att öka ytterligare. Det är därför viktigt att kommunen arbetar för att 
behålla sina medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt måste ny 
kompetens attraheras. I det perspektivet är arbetsmiljön en viktig faktor som måste vara i 
fokus liksom anställningsvillkor i övrigt. 

Arbetslösheten är i dagsläget förhållandevis låg. Trots det är arbetslösheten fortsatt hög i 
vissa grupper, varför det är av avgörande betydelse hur kommunen arbetar med 
sysselsättningsfrågorna för att vi inte ska få ökade kostnader för försörjningsstöd. 
Organisationen för kommunens samlade arbetsmarknadspolitiska insatser ska därför ses 
över med inriktningen att samla dessa under en gemensam ledning. 

Säkerhets- och trygghetsfrågor kommer allt mer i fokus efter olika händelser och incidenter i 
vår omvärld. Kommunstyrelseförvaltningen måste prioritera områden som intern säkerhet 
och förebyggande trygghetsarbete. Kommunen har även fått utökade uppgifter avseende 
civilt försvar som måste hanteras. 

I olika attitydundersökningar framkommer att det på flera områden finns 
förbättringspotential när det gäller hur medborgare och företagare upplever kommunens 
verksamheter. Det är viktigt för förvaltningen att fortsätta att stödja förbättringsarbete, men 
också att kommunicera bilden av vilka förväntningar som går att ställa på kommunen. 

Kommunens företagare är viktiga för kommunens utveckling och kommunen måste därför 
sträva efter ett gynnsamt företagsklimat och arbeta med åtgärder utifrån det nya 
näringslivs/tillväxtprogram som kommer att vara klart under 2018. 
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Årsrapport 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen och IT-
nämnd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporter 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen 
och IT-nämnd. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram årsrapport för, avdelningen för mark 
och gata, avdelningen för fastighet och service, administrativa enheten samt en 
rapport för IT-nämnden.  
 
Förvaltningens synpunkter 
I december 2017 beslutade kommunfullmäktige att från och med 2019 omvandla 
byggnadsnämnden till en samhällsbyggnadsnämnd. Tidigare har 
samhällsbyggnadsförvaltningen styrts av kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och 
IT nämnden. Förändring kommer att ge förutsättningar för en tydligare och enklare 
process för ledning och styrning när nämndens ansvarsområde bättre stämmer 
överens med förvaltningsorganisationen. 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att styra över samhällsbyggnadsförvaltningen 
som har ett brett uppdrag och arbetar med detaljplaner, bygglov, kartor, mark- och 
exploatering, gator, vägar, parker, lokaler, färdtjänst, IT, kost, städ och 
småbåtshamnar. 

Under året har förvaltningen haft ett tydligt fokus på arbetet med ny organisation 
och la en grund för att förbättra processerna för förvaltningens uppdrag. Målet var 
en väl fungerande förvaltning med tydligt och synligt uppdrag som genererar nöjda 
kunder.  

Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse med  
4 359 tkr mot budget. Avvikelsen beror dels på att avtalet med LEVA i Lysekil AB 
som blev dyrare än budget. Extra oförutsedda personalkostnader, ökade kostnader 
för material på städenheten, seniorkort, högre nätavgifter för offentlig belysning är 
några av de delar som också bidrar till underskottet. 

 
 
 
Leif Schöndell Per Garenius  
Kommundirektör Förvaltningschef  
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1 Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat detaljplaner, 
bygglov, kartor, mark- och exploatering, gator och vägar, parker, lokaler kost och städ samt 
småbåtshamnar ingår. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar sikte på kommunens vision 2030. Förvaltningen har valt 
att gå ett steg längre genom att ta fram en egen ambition "en utvecklingsinriktad, kreativ 
förvaltning samhällsbyggare, som präglas av tillit, framtidstro, helhetssyn, effektivitet, 
arbetsglädje och hållbar arbetsmiljö".  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2018 haft stort fokus på arbetet med ny 
organisation som präglat hela förvaltningen. Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetat med att förbättra processerna för förvaltningens uppdrag. Målet är en väl fungerande 
förvaltning med tydligt och synligt uppdrag som genererar nöjda kunder. Åtgärder som 
förvaltningen har arbetat med är bland annat ett gemensamt verksamhetssystem (EDP 
vision), planering och etablering av e-tjänster, ta fram en dokumenthanteringsplan, fastställa 
en krisplan, förbättra kommunikationen, se över, revidera och uppdatera styrdokument samt 
skapa ett gemensamt årshjul. 

Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse med 4 359 tkr 
mot budget. 

2 Verksamhet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat detaljplaner, 
bygglov, kartor, mark- och exploatering, gator och vägar, parker, lokaler kost och städ samt 
småbåtshamnar ingår. 

Förvaltningen planerar för hur mark och vatten ska användas så att det skapas 
förutsättningar för bostadsbyggande och företagande samt en väl fungerande infrastruktur i 
form av gator, vägar med mera. Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är 
viktiga för att Lysekil ska kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Förvaltningen svarar vidare 
för driften av kommunens småbåtshamnar. Ytterligare ett ansvarsområde för förvaltningen 
är kollektivtrafik inklusive färdtjänst. 

Det interna uppdraget handlar om att svara för att tillhandahålla lokaler till kommunens 
verksamheter inklusive fastighetsskötsel, att svara för städning av kommunens lokaler samt 
att leverera mat till de verksamheter i kommunen som serverar måltider. Ytterligare 
verksamhetsstöd är telefonväxel och posthantering samt biladministration. 

Följande avdelningar och enheter ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen: 

• Avdelningen för IT 
• Avdelningen för Mark och gata 
• Avdelningen för Plan och bygg 
• Avdelningen för Fastighet och service som omfattar enheten för fastighetsdrift, 

städenheten och kostenheten 
• Administrativa enheten 

Denna rapport omfattar Avdelningen för Mark och gata, Avdelningen för Fastighet och 
service samt Administrativa enheten vilka har tillhört kommunstyrelsens ansvarsområde 
2018. Avdelningen för IT har tidigare rapporterat till Sotenäs, Munkedal och Lysekil 
gemensamma IT-nämnd vilket gör att deras årsrapport 2018 även redovisas till 
kommunstyrelsen och nya samhällsbyggnadsnämnden. Detta gäller även Avdelningen för 
Plan och bygg som tidigare har rapporterat till byggnadsnämnden. 
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3 Väsentliga händelser under perioden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2018 haft stort fokus på arbetet med ny 
organisation och att utveckla väl fungerande processer. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar sikte på kommunens vision 2030. Förvaltningen har valt 
att gå ett steg längre genom att ta fram en egen ambition "en utvecklingsinriktad, kreativ 
förvaltning samhällsbyggare, som präglas av tillit, framtidstro, helhetssyn, effektivitet, 
arbetsglädje och hållbar arbetsmiljö".  

Ny förvaltningschef var på plats i början av året och en ledningsgrupp etablerades på 
förvaltningen som la fokus på struktur, utvecklings- och förbättringsarbete som har 
genomsyrat hela förvaltningen under året. Utvecklingsmålet har varit att ”förbättra 
processerna för förvaltningens uppdrag. En väl fungerade förvaltning med tydligt och 
synligt uppdrag som generar nöjda kunder”. Förvaltningen valde att bland annat att arbeta 
mer strategiskt med kommunikation vilket innebär att man har använt sig av sociala 
medier för att visa upp mer av vad samhällsbyggnadsförvaltningen faktiskt gör och arbetar 
med just nu. Även ett nyhetsbrev har arbetats fram och ges ut 4 gånger per år till alla 
medarbetare. 

Det har gjorts en översyn av rutiner och huvudprocesser som sker både på förvaltning, 
avdelning och enhetsnivå med bland annat att uppdrag och struktur ska bli tydligt. 

Alla avdelningarna (plan- och bygg, mark och gata, fastighet och service, IT avdelningen och 
administrativa enheten) har varit med att införa fungerade processer med det nya 
verksamhetssystemet EDP Vision. Hela förvaltningen arbetar nu i samma system. 
Systemet innebär en komplett ärendehantering med snabb registrering och hög säkerhet. 

Förvaltningens avdelningar har även arbetat 2018 med att införa digitala tjänster som ska 
underlätta för medborgarna och handläggarens process. De e-tjänster som finns tillgängliga 
på kommunens hemsida är färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för 
funktionsnedsatta. 

Arbetet med kontaktcenter har återupptagits för att underlätta för kommunens 
verksamheter samt att medborgarna kan få svar på lättare frågor snabbare. En samordnande 
kommunvägledare har under 2018 anställt som ska driva projektet. Syftet med kontaktcenter 
är en förbättrad service genom att kommunens medborgare får en effektivisering på flera 
sätt. Snabbare svar, minskat antal samtal direkt till handläggare och chefer och därmed 
avlastning i verksamheterna är några av de mål som finns. 

En utredning av kostenhetens struktur har utförts och blev klar innan årets slut. Målet är 
att få en stabil och välfungerande verksamhet. Resultat mynnade ut i att kost och 
städenheten slogs ihop och en ny avdelningen bildades med namnet avdelningen för service. 
En avdelning med en gemensam avdelningschef för kost och städ. 

Förvaltningen har arbetat fram en dokumenthanteringsplan. Planen ger förvaltningen 
nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna handlingar, underlättar 
arkivfunktionens arbete och förbättrar allmänhetens möjligheter att återsöka och ta del av 
information. 

Förvaltningen har valt att mäta sin kundnöjdhet genom Medborgarundersökningen och 
mätningen görs 1 gång per år. Mätningen gjordes första gången 2017 vilket gör att 
förvaltningen idag inte kan påvisa någon större effekt ännu. 

Avdelningen för mark och gata 
En ny trafikingenjör har anställts under perioden. Tidigare har Sotenäs och Lysekils delat 
på tjänsten som innebar 50% arbete per kommun. Detta avtal sades upp av Sotenäs kommun 
och en ny trafikingenjör på 100% rekryterades till Lysekils kommun. 

Avdelningen har lagt stort fokus på att avsluta gamla ärenden. Vid årsskiftet hade 
avdelningen nästintill inga äldre ärende kvar. 
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Mark och gata fick 2018 uppdrag att ta fram förslag på parkeringsstrategi samt göra en 
översyn av småbåtsenheten. Dessa uppdrag har påbörjats och fortsätter under 2019, 

Under året har avdelningen satsat på naturvård genom timanställning av en 
naturvårdsstrateg. Detta har gett en ökad struktur av förvaltning och utveckling av 
kommunens naturreservat och friluftsområden. 

Renoveringen av en del av Gullmarskajen påbörjade under 2018 och beräknas vara klar i 
april 2019. Rivning och uppbyggnad av en ny gästhamn-serviceanläggning vid Havsbadet 
påbörjades. 

Avdelningen för fastighet och service 
Projektet med heltidsresan har genomförts på kostenheten och städenheten. En 
specialstädgrupp har bildats för att möta kundernas behov. 

Upphandling av ett nytt livsmedelsavtal sker i samverkan mellan Lysekil, Tanum, 
Strömstad, Sotenäs och Munkedals kommuner. Upphandlingen har också en ambition att 
öka möjligheten för lokala producenter att sälja lokalt odlade/förädlade produkter. 

En lokalförsörjningsgrupp har startats upp med syfte att planera och diskutera 
kommunens behov av verksamhetslokaler på lång såväl kort sikt. 

Administrativa enheten 
Arbetet med att starta ett kontaktcenter har påbörjats under 2018. Kommunen ska ha ett 
gott bemötande för dem vi finns till för och det ska vara lätt att få kontakt med kommunen. 
Kontaktcenter ska vara en mötesplats där kunderna kan få svar på allehanda frågor vid ett 
första möte med kommunen. 

Kommunens bensin- och dieseldrivna bilar har under 2018 successivt börjats bytas ut till 
fossilfria el- och biogasfordon. Målet är att alla kommunbilar ska vara fossilfria år 2030. 

4 Verksamhetens grunduppdrag 
Inledande text 

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. 

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

Bedömning 

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

 
Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till tidigare utfall, går pilen uppåt betyder 
det att det är en positiv utveckling, och går pilen nedåt är utvecklingen negativ, ingen 
förändring visar vågrätt pil. 
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4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer 

4.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 Trend 

 Kundnöjdhet 
Andel nöjda som på olika sätt är i kontakt 
med samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter. 

45 46  

Analys och slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med utvecklingsmål som ska generera nöjda kunder. 
Ett flertal åtgärder har tagit fram och förvaltningen siktar på att kundnöjdheten ska påvisas 
på längre sikt. Årets mätning påvisar ännu ingen betydande skillnad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att mäta kundnöjdheten genom SCB:s 
medborgarundersökning. Detta innebär att kommunens invånare tycker till om sin kommun 
och dess verksamheter. 

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden: 

• Kommunen som en plats att bo och leva på 
• Kommunens verksamheter 
• Medborgarnas inflytande i sin kommun 

SCB:s medborgarundersökning genomför en gång per år. 

Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller 
högre tolkas som "mycket nöjd". 

4.1.2 Verksamhet 

Analys och slutsats 

År 2018 var då samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade och la en grund för att förbättra 
processerna för förvaltningens uppdrag. Målet är en väl fungerande förvaltning med tydligt 
och synligt uppdrag som genererar nöjda kunder. Åtgärder som förvaltningen har arbetat 
vidare med är bland annat ett gemensamt verksamhetssystem (EDP vision), planering och 
publicering av e-tjänster, ta fram en dokumenthanteringsplan, krisplan, förbättra 
kommunikationen, se över/revidera och uppdatera styrdokument samt skapa ett gemensamt 
årshjul. 

4.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 Trend 

 Attraktiv arbetsgivare Hållbart medarbetarengagemang (HME) 73 71  

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 8,3 % 7,1 %  

Analys och slutsats 

Under hösten 2018 genomfördes medarbetarenkäten HME-värdet (Hållbart Medarbetar 
Index). Förvaltningen har under året lagt en grund för att vara en attraktiv arbetsgivare och 
skapa medarbetarengagemang genom att förbättra processer i arbetet och skapa tydlighet i 
uppdrag. Arbetet kommer att fortsätta 2019. 

Mindre antal sjukskrivningar i förvaltningen vilket visar ett bättre resultat. Personer som 
varit långtidssjukskrivna är tillbaka på heltid eller deltid vilket förbättrar resultatet. 
Frånvaron varierar mellan de olika delarna i förvaltningen. 
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4.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 Trend 

 Budget i balans Budgetavvikelse -1 % -12 %  

Analys och slutsats 

Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse med 4 359 tkr 
mot budget. Ytterligare redovisning av avvikelsen ges under avsnitt 7.5. 

5 Utvecklingsmål och indikatorer 
Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under 
en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. 

5.1 Verksamhetens utvecklingsområden, mål och indikatorer 

5.1.1 Samhällsbyggnadsförvaltningens processer 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall år 
2017 

Utfall år 
2018 Trend 

 

Förbättra processerna för 
förvaltningens uppdrag. En väl 
fungerande förvaltning med 
tydligt och synligt uppdrag som 
genererar nöjda kunder. 

Nöjda kunder, nöjda medborgare (NRI). 53 % 54 %  

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med utvecklingsmål som ska generera nöjda kunder. 
Ett flertal åtgärder har tagit fram och förvaltningen siktar på att kundnöjdheten ska påvisas 
på längre sikt. Årets mätning påvisar ännu ingen betydande skillnad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att mäta kundnöjdheten genom SCB:s 
medborgarundersökning. Detta innebär att kommunens invånare tycker till om sin kommun 
och dess verksamheter. 

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden: 

• Kommunen som en plats att bo och leva på 
• Kommunens verksamheter 
• Medborgarnas inflytande i sin kommun 

SCB:s medborgarundersökning genomför en gång per år. 

Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller 
högre tolkas som "mycket nöjd". 

5.1.2 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 

Samhällsbyggnadsförvaltningen valde i början av 2018 att ha en strategi gällande 
övergripande översyn av rutiner och processer. Anledningen till vald strategi var att 
förvaltningens olika processer behövdes utvecklas. 

 
Förvaltningens ledningsgrupp har under 2018 arbetat fram en grund för utvecklings- och 
förbättringsarbete som ska genomsyra hela förvaltningen. Översyn av rutiner och processer 
har pågått både på förvaltning, avdelning och enhetsnivå. Fokus har varit på att hitta 
gemensamma arbetsmetoder och verktyg i förvaltningen som kan knyta samman och 
effektivera. Förvaltningen har valt att alla avdelningar och enheter ska ha samma 
verksamhetssystem. Systemet innebär en komplett ärendehantering med snabb registrering 
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och hög säkerhet. Sammanfattningsvis kan man säga att förvaltningens vinster med samma 
verksamhetssystem har påvisat en bättre samordning och en effektivare struktur kring 
arbetet. 

 
Att arbeta för att införa digitala tjänster är en annan process som ska genomsyra hela 
förvaltningen. Målet är att det ska underlätta för medborgarna och handläggarens 
arbetsprocess. 

Kontaktcenter är ytterligare ett sätt för förvaltningen att få en förbättrad service genom att 
kommunens medborgare får en effektivisering på flera sätt. Snabbare svar, minskat antal 
samtal direkt till handläggare och chefer och därmed avlastning i verksamheterna är några av 
de mål som finns. 

  

6 Uppdrag 

 
Uppdrag  Status Kommentar 

OBS! Nytt: Ta fram förslag till parkeringsstrategi.    
Kommunen har ingen parkeringsstrategi vilket visas 
sig behövas. (Husbilsparkeringar, p-automater) 

Utreda personalens möjlighet till heltid inom 
kost- och städenheten.    

Alla medarbetare inom kost och städenheterna som 
hade önskemål om att jobba heltid har blivit erbjudna 
heltid, Kombinationstjänster har skapats. 

Kontaktcenter.    

Kommunen ska ha ett gott bemötande för dem vi 
finns till för och det ska vara lätt att få kontakt med 
kommunen. Syftet med kontaktcenter är att 
underlätta för våra kunder men också för våra 
handläggare. 

Organisationsöversyn av kostenheten.    
Kostorganisationen har genomgått en 
omorganisation under hösten 2018. 

Se över, revidera och uppdatera gällande 
styrdokument.    

Det har visat sig att en del av förvaltningens 
styrdokument är inaktuella vilket förvaltningens 
avdelningar och enheter har fått i uppdrag att se 
över. 

Organisationsöversyn av småbåtsenheten    
En organisationsöversyn av småbåtsenheten 
behövs göras för att få en tydlighet kring uppdrag 
och större kundfokus. 
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7 Ekonomi 
7.1 Resultaträkning nämnd 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 
Intäkter 190 261 159 851 135 250 
Personalkostnader -57 301 -51 439 -55 355 
Övriga kostnader -139 890 -111 020 -82 561 
Kapitalkostnader -33 272 -33 212 -32 546 
Verksamhetens nettokostnader -40 202 -35 820 -35 212 
Budget nettokostnader -35 841 -35 584 -33 600 
Budgetavvikelse -4 361 -236 -1 612 
Andel av kommunens nettokostnader 
(%) 4,6 % 4,3 % 4,4 % 

7.2 Nettokostnad 

Nettokostnad per verksamhet 

Verksamhet/enhet belopp i tkr 2018 2017 2016 
Administrativ enhet -9 395 -9 004 -3 315 
Samhällsbyggnadschef -1 441 -999 -2 095 
Avdelning för fastighet och service 37 -80 0 
Avdelning för mark och gata -25 870 -24 843 -28 449 
Planenheten  0 -2 206 
Enheten för fastighetsdrift -2 297 -2 500 -2 032 
Kostenheten -872 1 105 2 242 
Städenheten -281 166 6 
Småbåtsenheten -82 335 637 
Summa -40 201 -35 820 -35 212 

7.3 Budgetavvikelse per verksamhet 
Belopp i tkr 2018 2017 
Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
Administrativ enhet -9 395 -8 743 -652 -9 004 -8 456 -548 
Samhällsbyggnadschef -1 441 -1 367 -74 -999 -1 325 326 
Avd för fastighet & service 37 -13 50 -80 0 -80 
Avd för mark & gata -25 870 -22 993 -2 877 -24 843 -23 297 -1 546 
Enheten för fastighetsdrift -2 297 -1 972 -325 -2 500 -1 890 -610 
Kostenheten -872 0 -872 1 105 0 1 105 
Städenheten -281 0 -281 166 0 166 
Småbåtsenheten -82 -754 672 335 -616 951 
Summa -40 201 -35 841 -4 359 -35 820 -35 584 -236 
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7.4 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar 
Belopp i tkr 2018 2017 2016 
Nettoinvesteringar -56 074 -44 945  
Anläggningstillgångar bokfört värde 421 158 389 474  

Kommentar 

  

  Anskaffn värde 
IB 180101 tkr 

Ack 
planmässig 

avskr IB 
180101 tkr 

Restvärde IB  
180101 tkr 

Utgående ansk 
värde 

181231 tkr 

Utgående 
planm avskr 

181231 tkr 

Restvärde 
181231 tkr 

Ansvar 1600 
Adm 
avdelning 

1 995 1 233 762 1 816 1 234 581 

Ansvar 1700 
Ledning SBF 0 0 0 542 9 533 

Ansvar 1710 
Mark&Gata 307 387 118 938 188 449 315 649 126 218 189 430 

Ansvar 1730 
Fastenh. 437 994 255 756 182 239 478 325 266 995 211 330 

Ansvar 1740 
Kostenheten 1 798 1 345 452 1 798 1 492 305 

Ansvar 1750 
Städenheten 73 73 0 73 73 0 

Ansvar 1760 
Småbåtsenh. 30 578 12 972 17 607 33 371 14 392 18 979 

SUMMA 779 825 390 317 389 509 831 574 410 413 421 158 

  

Investeringar 

Investering i tkr Budget Utfall ack 

Reinvesteringar   
Fastigheter övriga reinvesteringar 6 600 7 169 
Mariedalsskolan reinvestering 4 500 2 370 

Skaftö skola 2 500 3 848 
Gator, gcvägar, trappor, murar, räcken 7 300 4 591 
Parker, grönområden  426 
Belysning  303 
Lekplatser  1 547 
Nyinvesteringar   

Samhällsbyggnadsförv. nytt verksamhetssystem 400 448 
Gullmarskajen för SLU 11 000 10 153 
Västra Kajen 4 000 129 
Övriga kajer 2 000 2 870 
Mariedalsskolan 5 000 7 050 
Hamnservice 2 000 6 432 

Brandstation Lysekil 2 400 2 950 
Gullmarsborgs fritidsgård 0 2 133 
Småbåtshamnen 3 000 3 000 
St Kornö va-anslutning 0 450 
Exploatering 0 0 
Summa 50 700 55 869 
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Kommentar investeringar 

Reinvesteringar på kommunens fastigheter har genomförts enligt plan. Ett beviljat 
reinvesteringsutrymme på 13 500 tkr inkl. reinvesteringar på Skaftö skola och 
Mariedalsskolan. 

Skaftö skolas reinvestering är färdigt och har totalt kostat 5 100 tkr. Budgeten är på totalt 
5 000 tkr fördelat på två år, 2017–2018. Investeringsutgiften hamnar på 2018 beroende på 
att projektet kom igång senare än beräknat under 2017. 

Mariedalsskolans renovering är i sitt slutskede och beräknas vara klart under början av 2019. 
Totalt blir Mariedalsskolan dyrare än beräknat. Investeringsutgiften för Mariedalsskolan 
hamnar på 7 000 tkr. Budgeten är på 5 000 tkr. Orsaken till den ökade kostnaden beror på 
att investeringar i brandskyddet blivit dyrare än beräknat. Totalt har Mariedalsskolans 
upprustning hamnat på 28 800 tkr. över en treårsperiod. Förvaltningen kommer att 
genomlysa hela projektet kring Mariedalsskolans investering under våren 2019 i ett 
lärandeperspektiv. 

Gullmarskajen fundament är bättre än väntat vilket upptäcktes när arbetet påbörjades, detta 
gör att prognosen blir 1 000 tkr bättre än budgeterat 

Gullmarsborgs fritidsgård var från början en mindre planerad reinvestering på 500 tkr men 
när arbetet påbörjades upptäcktes vatten i grundkonstruktionen vilket har lett till att 
projektet har växt rejält i omfattning samtidigt som det genomförts 
verksamhetsanpassningar. Verksamhetsanpassningen består bl.a. i ny rumsbildning med nya 
innerväggar, tillkommande personalrum samt en tillkommande handikapptoalett. Lokalen är 
numera tillgänglighetsanpassad. Ett nytt ventilationssystem har också installerats. 

Projektet med Brandstationen har kostat 500 tkr mer än budgeterat. 

7.5 Ekonomisk analys 
Sammantaget redovisar Samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse 
med 4 359 tkr mot budget. 

Samhällsbyggnadschef 
Inom samhällsbyggnadschefens ansvar redovisas en negativ avvikelse med 74 tkr. 
Förvaltningen har haft något högre kostnader med anledning av etablering av kontaktcenter. 

Administrativa enheten 
Enheten redovisar ett underskott mot budget med 652 tkr.  
En av orsaken är högre kostnader för seniorkort till våra invånare som är 75 år och äldre. 
Seniorkortet innebär att invånare och folkbokförda 75 år och äldre reser kostnadsfritt med 
kollektivtrafiken i Lysekils kommun. Vid årets slut fanns det 1320 seniorkort, vilket kan 
jämföras med 2017 års antal på 1157. Avvikelsen visar ett underskott på 136 tkr. 

Ökade vikariekostnader för växeln på 129 tkr pga. av återkommande sjukskrivningar. 

Ett underskott på 400 tkr på leasing av bilar då bonus (bidrag för elbilar) inte har inkommit 
vid årets slut. 

Avdelningen för mark och gata 
Avdelningen redovisar ett underskott mot budget med 2 206 tkr.  

Enheterna park, mark och gata redovisar ett underskott på 2 878 tkr.  
Underskottet på mark och gata beror på flera olika faktorer. Den uthålliga vintern under 
februari och mars gav tillsammans med ökade fasta kostnader för snöröjningen en extra 
kostnad på 919 tkr. Avtalet med LEVA blev 1036 tkr dyrare än budget. Högre nätavgifter för 
offentlig belysning innebar en fördyring med 259 tkr. Intäkterna från parkeringsavgifter samt 
felparkeringar minskade med 373 tkr mot budget samtidigt som p-övervakningen blev 
148 tkr dyrare och akuta reparationer av p-automaterna överskred budgeten med 71 tkr. Ny 
upphandling av p-bussen gav en fördyring på 50 tkr. En ökad satsning på naturvården 
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medförde ökade personalkostnader på 175 tkr. 

Enheten för småbåt redovisar ett överskott mot budget på 672 tkr. 
Överskottet består till stora delar av minskade kostnader för akuta reparationer under året. 

Avdelningen för Fastighet och Service 
Avdelningen redovisar ett underskott mot budget på 1 428 tkr.  
Framförallt är det extra oförutsedda personalkostnader som har belastat budgeten. Ökade 
kostnader för material på städenheten och minskade hyresintäkter för enheten fastighetsdrift 
bidrar också till underskottet. 

Enheten för Fastighetsdrift redovisar ett negativt resultat på 325 tkr.  
Orsaken till detta beror på att intäkterna har minskat i förhållande till budget. Bland annat 
har enheten haft minskade hyresintäkter på Fjällagården eftersom Socialförvaltningen fick 
lov att gå ur sitt hyresavtal tidigare än avtalstiden. Problemen med Fiskhamnskajens bärighet 
att gjort att enheten behövt evakuera hyresgäster i Fiskhallsbyggnaden samt att vi dessutom 
haft evakueringskostnader för dessa. Personalkostnaderna blev 500 tkr lägre än budgeterat 
på grund av en långtidssjukskrivning och att vi inte har tillsatt vakanta tjänster. Kostnader 
för akut underhåll har varit 1 200 tkr högre än budgeterat vilket beror på vattenskador i 
Gullmarsborgs fritidsgård och Gullmarsskolan D-huset. Dessa skador har påverkat 
reinvesteringsbudgeten eftersom det medför återställning av verksamhetslokaler som blivit 
vattenskadade. 

Kostenhetens redovisar ett underskott på 872 tkr.  
Orsaken till enhetens negativa resultat beror till stor del av extra oförutsedda 
personalkostnader. Mariedalsskolans ombyggnad har också medfört ökade kostnader då 
köket inte varit i full drift och vi behövt transportera disk till Skärgårdsköket och inhandla 
engångsmaterial. Vi anser att vi trots allt ligger på en bra balans mellan råvaruinköp och 
slutpris. Vi har under året sålt fler måltider än budgeterat. 

Städenheten redovisar ett underskott på 281 tkr. 
Enheten har haft ökade kostnader för inköp av papper och plast på grund av att ramavtalet 
blivit överklagat och att enheten istället behöver åberopa ett tillfälligt avtal där många 
artiklar är betydligt dyrare. På grund av omplaceringar har inte Städenheten kunnat 
genomföra rekryteringar på vakanta tjänster utan istället haft vikarier vilket medfört ökade 
kostnader. Tack vare att intäkterna ökat mer än budgeterat har Städenheten ändå lyckats 
bromsa underskottet och enheten har ändå haft möjligheter att byta ut utrustning och 
material som medför effektivare lokalvård och en bättre arbetsmiljö. 

Åtgärder för budget i balans 
Avdelningarna och enheternas chefer har uppmanats till återhållsamhet under året men trots 
dessa åtgärder redovisar förvaltningen ett större underskott. Ledningsgruppen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen har genomlyst hela ekonomistyrningsprocessen för att vara i 
balans inför budget 2019. Förvaltningen har vidtagit de åtgärder som anses vara nödvändiga 
för att nå en budget i balans. 

8 Framtid 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat detaljplaner, 
bygglov, kartor, mark- och exploatering, gator och vägar, parker, lokaler, kost och städ samt 
småbåtshamnar ingår. Ledstjärnan i arbetet är visionen Lysekil 2030: 

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och 
framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.” 

Vidare tar förvaltningen sikte på de av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsområdena: 

• Barn och unga är vår framtid 
• Vi utvecklas genom lärande 
• Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 
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• Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
• Vi tar ansvar för miljön 

Visionen och utvecklingsområdena baseras på behov och utmaningar i vår omvärld som 
Lysekils kommun behöver fokusera på. Samhällsbyggnadsförvaltningen är genom sitt breda 
uppdrag en viktig aktör såväl externt som internt i kommunen i förverkligandet av 
utvecklingsområdena och visionen om ett hållbart Lysekil. 

Kommunen står inför stora utmaningar i att genomföra sitt grunduppdrag. Demografiska 
förändringar ger ökande behov även inom samhällsbyggnadsområdet, till exempel 
infrastruktur och service som färdtjänst samtidigt som skatteunderlaget minskar. För att 
klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt fokus på att förbättra och effektivisera 
förvaltningens processer och skapa en väl fungerande organisation med ett tydligt och synligt 
uppdrag som genererar nöjda kunder. Behovet av att förbättra processerna har också kommit 
till uttryck i olika attitydundersökningar om kommunens verksamheter. En åtgärd för att öka 
tillgängligheten och förbättra servicen till våra kunder är att inrätta ett kontaktcenter - en väg 
in till förvaltningens verksamheter. 

En viktig strategi för att hantera de framtida utmaningarna ekonomiskt är att, förutom 
effektivisering av processer, även se över budgetens intäktssida när det gäller bland annat 
arrenden och olika typer av avgifter utifrån principen att den som nyttjar en tjänst också ska 
betala för den. Driftkostnader för bilparkeringar bör till exempel inte belasta skattekollektivet 
utan bilisterna som parkerar. 

Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad vilket försvårar nyetableringar av 
företag och bostadsbyggande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i att 
medverka i arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) och övriga styrdokument som rör den 
fysiska miljön samt att arbeta för att förbättra den kommunala planberedskapen. 

På personalområdet blir kompetensförsörjning allt viktigare. Inom flera av förvaltningens 
verksamheter råder det idag brist på arbetskraft och det är svårt att rekrytera personal med 
rätt kompetens. Det är därför viktigt att aktivt arbeta för att behålla sina medarbetare genom 
att vara en attraktiv arbetsgivare, inte minst gäller det arbetsmiljön. 

I december 2017 beslutade kommunfullmäktige om att från och med 2019 förändra 
nämndsorganisationen genom att omvandla byggnadsnämnden till en 
samhällsbyggnadsnämnd som tar över ansvaret från kommunstyrelsen för verksamheterna 
inom avdelningarna mark och gata och fastighet och service samt den administrativa 
enheten. En förändring som kommer att ge förutsättningar för en tydligare och enklare 
process för ledning och styrning när nämndens ansvarsområde bättre stämmer överens med 
förvaltningsorganisationen. 
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1 Sammanfattning  
Lysekils kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med Sotenäs- och Munkedals 
kommuns visioner och strategier samt kommunala och statliga styrdokument verksamhetens 
grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med finansiella mål, 
resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten ska också faktorer och 
indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till grunduppdraget. Under 2017 så har 
IT-avdelningen klarat alla mål inom ramen för grunduppdraget, givetvis finns det områden 
där utveckling ska ske, och det inom ramen för ständiga förbättringar. Målet med att stödja 
verksamheternas digitalisering har fungerat tillfredställande, dock är det viktigt att 
ledningarna för verksamheterna är villiga på att förändra arbetssätten. 

IT-nämnden gör för 2018 ett positivt resultat om 73 Tkr. 

2 Verksamhet 
IT-nämndens sammansättning består av 6 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare, med vardera 
2 + 2 från respektive SML kommun (Sotenäs, Munkedal, Lysekil) Nämndens uppdrag är att 
inom ramen för IT-nämndens reglemente samt samverkansavtalet leda de samverkande 
kommunernas gemensamma IT-avdelning. 
IT-nämnden upphörde 2018-12-31. 

Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning. Verksamheten omfattar IT i respektive kommun. 
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande; 

• Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT 
• Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster 
• Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov 
• Stödja kommunstyrelsen i framtagandet av strategiska IT-planer 
• Förvaltning av strategiska planer för IT 

Den gemensamma IT–avdelningen uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning 
samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 

3 Väsentliga händelser under perioden 
Inga större incidenter har skett under 2018, utan det har fungerat tillfredsställande i enlighet 
med vårt grunduppdrag. Mycket fokus har varit på att genomföra vad som förväntas av IT-
avdelningen i dess grunduppdrag samt att verka för verksamhetsdriven utveckling. 

Här följer några händelser som skedde under 2018. 

Beredskap 

IT-avdelningen organiserades för att möta det ökade behovet av en stabil IT-miljö 24 timmar 
om dygnet 365 dagar om året. Avtal med berörda parter togs fram, samt rutiner arbetades 
fram i hur detta ska genomföras. IT-avdelningen har nu IT-tekniker i beredskap för SML, 
denne har kontroll på IT-miljön samt kan larmas ut av verksamheterna vid behov via SOS-
alarm (eget nummer). Beredskapen är en förutsättning för att kommunerna ska upprätthålla 
den standard som NIS-direktivet föreskriver (förklaras nedan). 

Informationssäkerhet 

Under 2018 har många nya lagar och direktiv införts, som exempel General Data Regulation 
Protection vardagligen kallad GDPR, denne började gälla den 25 maj. Mycket stöd till 
kommunerna i hur vi ska hantera detta har givits under perioden, samt att en 
Informationssäkerhetspolicy tagits fram och antagits av SML´s tre fullmäktigeförsamlingar. 
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Kopplat till Informationssäkerhetspolicyn tas nu riktlinjer och rutiner fram för att stödja 
verksamheterna och medarbetare i ambitionen -Det ska vara lätt att göra rätt. 

Den 1/8 började Network and Information Security direktivet vardagligen kallad NIS-
direktivet, från EU att gälla. Tjänster som omfattas av NIS-direktivet delas in i 
samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är 
viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. De är indelade i 
sju sektorer: 

• Energi 
• Transporter 
• Bankverksamhet 
• Finansmarknadsinfrastruktur 
• Hälso- och sjukvårdssektorn 
• Leverans och distribution av dricksvatten 
• Digital infrastruktur 

IT-avdelningen har ansvar för delar av alla dessa punkter. 

Den 1 november 2018 trädde MSB:s föreskrifter om anmälan och identifiering av 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster i kraft. Föreskrifterna används för att identifiera 
samhällsviktiga tjänster i Sverige. Vi har som kommun 24 timmar på oss att rapportera 
incidenter till MSB. 

Mycket resurser har lagts ned på att klassificera information och system inför driftsättningen 
av det gemensamma e-arkiv som införs inom Fyrbodal. 

Information är varje organisations viktigaste tillgång och måste hanteras 
systematiskt och ansvarsfullt 

Att arbeta medvetet och aktivt med informationssäkerhet inger förtroende och hjälper 
organisationen att koncentrera sina resurser till rätt uppgifter, IT-avdelningen påbörjade 
arbetet under perioden med att certifiera oss mot ISO 27001. 
ISO 27001 ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter 
förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. Standarderna är framtagna och 
verifierade av ledande experter runt om i världen. ISO 27001 är en kostnadseffektiv 
försäkring av vår organisation och dess information. 

E-tjänster och robotstyrd processautomation (RPA) 

E-tjänsteplattform upphandlades under slutet av 2018, denne kommer att implementeras 
under 2019. e-tjänsteplattform används för att kunna erbjuda en fullt utvecklad e-förvaltning 
där medborgare, kunder och brukare kan sköta merparten av sina ärenden och 
kommunikation med kommunen genom enkla och säkrade e-tjänster. 

Mycket omvärldsanalyser och tester har genomförts avseende robotstyrd processautomation 
(RPA). Detta har varit lyckat, så i slutet av 2018 så påbörjades arbetet med att kartlägga 
några processer tillsammans med verksamheterna, för att sedan optimera dessa processer för 
att slutligen under 2019 automatisera. 

Licensmodell och avrop 

Nytt avtal för leverans av programvaror tecknades efter avrop på SKI-Kommentus RAM-avtal 
med Atea AB. 

Ny licensmodell för att tilldela licenser avseende Microsofts programvaror togs fram. Den 
baserar sig på att medarbetarna ska ha den licens de behöver i sitt arbete, verken mer eller 
mindre. Vi har använt persona (roll medarbetaren har i organisationen) för att se om denne 
är en producent eller konsument av information. Prisbilden för en producent är dyrare än för 
en konsument. På detta vis håller vi nere kostnaderna för licenser. 
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Budgetmodell 

Ny budgetmodell togs fram gemensamt med de tre ekonomifunktionerna inom SML. Den 
nya modellen baseras på att det verksamheterna använder ska de bekosta samt det som är 
gemensamt bekostas gemensamt lika för SML. 

Kostnadsfördelning 

Nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna 
enligt följande princip: 
1. Antal digitala verktyg per kommun. 
2. Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per kommun. 

1. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna månadsvis för de digitala verktygen. 
2. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden per den siste 
varje månad. 

Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 15 
februari närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senast 30 dagar från 
fakturans utställningsdag. 

Digitalt verktyg är dator eller platta, central infrastruktur förklaras i bilaga "SML-
IT_Datatekniskmiljö_v105". 

Digital agenda och avtal om gemensam IT-funktion 

Under 2018 togs den Digitala Agendan fram för SML, denna kommer att ge ett gott stöd till 
kommunerna i att hålla rätt riktning i sin verksamhetsutveckling (se bilaga: Digital Agenda 
SML) 

Efter förändring i Kommunallagen så blev det möjligt att samarbeta över kommungränserna 
utan att ha en gemensam nämnd. Detta föranledde att SML-kommunerna avskaffade IT-
nämnden och istället tog fram avtal mellan kommunerna för IT-funktionen (se bilaga: Avtal 
IT-samverkan). 

IT-stöd till verksamheterna 

Värdet av en fungerande support och beställningsfunktion är stort. Våra målgrupper har 
under året fått adekvat hjälp vid behov samt att beställningsrutinerna har fungerat. 

• Antalet användare som vi ger IT-stöd till är 10 200 
• Antalet digitala verktyg som verksamheterna använder är 8300 
• Antalet IT-system som verksamheterna använder är 600 
• Antalet mobiltelefoner som verksamheterna använder är 2500 
• Antalet mobila bredband som verksamheten använder är 370 
• Antalet fasta telefoner som verksamheterna använder är 900 
• Antalet fasta faxar som verksamheterna använder är 40 

Alla dessa användare och tekniskutrustning har fått stöd av IT-avdelningen. 
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4 Verksamhetens grunduppdrag 
Inledande text 

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. 

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

Bedömning 

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

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

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer 

4.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 

T
r
e
n
d 

 Gott bemötande Andel kunder som är 
nöjda med bemötandet 80% 94%  

 
Vara ett aktivt och kreativt 
stöd för verksamheternas 
digitalisering 

Antal kartlagda processer 4 18  

 
Väl fungerande 
arbetsplats för våra 
användare 

Process för hantering av 
förbättringsförslag. 
Trenden är att 
arbetsplatserna fungerar 
bra. 

   

Analys och slutsats 

Arbetet med ständiga förbättringar och processkartläggning har under 2018 börjat ge frukt. 
Dock så fortsätter arbetet med ständiga förbättringar och anpassa IT-avdelningens 
verksamhet till våra målgruppers behov. 

Att lyckas med digitaliseringen kräver ett gott digitalt ledarskap. Där digitaliseringstakten är 
hög, där hittar vi också chefer som tagit på sig ansvaret att driva förändringen. Där 
ledarskapet inte finns där finns inte heller någon förändring. Så därför fortsätter arbetet 
2019. 
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Att leva upp till Digital agenda kräver uthållighet, engagemang och resurser samt viljan att 
förändra verksamheterna till att leva upp till nyttan. 

4.1.2 Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 

T
r
e
n
d 

 
Fungerande rutin för 
felanmälan via 3580.se 

Andel kunder som är 
nöjda med rutin för 
felanmälan och 
beställning via 
https://3580.se. 

   

 
Fungerande 
beställningsrutin 

Andel kunder som är 
nöjda med rutin för 
felanmälan och 
beställning via 
https://3580.se. 

   

 

Fungerande samarbete 
och dialog med 
verksamheterna i syfte att 
säkerställa gemensamma 
förväntningar mål och 
prioriteringar. 

Antal dialogmöten. 
Samtliga är genomförda 
och materialet är 
överlämnat till beställaren. 

80 100  

 

Korrekt och transparent 
debitering av digitala 
verktyg i rätt tid och till rätt 
mottagare 

Rätt faktureringsunderlag 100% 100%  

Analys och slutsats 

Vi har under perioden förändrat arbetssättet i hur vi hanterar samtal in till supporten (3580). 
Nu tas alla samtal emot från alla tre kommuner av två tekniker, dessa är väl utbildade att ge 
support på distans. Om de ändå inte kan hjälpa på direkten, så läggs ärende upp och tekniker 
på plats i respektive kommun hjälpa användaren med problemet, eller så tas ärendet över av 
drift-personal som åtgärdar problemet. På detta vis har vi nu skapat utrymme och tid för 
teknikerna på plats i respektive kommun att vara ute i verksamheterna och stödja. 

Innan gick samtalen direkt till tekniker på plats i respektive kommun 

Mycket fokus läggs på att skapa ordning och reda, detta genom att strukturera upp 
arbetsplatsen genom verktyget 5S (LEAN). 5S innebär att arbetsmiljön kan förbättras med 
hjälp av metoden 5S som ingår som en del i den japanska produktionsfilosofin LEAN 
Production. De fem s:en – sortera, systematisera, städa, standardisera samt skapa vana – 
beskriver hur ett företag systematiskt kan åstadkomma och upprätthålla ordning och reda. 
Metoden leder till tidsbesparing, ökad effektivitet och samverkan samt säkrare arbetsmiljö. 

Genom att komma igång med 5S har ett systematiskt arbetsmiljöarbete påbörjats. Steget är 
sedan lätt att ta för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter om det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Under perioden så har även många rutiner skapats för att skapa kvalitet och uthållighet i 
arbetet. 
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4.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 

T
r
e
n
d 

 Attraktiv arbetsgivare 
Andel frisknärvaro  36 %  
Medarbetarenkät  4,05 %  

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 4 % 3,2 %  

 Säkra resor 
Fordonen är en naturlig 
del i SAM-arbetet och 
ingår i skyddsronderna. 

100% 100%  

 Låg stressnivå 

Andel medarbetare som 
känner en låg stressnivå. 
Enkät genomförs i 
samband med 
medarbetarsamtal under 
hösten 2018. Redovisas i 
årsredovisning. 

0% 0%  

 
Långsiktig 
kompetensförsörjning Antal fortbildningar 48 62  

Analys och slutsats 

Enligt den medarbetarenkät som genomfördes under 2018 med 95% delaktighet, så upplever 
personalen på IT-avdelningen att det är god arbetsmiljö, delaktighet mm. Snittvärdena är 
högre totalt än förvaltningens och kommunens snitt. Detta och med att IT-avdelningen har 
en låg sjukfrånvaro, så är min bedömning att IT-avdelningen är en väl fungerande 
organisation med gott ledarskap. 

4.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator År 2017 År 2018 

T
r
e
n
d 

 Budget i balans Budgetavvikelse 0 % 0 %  

 
Rätt licensieringsnivå 
avseende 
Microsoftlicenser 

Andel rätt licensiering av 
Microsoftprodukter 100% 100%  

 Siths-kortutgivning Antal utgiva Sithtskort 
inom SML 50 50  

Analys och slutsats 

IT-avdelningen arbetar systematiskt med att förbättra och effektivisera ekonomiprocesserna 
så att de blir öppna, enkla samt transparenta gentemot verksamheterna. Detta tillsammans 
med god ekonomisk hushållning ger stabilitet. 
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5 Utvecklingsmål och indikatorer 
Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under 
en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. 

5.1 Verksamhetens utvecklingsområden, mål och indikatorer 

5.1.1 Verksamhetsstöd 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall år 
2017 

Utfall år 
2018 Trend 

 
Öka stödet i verksamheternas 
digitaliseringsarbete.     

Verksamheter som har en ledning som är förändringsbenägen, där går digitaliseringen snabbare. Att leva upp till Digital 
agenda kräver uthållighet, engagemang och resurser samt viljan att förändra verksamheterna till att leva upp till nyttan 

5.1.2 Lärande organisation 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall år 
2017 

Utfall år 
2018 Trend 

 
Öka antalet kartlagda processer 
där IT-avdelningen har varit ett 
aktivt stöd. 

    

Målgruppens ökade behov av stöd avseende digitalisering märks klart och tydligt. IT-
avdelningen har i detta arbete varit ett gott stöd under 2018, men kommer att utökas under 
2019 med att rekrytera en e-tjänsteutvecklare med systemansvar för e-tjänsteplattformen 
som införs under 2019. 

Under 2018 så har flertalet processer kartlagts och publicerats till medborgarna, som 
exempel ansökan om båtplats, färdtjänst, riksfärdtjänst mm. Även interna processer har 
kartlagts, såsom beställning av tjänster från Arbetsmarknadsenheten (AME) 

5.1.3 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 

Digitalisering är människor, verksamhetsutveckling, förändringsledning och strukturerade 
dokumenterade processer där en IT-lösning innebär ökad lönsamhet, är en lösning på 
kompetensförsörjning och faktiskt en överlevnad för en verksamhet. 

Fem tips för att lyckas med digitaliseringen 

1. Sätt ett tydligt gemensamt mål och planera hur ni steg för steg tar er dit. Detta görs 
genom att tänka stort men börja smått. Skapa handlingsplaner med den Digitala 
Agendan som ledstjärna 

2. Sätt en tydlig intern projektstruktur med regelbundna avstämningar. 
Digitaliseringsråden och IT-samordningsgrupp (ISG) är den röda tråden i detta 
förändringsarbete 

3. Fördela ansvaret och låt flera medarbetare hjälpa till att driva processen framåt. 
Involvera alla som vill förbättra, effektivisera och skapa en organisation fylld av tillit 
och innovation 

4. Satsa på kollegialt lärande och försök vara ett digitalt föredöme. Skapa utrymme för 
internutbildningar och ytor för att fånga upp förbättringsförslag 

5. Inspireras av andra och uppmärksamma goda exempel. Visa de goda exemplen på 
tillexempel Insidorna 
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6 Uppdrag 

 
Uppdrag  Status Kommentar 

Modell för kostnadsfördelning avseende IT i 
SML.    

IT-chefen har tillsammans med ekonomicheferna i 
SML arbetat fram ett förslag på tänkt ekonomisk 
fördelning gällandes från budgetåret 2019. 
Denna fördelning antogs i det avtal som skrevs 
mellan kommunerna i SML avseende gemensam IT-
funktion och ser ut som följer: 
Nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet 
fördelas mellan samverkanskommunerna enligt 
följande princip: 
1 Antal digitala verktyg per kommun. 
2 Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per 
kommun. 
1. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna 
månadsvis för de digitala verktygen. 
2. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna 
med 1/12 av årskostnaden per den siste varje 
månad. 
Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från 
samverkande kommuner sker senast den 15 februari 
närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska 
erläggas senast 30 dagar från fakturans 
utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från 
förfallodagen enligt gällande räntelag. 

7 Ekonomi 
7.1 Resultaträkning nämnd 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 
Intäkter 31 638 27 360 26 153 
Personalkostnader -14 229 -12 450 -10 997 
Övriga kostnader -17 314 -14 771 -15 120 
Kapitalkostnader 0 0  
Verksamhetens nettokostnader 95 139 36 
Budget nettokostnader 0 0  
Budgetavvikelse 95 139 36 
Andel av kommunens nettokostnader 
(%)    

7.2 Ekonomisk analys 
IT-nämnden visar ett positivt resultat om 95 tkr, vilket stämmer väl överens med tidigare 
prognoser under året. 

IT-avdelningen har ansvar för hanteringen av värdkommunens hårdvara. 
Vid årets uppföljning visar verksamheten avseende värdkommunens hårdvara ett 
plusresultat om 22 tkr, del av 95 tkr. 
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Detta innebär att respektive kommun får ett avdrag på det centrala anslaget till IT, med 
följande belopp (26%, 30% resp. 44% fördelning av 73 tkr): 
Sotenäs: 19 tkr 
Munkedal: 22 tkr 
Lysekil: 32 tkr 

Anledningen till överskott är arbetet med god ekonomisk hushållning som har fungerat bra 
tack vare god medvetenhet och god förståelse hos personalen. 

8 Framtid 
Digitaliseringen har gjort att vi idag ser allt fler verksamhetsnära IT-roller – och på så sätt 
suddas linjerna mellan IT-avdelningen och verksamheten ut. Behov av samarbete och att 
aktivt skapa nytta är också något som IT behöver besvara. Verksamhetsdriven utveckling 
kommer skapa roller som är mera coachande samt att rollen som arbetsledare för våra 
digitala medarbetare blir verklighet då många processer blir automatiserade via robotstyrd 
processautomation (RPA). Internet Of Things (IOT) kommer att utvecklas i rask takt. IOT är 
är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, 
hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med 
små inbyggda sensorer och datorer. Dessa kan; 

• uppfatta sin omvärld 
• kommunicera med den och 
• på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, 

attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. 

Antal uppkopplade enheter ökar exponentiellt, vilket betyder att allt som har nytta av vara 
uppkopplat kommer att bli det. Enligt forskning så kommer det finnas 50 miljarder anslutna 
enheter i världen år 2020. 

Jag är övertygade om att det kommer ställa fortsatt höga krav på IT och dess medarbetare – 
både vad gäller verksamhetsförståelse, förändringstakt och stabilitet. Jag tror också att IT 
som avdelning inte kommer finnas i samma uppsättning som idag – utan istället vara 
uppbyggt på ett annat sätt som stämmer överens med vart organisationen är på väg. 

Utmaningen i skolan är att se till att lärarna håller samma nivå som eleverna, inte tvärt om. 
Närmare 70 procent av två-åringarna använder internet idag. Det är deras förväntningar vi 
ska möta när de kommer till skolan eller förskolan, men också de som inte har med sig dessa 
kunskaper hemifrån. 

Då allt fler får mer avancerad vård i hemmen, så kommer tekniken utvecklas. Istället för att 
för att få hemsjukvårdsbesök så kommer sensorer och annan utrustning övervaka brukarens 
tillstånd. Detta kommer bli ett komplement till traditionell hemsjukvård. 

I takt med att verksamheten använder teknik och digitala verktyg för att nå sina mål, ju mer 
krav ställs det på personalens digitala kompetens. Arbetsgivaren måste planera för att 
kontinuerligt fortbilda personalen, för att få ut mesta möjliga av investeringen samt skapa en 
bra arbetsmiljö. 

Jag vill också belysa det digitala utanförskapet som redan idag finns, men som kommer öka 
ju mer kommunerna digitaliserar sina processer och sin kommunikation med medborgarna. 
Detta kan skapa klyftor i samhället om inte kommunerna möter detta tidigt med att erbjuda 
stöd och hjälp i till exempel sina medborgarkontor och bibliotek. 
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Datum 
2019-02-05 

Dnr 
LKS 2019-000041 

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

Ny inriktning för folkhälsorådet i Lysekils kommun 

Sammanfattning 
Under 2018 har initiativ tagits till att förändra folkhälsopolitiska rådets nuvarande 
arbetssätt och organisering. Det nya namnet föreslås bli ”Rådet för Folkhälsa och 
social hållbarhet”. Syftet med förändringarna är att skapa bättre förutsättningar för 
dialog, samverkan och samsyn kring de möjligheter och utmaningar Lysekils 
kommun har i sitt arbete med folkhälsa och social hållbarhet.  Ett förslag till 
arbetsordning har tagits fram som beskriver rådets sammansättning, syfte och 
uppdrag.  Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna namnförändringen och 
arbetsordningen samt utse en av ledamöterna i kommunstyrelsens presidium till 
ordförande för det nya rådet.      

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om att ändra namnet på tidigare 
folkhälsopolitiska råd till ”Rådet för folkhälsa och social hållbarhet”  

Kommunstyrelsen godkänner förslag till arbetsordning för rådet för folkhälsa och 
social hållbarhet. 

Kommunstyrelsen beslutar att utse en av ledamöterna i presidiet till ordförande för 
det nya rådet för folkhälsa och social hållbarhet.      

Ärendet 
Under 2018 har initiativ tagits till att förändra folkhälsopolitiska rådets nuvarande 
arbetssätt och organisering. Ett förslag till arbetsordning har tagits fram. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna namnförändringen och 
arbetsordningen samt utse en av ledamöterna i kommunstyrelsens presidium till 
ordförande för det nya rådet. 

Förvaltningens utredning 
Lysekils kommun har sedan slutet av 1990-talet tecknat folkhälsoavtal med Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. Avtalen har utvecklats över tid men syftet kvarstår 
nämligen att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre 
resursutnyttjande och större genomslagskraft i folkhälsoarbetet. Senaste avtalet 
tecknades 2016 och gäller till och med 2019.  

Formerna för hur folkhälsoarbetet organiserats och utförts i Lysekils kommun har 
ändrats över tid men ett folkhälsoråd har funnits sedan första avtalet tecknades. 
Beslut om organisering av nuvarande råd fattades senast 2008 av 
kommunstyrelsen. Då övergick det tidigare folkhälsorådet, där både tjänstemän och 
politiker ingick, till ett politiskt råd.  

Under 2018 har initiativ tagits till att förändra nuvarande arbetssätt och 
organisering. Den primära orsaken till detta var att det fanns en upplevd otydlighet 
avseende folkhälsopolitiska rådets roll och funktion både bland rådets ledamöter 

http://www.lysekil.se/
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och bland förvaltningschefer. Dessutom har folkhälsoavtalet förändrats i sin 
karaktär vilket ställer nya krav på hur arbetet organiseras och genomförs lokalt. 
Utöver detta antog riksdagen 2018 ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur 
för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för 
folkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsaspekten i folkhälsomålet, samt att 
renodla antalet målområden, är syftet att bidra till att hälsoklyftorna i samhället 
minskar. Vidare har Agenda 2030 och frågor som rör social hållbarhet blivit allt 
mer sammankopplade med folkhälsofrågorna, både på nationell och regional nivå, 
varför detta också beaktats.  

Med detta som bakgrund har folkhälsostrategen, i dialog med nuvarande 
folkhälsopolitiska råd och kommundirektörens ledningsgrupp, arbetat fram förslag 
på ny arbetsordning. Enligt arbetsordningen föreslås att nuvarande 
folkhälsopolitiska råd byter namn till ”Rådet för folkhälsa och social hållbarhet” och 
att rådet breddas med medverkan av förvaltningschefer, chef för avdelning hållbar 
utveckling samt integrationsstrateg.  

Syftet med förändringarna är att skapa bättre förutsättningar för dialog, samverkan 
och samsyn kring de möjligheter och utmaningar Lysekils kommun har i sitt arbete 
med folkhälsa och social hållbarhet.   

Målet är att Lysekils kommun blir en föregångskommun i sitt arbete med att stärka 
folkhälsa och social hållbarhet. 

 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Anna Nyman Holgersson 
Folkhälsostrateg 

 

Bilagor 
Förslag till arbetsordning för ”Rådet för hälsa och social hållbarhet” 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för 
perioden 2016-2019 

Beslutet skickas till  
Hälso- och sjukvårdsnämnden norra 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen  

http://www.lysekil.se/
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Arbetsordning rådet för folkhälsa och 
social hållbarhet  
 

Lysekils kommun har haft folkhälsoråd sedan 1993. Rådet är ett 
samverkansorgan mellan Lysekils kommun och Västra 
Götalandsregionen. Över tid har rådets sammansättning och arbetssätt 
förändrats men förutsättningen för rådets arbete har alltjämt varit 
”Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser”. 
Samverkansavtalet är tecknat mellan Lysekils kommun och Västra 
Götalandsregionen, Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och avser 
gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun. Avtalet revideras 
och förnyas vart fjärde år.  

 

§ 1. Förutsättningar 

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet är ett tvärsektoriellt 
rådgivande organ som organisatoriskt är kopplat till Kommunstyrelsen 
i Lysekils kommun. Rådet har att följa det samverkansavtal som är 
tecknat mellan Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen, norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet kan inte överta berörda nämnders 
ansvar eller besluta i frågor där nämnder har ett ansvar och inflytande. 
Frågor där rådet kan besluta är följande;  

- Inriktning och fördelning av folkhälsomedel inför 
kommande års budget. 

- I övrig gäller generellt att rådet i ärenden kan besluta att 
föreslå för en eller flera nämnder och/eller 
kommunfullmäktige.  

Beslutande är de förtroendevalda från Lysekils kommun och Norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

§ 2. Arbetsuppgifter och syfte 

Rådets för folkhälsa och social hållbarhet har som uppgift att driva ett 
långsiktigt arbete med utgångspunkt från Lysekils kommuns vision och 
mål samt Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och 
inriktningsdokument.  

Rådets uppdrag är att integrera folkhälsoperspektiv och social hållbarhet 
som en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Detta gör vi 
genom att; 

• Utifrån framtagna behovsbilder analysera och föra dialog om 
folkhälsoläget hos befolkningen i syfte att identifiera särskilda 
målgrupper och behov.  
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• Föra dialog kring vilka prioriteringar som är angelägna att göra 
samt var dessa bör göras.  

• Årligen, senast den 1/12, besluta om fördelning av 
folkhälsomedel.  

• Dela information om och följa upp pågående arbete vars 
målsättning är att stärka folkhälsa och social hållbarhet.  

• Medverka vid olika typer av kompetenshöjande insatser i syfte att 
få förståelse för hur människors hälsa och livsvillkor påverkas.  

• Aktivt, var och en, ansvara för att föra in frågor till rådet samt ta 
med frågor tillbaka till sin respektive nämnd och förvaltning.  

 

Syftet med rådets arbete är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet 
för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  

 

§ 3. Sammansättning 

I Lysekils kommuns råd för folkhälsa och social hållbarhet medverkar:    

 

- Tre politiska ledamöter från kommunstyrelsen, ordförande, 1:e vice 
ordförande samt 2:e vice ordförande. En av dessa utses av 
kommunstyrelsen som ordförande.   

- Två politiska ledamöter, ordförande och vice ordförande, från 
socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.  

- Två politiska ledamöter från Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden väljer vid varje ny mandatperiod 
ledamöter till de lokala folkhälsoråden var av en ledamot väljs som vice 
ordförande.  

- Kommundirektör, socialchef, utbildningschef, samhällsbyggnadschef 
samt chef för avdelning hållbar utveckling. 

- Folkhälsostrateg och integrationsstrateg. 

 

I beredningen för rådet för folkhälsa och social hållbarhet medverkar: 

- Ordföranden från kommunstyrelsen 

- Vice ordförande från Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra 

- Kommundirektör 

- Chef för avdelning hållbar utveckling 

- Folkhälsostrateg och integrationsstrateg 
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Rådet kan utifrån behov adjungera politiker och tjänstemän från berörda 
nämnder i Lysekils kommun eller Västra Götalandsregionen samt från andra 
samhällsaktörer så som myndigheter och civilsamhälle. 

 

§ 4. Sammanträdesformer – struktur och arbetsgång 

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet sammanträder cirka fyra gånger per 
år, sammanträdesschema fastställs senast vid årsskiftet för nästkommande 
år.  

 

Inför sammanträdena 

- Ordföranden utfärdar en kallelse till varje sammanträde.  

- Representanterna i rådet för folkhälsa och social hållbarhet kan lyfta 
frågor eller ärenden för behandling i rådet. Dessa lämnas till 
ordförande alternativt lyftes in vid rådets möten. 

- Alla ärendet ska beredas innan de går till rådet för beslut. Varje 
ordinarie möte avslutas med en beredning inför kommande möte 
som en punkt på ordinarie dagordning.  

- Kallelsen ska vara skriftlig och ska vara mottagarna tillhanda senast 
7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av en 
föredragningslista samt handlingar enligt ordförandens bedömande.  

 

Vid sammanträdena 

- Ordförande leder sammanträdet utifrån bestämd dagordning.  

- Vid sammanträdena ska protokoll föras. I protokollet redovisas 
beslut, ställningstagande, initiativ, förslag och synpunkter.  

- Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  

- Protokollet ska tillställas Kommunstyrelsen och nämnderna, Hälso- 
och sjukvårdsnämnden norra, Rådet för folkhälsa och social 
hållbarhet, Kommundirektörens ledningsgrupp samt övriga 
berörda.  

- Protokoll från mötet delges ledamöterna i rådet senast tre veckor 
efter mötet.  
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§5. Strategiska stödfunktioner

Lysekils kommun är huvudman för en tjänst som folkhälsostrateg. Tjänsten 
delas finansiellt lika mellan Lysekils kommun och norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  

Enligt avtalet ska folkhälsostrategen; 

• arbeta på uppdrag av rådet

• verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå

• tillsammans med rådets ordförande ansvara för att arbetet bedrivs
utifrån den inriktning och prioritering som beslutas

• ansvara för uppföljning och ekonomisk redovisning samt att göra
folkhälsoavtalet känt för samtliga medverkande aktörer

• analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i
kommunen

Utöver folkhälsostrateg medverkar även integrationsstrateg som stödfunktion i 
rådet för folkhälsa och social hållbarhet. Lysekils kommun är huvudman och 
finansierar denna tjänst fullt ut.  

§ 6. Arvoden

Sammanträdesarvode och i förekommande fall reseersättning följer regler för 
respektive huvudman.  

§ 7. Revidering av arbetsordning

Revidering av arbetsordning kan initieras av rådet för folkhälsa och social 
hållbarhet, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.  
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Samverkansavtal avs eende gemens amma folkhäls oinsats er i
Lysekils kommun för periode n 2016-20 L9.

L. Parter
Detta avtal ar slutet mellan Lysekils kommun, nedan kallad kommunen, och norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden nedan kallad hälso- och sjukvårdsnämnden och avser
samverkan och samfinansiering av folkhälsorådet och gemensamma folkhälsoinsatser i
Lysekils kommun.

2. Avtalstid
Detta avtal gäller under perioden I januari 2016 till31 decemb er 2019

3. Förutsättningar
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är "att skapa
samhälleliga ftirutsättningar for en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen"

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning for att uppnå ett långsiktigt socialt hållbart
samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle innebär att
grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas
strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt uppmärksammas. Ett viktigt
verktyg i det arbetet är dokumentet "Samling för social hållbarhet - åtgärder for jämlik
hälsa i Västra Götaland."

Andra regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund för det lokala
folkhälsoarbetet är:

o Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy.

o Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument.
o Kommunalastyrdokument.

4. Det gemensamma folkhälsoarbetet
Avsikten med avtalet ar att underlätta det tvärsektoriella samarbetet for att fa ett bättre
resursutnyttjande och stöne genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla
systematiska och målimiktade insatser för att fcirbättra befolkningens hälsa och utjämna
skillnader i hälsa. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser.
Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.

Det övergripande målet med det gemensamma folkhalsoarbetet är att fcirbättra hälsan
för befolkningen inom kommunen. Inom kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt
sammansatt forum för folkhälsofrågor, folkhälsoråd. Rådet ska med utgångspunkt i
hälsans bestämningsfaktorer, dvs. befolkningens livsvillkor och levnadsvanor,
identifiera behov och prioritera utifrån dessa samt verka frir att folkhälsoarbetet bedrivs
strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter.
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4.1" Folkhälsoråd
Folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå.
I rådet ska fürtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden ingå.
Beslutande är de förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ordförande utses bland de fürtroendevalda från kommunen och vice ordförande från
htilso- och sjukvårdsnämnden. Ordftlrande och vice ordfürande deltar i rådets beredande
möten.

De lokala behoven och fürutsättningarna är styrande för rådets sammansättning och
inriktning. Ledande tjänstemän från kommun och primärvård ska delta i
folkhälsoarbetet. Representanter från andra samhällsaktörer t.ex. ftirsäkringskassa,
arbetsfürmedling, polis, tandvård, frivilligorganisationer och företag kan med ftlrdel
ingå i rådets arbete. Samtliga tjänstemän adjungeras efter den praxis rådet väljer.

Rådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhalsoinriktat synsätt blir en del av de
ingående partemas ordinarie verksamhet. Deltagande politiker och tjänstemän i rådet
ansvarar för att ta med sig inspel från sina respektive nämnder/styrelser/ftirvaltningar till
rådet samt att äterföra rådets arbete tillbaka till dessa. Varje folkhälsoråd ska ha en
aktuell arbetsordning som tydliggör de medverkandes ansvar i rådet.

4.2 Folkhälsostrateg
Till folkhälsoarbetet ska en heltid folkhälsostrategvara anställd med kommunen som
huvudman för tjänsten. 1jänsten ska vara centralt och strategisk placerad i kommunens
fü rvaltning. Folkhälsostrategen ska ha tillgång till förvaltningsledning.

I uppdraget ingår att:
- arbetapå uppdrag av rådet

- verka flor att det lokala folkhalsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå
- tillsammans med rådets ordfrirande ansvara for att arbetet bedrivs utifrån den inrikr

ning och prioritering som beslutas

- ansvarar för uppföljning och ekonomisk redovisning samt att göra folkhälsoavtalet
känt for samtliga medverkande aktörer

- analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen

Krav på akademisk utbildning i folkhälsovetenskap eller motsvarande ska finnas vid
fürändringar av tjänsten t.ex. nyanställningar, omplaceringar eller längre vikariat. Det
åligger kommunen att informera kontaktperson på Avdelning Folkhälsa då förändringar
uppstår som innebär stor skillnad i den anställdes förhållande exempelvis vid
omorganisationer, nyanställningar eller längre tjänstledighet.

5. Mål för det strategiska folkhälsoarbetet
Folkhälsoarbetet ska utgå från gemensamt framtagna behovsbilder och prioriteringar.
Folkhälsoarbetet är långsiktigt och utgår från en gemensamt framtagen dokumentation.
Målen för det strategiska folkhälsoarbetet kan med fördel följa avtalsperioden och löpa
under 4 år.

(t
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Dokumentationen ska innehålla:

o beskrivning av prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som lokalt i kommunen
är i störst behov av insatser för att f<irbättra folkhälsan.

. uppföljningsbara mål och delmål for de aktuella insatsema i syfte att förbättra
folkhälsan.

5. 1 Utvecklingsområden
Under avtalstiden ska det vara foftsatt fokus på följande utvecklingsområden; att
synkronisera planeringsprocessen med den kommunala planerings- och budgetprocess,
att integrera folkhälsoperspektiv i de olika aktörernas ordinarie verksamhet och att
styra mot insatser för att främja en jämlik hälsa ftir befolkningen. Det är också viktigt
aft framja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser
som görs.

6. Uppföljning
Parterna ska varje år kunna folja folkhälsoarbetets utveckling genom uppföljning, både
skriftligt (bilaga 1.) och i dialog kring det gemensamma folkhälsoarbetet bl.a. avseende

o Folkhälsorådets mål och delmål

o Insatser ftir prioriterade målgrupper

o Genomförda insatser samt resultat av dessa

o Ekonomisk redovisning av kostnaden för folkhälsostrateg, omkostnader, samt
folkhälsoinsatser

Det åligger folkhälsostrategen att fortlöpande följa upp och rapportera eventuella
avvikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till rådet.

Uppföljningen ska vara sammanställd senast den21januari årligen. Redovisningen ska
tillhandahållas hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunstyrelsen i Lysekils kommun.
Uppfoljningsbilagan kan komma att revideras under altalstiden.

Avdelning Folkhälsa tar,pä Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, initiativ till
dialogmöte med kommunchef eller motbvarande under avtalsperioden.

6.1 Regiongemensam drogvaneundersökning
Pafterna är överens om att genomföra en drogvaneundersökning för ungdomar i
högstadiet och gymnasiet. Undersökningen sker varl tredje år. Hälso- och
sjukvårdsnämnden står för de finansiella kostnadeffì.a som är fürenat med enkäten
medan kommunen ansvarar ftir utdelning, genomförande, samt att returnera ifyllda
enkäter für bearbetning. Kommunen far senare ett samlat resultat für sina skolor.

7. Finansiering
Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter för perioden20l6-20l9, 800 000 kronor per år,
för gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun.

Folkhälsorådet ska årli,gen, senast den lll2,lämna ett budgetunderlag enligt mall
(bilaga 2) för kommande verksamhetsår. Budgeten ska utgå från folkhälsorådets

M
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långsiktiga mål ftir det strategiska folkhälsoarbetet. Underlaget ska fungera som grund
für utbetalning från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Parterna svarar gemensamt för finansieringen av:
¡ Insatser utifrån de gemensamt framtagna målen.
. Lön och omkostnader för en heltid folkhalsostrateg.

Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för hälso- och
sjukvårdsnämnden och kommunen.

Om det vid årets slut finns överskott av medel ska detta redovisas i budgeten. Överskott
kan överföras till nästkommande år fürutsatt aft det finns en tydlig plan för medlens
användning. Inftir avtalsperioden ska gemensamma riktlinjer arbetas fram. Dessa ska
ange under vilka förutsättningar medel kan floras över mellan åren, samt på vilka
grunder projekt som sträcker sig över en flerårsperiod kan beviljas. Uppföljning sker vid
ordinarie avtalsuppfoljning. Om det vid avtalsperiodens slut finns överskott ska detta
återbetalas till respektive huvudman.

T.L Fakturering och faktureringsadress
Betalning sker kvartalsvis, i efterskott, mot faktura från kommunen till hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna, FE 02I,405 83 Göteborg.

B, Omförhandling
Om fcirutsättningarna för detta avtal väsentligt ändras under avtalstiden har parlernaratt att
kräva omförhandling. Avtalet kan omftirhandlas inför årsskifte. En skriftlig begäran om
omförhandling ska då inkomma senast sex månader innan.

9. Tvist
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i forsta hand
genom ftirhandlingar mellan pafterna. I annat fall löses tvisten i allmän domstol.
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il,
Leena Ekberg
Avdelningschef
Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal

Leif Schöndell
Kommunchef
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Datum 
2019-02-15 

Dnr 
LKS 2017-000796 

 
Kommunstyrelseförvaltningen/Avdelningen för verksamhetsstöd 
Ing-Marie Tjulander 0523 – 61 32 19 
ing-marie.tjulander@lysekil.se 
 
 

Rapport intern kontroll - sammanställning, kommunala bolag 
2018 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt riktlinjerna för intern kontroll informera sig om hur 
den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Vidare framgår av 
riktlinjerna att bolagsstyrelserna ska rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har med anledning av detta tagit fram en 
sammanställning av bolagens uppföljningar för redovisning till kommunstyrelsen. 

De kommunala bolagen har utfört intern kontroll i enlighet med 
kommunfullmäktiges riktlinjer. Inom de områden där det framkommit brister har 
det beslutats om åtgärder. 

Det gemensamma arbetssättet utifrån riktlinjerna för intern kontroll har dock inte 
fått full genomslagskraft. Förvaltningen kommer under 2019 att föra en dialog med 
bolagen om hur arbetet med den interna kontrollen kan utvecklas och underlättas. 
Vidare kan förvaltningen, där det behövs, vara behjälplig bolagen i deras 
genomförande och dokumentation av den interna kontrollen.      

 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen tar del av förvaltningens redovisning av de kommunala bolagens 
interna kontroll med förslag till åtgärder.      

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt riktlinjerna för intern kontroll informera sig om hur 
den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Vidare framgår av 
riktlinjerna att bolagsstyrelserna ska rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har med anledning av detta tagit fram en 
sammanställning av bolagens uppföljningar för redovisning till kommunstyrelsen. 

De kommunala bolagen har utfört intern kontroll i enlighet med 
kommunfullmäktiges riktlinjer. Inom de områden där det framkommit brister har 
det beslutats om åtgärder. 

http://www.lysekil.se/
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Följande interna kontroller är utförda under 2018: 

Havet hus i Lysekils AB 
Granskning av:  
Att rutin finns för att hantera personuppgifter i verksamheten och om 
rutinerna följs.  
 
Iakttagelser och brister: 
Bolaget har tagit fram rutiner för hantering av personaluppgifter. 
 
Åtgärdsförslag: 
Förtydliga hur personuppgifterna ska hanteras. 
 
Granskning av:  
Att det förekommer säker medelshantering 
 
Iakttagelser och brister: 
De anställda slår in det belopp som kunden ger i kassan och kassan räknar själv 
ut hur mycket pengar kunden ska ha tillbaka. De anställda använder inte 
funktionen. Kassarutinen upplevs svår och spretig av samt är det mycket 
information i handboken. Det tar cirka två veckor innan personalen känner sig 
förtrogen med kassan. 
 
Avstämningsmomentet upplevs som svåraste. Personalen ansåg inte att det är 
en god ide att ta bort kontanthanteringen. 
 
Åtgärdsförslag: 
Utred möjlighet att ta bort manuell hantering av kontanter. 
Förenkla. 
Se över alla rutiner vid kontantbetalning. 
Tydligare handledning. 
 
Granskning av:  
Utökad administration och rapportering* 
 
*Havet hus i Lysekil AB har i sin uppföljningsplan tagit med en frågeställning 
om det görs analyser av hur arbetsbördan påverkar bolagens verksamhet varje 
gång kommunfullmäktige beslutar om nya policys, riktlinjer och rutiner. 
Bolaget vill uppmärksamma att det i bolaget finns begränsade administrativa 
resurser. Riktlinjerna för intern kontroll lyfts som ett exempel. Bolaget anser 
att det tar för mycket tid från verksamheten att skriva in uppgifter i en databas. 

 
LEVA i Lysekils AB 

Granskning av:  
Kontroll av anläggningar som saknar kund 

 
Iakttagelser och brister: 
Inga iakttagelser eller brister har noterats. Rutinen fungerar enligt 
rutinbeskrivning. 

 
Åtgärdsförslag: 
Inga åtgärdsförlag. 

http://www.lysekil.se/
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Granskning av:  
Kontroll av gällande attestantförteckning. 

 
Iakttagelser och brister: 
Rutinen fungerar inga avvikelser har noterats. 

 
Åtgärdsförslag: 
Inga åtgärdsförlag. 

 
Granskning av:  
Kontroll av att styrelsens beslutade taxa är inlagd i CTS gällande elnät, VA 
och fjärrvärme 

 
Iakttagelser och brister: 
Inga avvikelser har noterats. 

 
Åtgärdsförslag: 
Inga åtgärdsförlag. 

 
LysekilsBostäder AB  

Granskning av:  
Säkerställande av att bolaget lever upp till momslagstiftningen och god 
redovisningssed 

 
Iakttagelser och brister: 
Det har framkommit att det råder osäkerhet huruvida bolagets momsrutiner är 
rätt då bolaget saknar specialistkompetens. I ekonomisystem har bolaget 
automatiserat momshanteringen. Tre val görs vid registrering av moms, fullt 
momsavdrag, generellt momsavdrag eller ingen moms. Detaljerad 
rutinbeskrivning av bolagets momshanteringsprocess saknas. 
 
LysekilsBostäder är ett litet bolag med begränsade resurser vilket gör att tid är 
en trång sektor. Konsekvensen blir att fördjupning i denna typ av rutiner inte 
prioriteras. 

 
Åtgärdsförslag: 
• Upprätta detaljerad dokumentation av bolagets momsrutiner. 
• Anlita extern konsult, specialist i fastighetsmoms, som granskar bolagets 

rutiner och kommer med rekommendationer samt erbjuder utbildning.  
 

Granskning av:  
Uttagsbeskattning, att moms betalas på de tjänster som utförs i egen regi. 

 
Iakttagelser och brister: 
Det har framkommit att osäkerhet råder huruvida bolagets rutiner för 
uttagsbeskattning är rätt då bolaget saknar specialistkompetens. Detaljerad 
rutinbeskrivning av bolagets process för uttagsbeskattning saknas. Begränsade 
resurser och tid gör att fördjupning i denna typ av rutiner inte prioriteras. 

 

http://www.lysekil.se/
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Åtgärdsförslag: 
• Upprätta detaljerad dokumentation av bolagets rutiner avseenden 

uttagsbeskattning. 
• Anlita extern konsult, specialist i fastighetsmoms, som granskar bolagets 

rutiner, kommer med rekommendationer samt erbjuder utbildning. 
 

Granskning av:  
Bostadssocialt samarbetsavtal mellan socialförvaltningen i Lysekils kommun 
och LysekilsBostäder AB 

 
Iakttagelser och brister: 
Inga brister har iakttagits. Avtalet är tydligt och förenklar samarbetet samt 
leder till ett effektivt och ändamålsenligt arbetssätt. 

 
Åtgärdsförslag: 
Inga förslag 

 
Lysekils hamn AB 

Granskning av:  
1. Attestrutiner 
2. Inköp/upphandling 
3. Fakturering 
4. Löner, arvoden och reseräkningar 
5. Representation 
6. Moms och skatter 
7. Handkassa 
8. Behörighetsrutiner IT 
9. Inventarieförteckning 
10. Räkenskapsinformation 
11. Kontokort 
12. Mobiltelefoner 

 
Iakttagelser och brister: 
Inga avvikelser är noterade. Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. 

 
Åtgärdsförslag: 
Inga åtgärdsförlag. 

 

Förvaltningens synpunkter  
2018 är första året som den interna kontrollen genomförts enligt de nya riktlinjerna 
som beslutades 2017-10-19, § 128. Avsikten är att få kontroll över att den interna 
granskningen genomförs och att den sker på ett mer likartat arbetssätt.  

De kommunala bolagen genomför intern kontroll, men det gemensamma 
arbetssättet har inte fått full genomslagskraft. Det finns områden i arbetssättet som 
behöver förbättras. Det handlar bland annat om att ha samma uppfattning om vad 
intern kontroll innebär. Uppmärksammas bör att det finns krav på intern kontroll. 
Kommunallagen ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig 
intern kontroll i sin verksamhet.  

http://www.lysekil.se/
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Även om det inte fullt ut går att gardera sig mot manipulation, dåligt omdöme eller 
brottsliga angrepp, kan en bra intern kontroll ge förutsättningar för en rimlig 
säkerhet.  

Det är viktigt att den intern kontrollen inte uppfattas som ett åläggande och att den 
bara genomförs som en plikt. Om det saknas förståelse för vad intern kontroll 
innebär och vad den syftar till, får den ingen effekt.  

Förvaltningen kommer under 2019 att föra en dialog med bolagen om hur arbetet 
med den interna kontrollen kan utvecklas och underlättas. Vidare kan 
förvaltningen, där det behövs, vara behjälplig bolagen i deras genomförande och 
dokumentation av den interna kontrollen. 

Leif Schöndell 
Kommunchef 

Ing-Marie Tjulander 
Utvecklingsledare 

 

Beslutet skickas till  
Havet Hus i Lysekils AB 
LEVA i Lysekils AB 
LysekilsBostäder AB 
Lysekils Hamn AB 
Kommunstyrelsen, utvecklingsledare 

http://www.lysekil.se/
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Datum 
2019-02-08 

Dnr 
LKS 2018-000654 

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

Reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet 
och för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanfattning 
Pensionärsorganisationerna har inkommit med önskemål om att både ordinarie 
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten, och har översänt förslag på 
reviderad arbetsordning. 

Förvaltningen har inget att erinra mot rådets förslag. Utöver detta föreslår 
förvaltningen att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för äldrefrågor”. 
Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt skilda behov och 
förutsättningar. Förvaltningen föreslår också att utöka rådet för äldrefrågor med en 
ledamot från samhällsbyggnadsnämnden eftersom den nämnden ansvarar för 
många av rådets frågor. 

Båda råden är organiserade under socialnämnden, förvaltningen anser att det är 
lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen antar reviderad arbetsordning för kommunala rådet för 
äldrefrågor och för kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Nuvarande 
arbetsordning LKS 2015-412 upphör därmed att gälla.        

Ärendet 
Från pensionärsorganisationerna har inkommit önskemål om att både ordinarie 
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten eftersom ersättarna 
upplever det svårt att gå in och tjänstgöra när man inte haft möjlighet att följa 
ärendet och inte hört tidigare diskussioner. Pensionärsrådet och rådet för 
funktionshinderfrågor har översänt förslag på reviderad arbetsordning.  

Förvaltningens synpunkter  
Förvaltningen har inget att erinra mot rådets förslag avseende ersättarnas 
möjlighet att medverka i rådets arbete. Utöver detta föreslår förvaltningen att 
rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för äldrefrågor”. Gruppen 
”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt skilda behov och 
förutsättningar. Rådets uppdrag handlar om äldrefrågor och då är det mer adekvat 
att detta speglas även i namnet. Förvaltningen föreslår också att utöka rådet för 
äldrefrågor med en ledamot från samhällsbyggnadsnämnden eftersom den 
nämnden ansvarar för många av rådets frågor. 

Båda råden är organiserade under socialnämnden. Därför anser förvaltningen att 
det är lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden. 
Vidare har några mindre redaktionella förändringar gjorts i arbetsordningen.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare  

http://www.lysekil.se/
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Bilagor 
- Protokoll från pensionärsrådet och för rådet för funktionshinder  

2018-11-15, § 27, med bilaga. 
- Förslag på reviderad arbetsordning för pensionärsrådet och för rådet för 

funktionshinder  
 

Beslutet skickas till  
Pensionärsrådet (kommunala rådet för äldrefrågor) 
Rådet för funktionshinder 

http://www.lysekil.se/


 
 
 

 

Arbetsordning för kommunala rådet för äldrefrågor 
och kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Dnr: LKS 2018-654 

 

Beslutat av kommunstyrelsen 2019-02-27, § xx 

  



Arbetsordning för kommunala rådet för äldrefrågor 
§ 1 Syfte

Kommunala rådet för äldrefrågor är en instans för samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och kommunens olika förvaltningar och pensionärs-/seniors-
organisationerna i Lysekils kommun. 

§ 2 Uppdrag

Kommunala rådet för äldrefrågor är remissinstans till kommunen i ärenden som rör 
äldrefrågor. Rådet för fram önskemål och förslag som de olika pensionärs-/seniors-
organisationerna vill att kommunen ska beakta i sin planering och i sin verksamhet. 
Rådet ska också aktivt identifiera och söka undanröja hinder för full delaktighet i 
samhället för äldre. 

§ 3 Sammansättning och mandattid

Kommunala rådet för äldrefrågor består av 11 ledamöter samt sekreterare. 
Kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden utser var sin 
ledamot. Socialnämndens ledamot är ordförande i rådet. Pensionärs-
/seniororganisationerna utser övriga 8 ledamöter. Socialnämndens 
nämndsekreterare är i första hand sekreterare i pensionärsrådet. 

För varje ledamot utses en personlig ersättare. Ersättarna kallas till sammanträdena 
och ges därmed möjlighet att närvara. Handlingar skickas till samtliga 
representanter i rådet. Ordinarie ledamot kallar själv sin ersättare när ledamoten 
har förhinder att närvara vid sammanträdet. 

Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år. 

§ 4 Arbetsformer

Kommunala rådet för äldrefrågor ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet 
sammanträder dag och tid som rådet bestämmer. Extra sammanträde ska hållas om 
rådets ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
skickas till ledamöter och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
Kallelsen ska åtföljas av dagordning och de handlingar som behövs för respektive 
ärende. 

Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordförande tillsammans 
med en av rådet utsedd ledamot. Protokollet anslås på kommunens digitala 
anslagstavla och tilldelas ledamöter och ersättare inom en månad efter 
sammanträdet. Protokollen ska även finnas tillgängliga på kommunens hemsida 
samt stadsbiblioteket. 

Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre 
veckor före utskick av kallelse. 



 
 
§ 5 Yttrande till nämnden 

Rådet ska ha möjlighet att yttra sig angående nämndens detaljbudget samt övriga 
frågor beträffande äldres situation i kommunen i så god tid att nämndens ledamöter 
hinner få ta del av eventuella synpunkter från rådet innan beslut i ärendet fattas. 

§ 6 Fastställande av arbetsordning 

Arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor fastställs av socialnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
§ 1 Syfte 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är en instans för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och kommunens olika förvaltningar och företrädare 
för funktionshindrade i Lysekils kommun. 

§ 2 Uppdrag 

Rådet för funktionshinderfrågor är remissinstans till kommunen i ärenden som rör 
funktionshinderfrågor. Rådet för fram önskemål och förslag som de olika 
handikapporganisationerna vill att kommunen ska beakta i sin planering och i sin 
verksamhet. Rådet ska också aktivt identifiera och söka undanröja hinder för full 
delaktighet i samhället för funktionshindrade. 

§ 3 Sammansättning och mandattid 

Rådet för funktionshinderfrågor består av 14 ledamöter samt sekreterare. 
Kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden utser var sin ledamot. 
Socialnämndens ledamot är ordförande i rådet.Handikapporganisationerna utser 
övriga 9 ledamöter. Socialnämndens nämndsekreterare är i första hand sekreterare i 
rådet för funktionshinderfrågor. 

För varje ledamot utses personliga ersättare. Ersättarna kallas till sammanträdena 
och ges därmed möjlighet att närvara. Handlingar skickas till samtliga 
representanter i rådet. Ordinarie ledamot kallar själv sin ersättare när ledamoten 
har förhinder att närvara vid sammanträdet. 

Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år. 

§ 4 Arbetsformer 

Rådet för funktionshinderfrågor ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet 
sammanträder dag och tid som rådet bestämmer. Extra sammanträde ska hållas om 
rådets ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
skickas till ledamöter och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
Kallelsen ska åtföljas av dagordning och de handlingar som behövs för respektive 
ärende. 

Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordförande tillsammans 
med en av rådet utsedd ledamot. Protokollet anslås på kommunens digitala 
anslagstavla och tilldelas ledamöter och ersättare inom en månad efter 
sammanträdet. Protokollen ska även finnas tillgängliga på kommunens hemsida 
samt på stadsbiblioteket. 

Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre 
veckor före utskick av kallelse. 



 
 
§ 5 Yttrande till nämnden 

Rådet ska ha möjlighet att yttra sig angående nämndens detaljbudget samt övriga 
frågor beträffande funktionshindrades situation i kommunen i så god tid att 
nämndens ledamöter hinner få ta del av eventuella synpunkter från rådet innan 
beslut i ärendet fattas. 

§ 6 Fastställande av arbetsordning 

Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor fastställs av 
socialnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delegationsärenden kommunstyrelsen 2019-02-27 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens förvaltningar. 
 

• Administrativ chef 
− Begäran utlämnande av allmän handling 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 27 februari 2019. 
 
 
 

 



 

 

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2019-02-27 

 
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-01-21, § 4 – Ekonomi 
 
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-01-21, § 8 - Val av 
ledamöter och ersättare 
 
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-01-21, § 5 – Styrande 
verksamhetsmål och internbudget  
 
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-01-21, § 12 – 
Verksamhetsplan miljöenheten 
 
Protokoll från Hamnstyrelsen AB 2019-01-29 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-01-23, § 3 – intern kontroll 2019 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-01-23, § 8 – ekonomiskt utfall per december 
2018 
 
Protokollsutdrag från KS i Sotenäs kommun 2019-01-16, § 13 – Avslut av tillväxt norra 
Bohuslän 
 
Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2019-01-18 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
27 februari 2019. 
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Datum 
2019-02-20 

Dnr 
LKS 2019-000065 

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

Förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB 
Sammanfattning 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har 2019-02-20 föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets 
verksamhet innebärande att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet 
skrivs på 10 år med extern part.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 119, bland annat att uppdra åt Lysekils 
Stadshus AB att utifrån den då redovisade ekonomiska analysen av 
hamnverksamheten återkomma med förslag om fortsatt inriktning och 
organisering av hamnverksamheten. 

I den ekonomiska analysen i september 2017 konstaterades att hamnverksamheten 
bedrivs med en knapp ekonomisk marginal och har behov av investeringar i 
underhåll av maskiner och anläggningar för fortsatt drift. 

Det förslag som nu lämnats av Lysekils Stadshus AB möter väl den problematik 
som beskrevs i den ekonomiska analysen. Det innebär att verksamheten i Lysekils 
hamn kan fortsätta och arbetstillfällena säkras utan att kommunen behöver ta 
några ekonomiska risker avseende investeringar för att öka hamnens kapacitet och 
konkurrenskraft. Det innebär också att Lysekils kommun får möjlighet att ta ut ett 
arrende från Lysekils Hamn AB som täcker kapitaltjänstkostnaderna för 
investeringar gjorda i kajanläggningar.  

   

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Lysekils Hamn AB i 
uppdrag att ändra inriktning på bolagets verksamhet innebärande att avtal om 
markarrende av specifika ytor i hamnområdet skrivs på 10 år med extern part. 
Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, 
kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till 
dessa verksamheter.   

    

Ärendet 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har 2019-02-20 föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets 
verksamhet innebärande att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet 
skrivs på 10 år med extern part. Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att 
bedriva internationell handelshamn, kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt 
verksamhet som har anknytning till dessa verksamheter.  

Bakgrunden är de olika utredningar om den framtida inriktningen av verksamheten 
i Lysekils hamn som utretts sedan 2016 vilka beskrivs i VD:s tjänsteskrivelse till 
Lysekils Stadshus AB som utgör underlag för styrelsens beslut (bilaga). 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens synpunkter  
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 119, bland annat att uppdra åt Lysekils 
Stadshus AB att utifrån den då redovisade ekonomiska analysen av 
hamnverksamheten återkomma med förslag om fortsatt inriktning och 
organisering av hamnverksamheten senast 2017-12-31 för vidare beslut i 
kommunfullmäktige. Det är dock först nu som underlag för beslut finns framme. 

I den ekonomiska analysen i september 2017 konstaterades att hamnverksamheten 
bedrivs med en knapp ekonomisk marginal och har behov av investeringar i 
underhåll av maskiner och anläggningar för fortsatt drift. Vidare gjordes 
bedömningen att med nuvarande kapacitet så har hamnen svårt att konkurrera och 
få nya kunder och långsiktiga affärsförbindelser. För att åstadkomma detta behöver 
nya och större investeringar göras för att långsiktigt säkra verksamheten, vilket 
skulle innebära en ökad ekonomisk risk för kommunen som ägare i det fall att nya 
kunder inte kan attraheras. 

Kommunstyrelseförvaltningens slutsats var att frågan om framtida organisering 
och inriktning för hamnverksamheten behövde belysas ytterligare. Frågan om 
kommunens ekonomiska risk var en viktig del, liksom det faktum att 
hamnverksamheten direkt och indirekt sysselsätter 30 – 35 personer. Nya beslut 
om inriktning och organisering måste vägas mot dessa faktorer. 

Det förslag som nu lämnats av Lysekils Stadshus AB möter väl den problematik 
som beskrevs i den ekonomiska analysen. Det innebär att verksamheten i Lysekils 
hamn kan fortsätta och arbetstillfällena säkras utan att kommunen behöver ta 
några ekonomiska risker avseende investeringar för att öka hamnens kapacitet och 
konkurrenskraft. Det innebär också att Lysekils kommun får möjlighet att ta ut ett 
arrende från Lysekils Hamn AB som täcker kapitaltjänstkostnaderna för 
investeringar gjorda i kajanläggningar.  

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att kommunstyrelsen kan 
tillstyrka förslaget från Lysekils Stadshus AB. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör  
 

Bilaga 
Beslut från Lysekils Stadshus AB 2019-02-20 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Lysekils Stadshus AB 
Lysekils Hamn AB 

http://www.lysekil.se/
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 Datum   
 2019-02-20  
 

Lysekils Stadshus AB 
Leif Schöndell, 0523 – 61 31 01 
leif.schondell@lysekil.se 

 

Förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag 
att ändra inriktning på bolagets verksamhet innebärande att avtal om markarrende 
av specifika ytor i hamnområdet skrivs på 10 år med extern part.  
Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, 
kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till 
dessa verksamheter.  
 
Ärendet 
Lysekils Stadshus AB gav 2016-02-24 VD i uppdrag att ta fram ett 
utredningsdirektiv gällande framtida hamnverksamhet i Lysekil. 2016-05-11, § 84, 
gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
utredning av hamnverksamheten utifrån det direktiv som tagits fram av Lysekils 
Stadshus AB. Uppdraget att genomföra utredningen gick till SWECO som i 
rapporten ”Lysekils hamn - vägval för framtiden” redovisade omvärldstrender, 
förslag på möjliga verksamhetsformer samt strategisk inriktning. Rapporten 
redovisades till kommunstyrelsen 2017-05-03, § 72, som beslutade att förslagen i 
rapporten skulle kompletteras med en fördjupad ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska analysen redovisades till kommunstyrelsen 2017-09-06, § 119. I 
denna konstaterades att hamnverksamheten bedrivs med en knapp ekonomisk 
marginal och har behov av investeringar i underhåll av maskiner och anläggningar 
för fortsatt drift. Vidare gjordes bedömningen att med nuvarande kapacitet så har 
hamnen svårt att konkurrera och få nya kunder och långsiktiga affärsförbindelser. 
För att åstadkomma detta behöver nya och större investeringar göras för att 
långsiktigt säkra verksamheten, vilket skulle innebära en ökad ekonomisk risk för 
kommunen som ägare i det fall att nya kunder inte kan attraheras. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens slutsats var att frågan om framtida organisering och 
inriktning för hamnverksamheten behövde belysas ytterligare. Frågan om 
kommunens ekonomiska risk var en viktig del, liksom det faktum att 
hamnverksamheten direkt och indirekt sysselsätter 30 – 35 personer. Nya beslut om 
inriktning och organisering måste vägas mot dessa faktorer. 
 
Kommunstyrelsens beslut blev bland annat att uppdra åt Lysekils Stadshus AB att 
dels utifrån analysen fortsätta dialogen med Lysekils Hamn AB, dels att återkomma 
med förslag om fortsatt inriktning och organisering av hamnverksamheten senast 
2017-12-31 för vidare beslut i kommunfullmäktige. 
 

Hösten 2017 genomfördes en RFI (Request for information) i syfte att undersöka 
marknadens intresse för en koncessionsupphandling avseende hamnverksamheten. 
Resultatet av denna redovisades till styrelsen i Lysekils Stadshus AB 2017-12-18 som  

http://www.lysekil.se/
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då beslutade att ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet med inriktning på att lägga ut 
driften av hamnverksamheten på en extern operatör. 

Det fortsatta utredningsarbetet, i vilket juridisk expertis anlitades, gav vid handen 
att en koncessionsupphandling av hamnverksamheten inte bedömdes som ett 
lämpligt alternativ. De juridiska förutsättningarna för hamnverksamheten i form av 
gällande avtal, tillstånd med mera samt juridiska konsekvenser av alternativa vägval 
togs fram och redovisades för styrelsen i Lysekils Stadshus AB 2018-05-07. Utifrån 
de faktiska förutsättningarna förordades att istället för en koncessionsupphandling 
upplåta ytor i Lysekils hamn till en extern operatör genom ett markarrende. Med 
detta som utgångspunkt fick VD i uppdrag att gå vidare med att sondera möjligheter 
att skriva avtal med en extern part om arrende av specifika ytor i Lysekils hamn. 

Det är detta uppdrag som en arbetsgrupp bestående av VD i Lysekils Stadshus AB, 
VD i Lysekils Hamn AB samt bolagsekonom från kommunstyrelseförvaltningen 
arbetat vidare med. I ärendet redovisas därför inga alternativa förslag eftersom 
vägvalet att gå vidare med att arrendera ut marken inom hamnområdet är gjort 
sedan tidigare. 

 

VD:s utredning 
Sedan i juni 2018 har överläggningar skett med en av de intressenter som anmälde 
intresse för hamnverksamheten i RFI:n hösten 2017. Denne bedriver idag 
logistikverksamhet i Lysekils hamn och hyr större delen av de befintliga magasinen.  
 
Efter flera möten och omfattande kontakter i övrigt har överläggningarna lett fram 
till att parterna är överens om att Lysekils Hamn AB tecknar ett andrahandsarrende 
(LHAB arrenderar av Lysekils kommun) på 10 år med den externa parten avseende 
ytor inom hamnområdet där man får möjlighet att bedriva internationell 
handelshamn, kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har 
anknytning till dessa verksamheter. Arrendeavgiften sätts till 2 750 000 kronor per 
år med årlig indexuppräkning. De två första åren sätts avgiften ned med 250 000 
kronor per år.  
 
Upplägget att arrendera ut marken inom hamnområdet innebär att Lysekils Hamn 
AB inte kommer att fortsätta att driva hamndelshamn och stuveri. Detta innebär en 
förändring av verksamheten i bolaget som får anses vara av principiell betydelse och 
därmed föremål för beslut i kommunfullmäktige.  
 
Förslaget till beslut kräver ingen omedelbar ändring av bolagsordning och 
ägardirektiv för Lysekils Hamn AB. Bolaget kommer även fortsättningsvis att 
bedriva viss hamnverksamhet vid de kajer som inte omfattas av arrendeavtalet samt 
de övriga uppgifter som bolagsordning och ägardirektiv anger. Eventuella ytterligare 
förändringar avseende verksamheten i Lysekils Hamn AB får hanteras i särskild 
ordning. 
 
 
 
Leif Schöndell 
VD 
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Samverkan mellan Lysekils kommun och Polisen - 
Medborgarlöften 2019 
 

Sammanfattning 
Kommunpolisen har tillsammans med tjänstemän från Lysekils kommun reviderat 
2018 års medborgarlöfte och tagit fram förslag på ett nytt medborgarlöfte som 
föreslås gälla från februari 2019 till och med februari 2020. Ett medborgarlöfte är 
ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som 
ska kommuniceras med medborgarna. 

Som grund för medborgarlöftet finns en gemensamt framtagen kartläggning och 
analys av trygghet och brott i Lysekils kommun samt en uppföljning av 2018 års 
arbete och medborgarlöfte.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
medborgarlöfte 2019 för Lysekils kommun. 

Ärendet 
Som utgångspunkt för samverkan mellan Lysekils kommun och Polismyndigheten 
har kommunpolisen och tjänstepersoner från Lysekils kommun reviderat 2018 års 
medborgarlöfte och tagit fram förslag till ett nytt medborgarlöfte som föreslås gälla 
från februari 2019 till och med februari 2020.  

Förvaltningens utredning 
Lysekils kommun har sedan 2010 haft en samverkansöverenskommelse med 
polisen. Polismyndigheten vill man som grund för samverkan även fortsättningsvis 
ha samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Nuvarande 
samverkansöverenskommelse tecknades 2018 och gäller även under 2019. 
Medborgarlöftet tas fram årsvis.  

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för polisen 
att komma närmare medborgaren. Arbetsmetoden bygger främst på momenten 
medarbetardialog, medborgardialog och kommunikation av medborgarlöften. Ett 
medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig 
att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.  

Kommunpolisen och tjänstemän vid Lysekils kommun har kartlagt och analyserat 
trygghet och brott i Lysekils kommun samt följt upp föregående års 
medborgarlöfte.  

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social 
kontroll (få människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet.  

Med kartläggning och analys som grund samt uppföljning av 2018 års 
medborgarlöfte har kommunpolisen och tjänstemän från Lysekils kommun 
gemensamt arbetat fram ett nytt förslag till medborgarlöfte 
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Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning som 
lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Lysekils kommun genomfört under 
2018.  

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den lokala 
lägesbilden baserades på SCB:s medborgarundersökning, EST-arbetet, dialog med 
samarbetsparter, Polisens medarbetarundersökning samt aktuell brottsstatistik och lokal 
drogvaneundersökning.  

 

Problemområde 

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social kontroll (få 
människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet.  

 

Medborgarlöfte som kommer att löpa från februari 2019-februari 2020 

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv 
samordning för trygghet).  

• Lysekils kommun och Polisen tar var fjortonde dag fram en gemensam lägesbild 
utifrån EST. 

• Lysekils kommun tar varannan månad fram en kommunikativ lägesbild som görs 
känd för allmänheten.  

 

Ökad social kontroll i Lysekils kommun: 

• Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån den 
gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.  

• Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av 
föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils 
kommun.  

 

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet: 

• Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa 
narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna 
hjälpa ungdomar med problem.   



 

 

• Lysekils kommun förhindrar nyrekrytering av unga genom att arbeta 
uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.  

• Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess inverkan i 
syfte att förebygga narkotikaanvändning.    

• SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) riktar 
under 2019 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i 
ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, och har i 
syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.  

 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet 
har haft effekt bl.a. genom granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte 
önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt 
medborgarlöfte fram.  

 
 
 
______________________ 
 
Stefan Kristiansson  
Chef lokalpolisområde  
Västra Fyrbodal 
 
 
 
______________________ ________________________ 
  
Jan-Olof Johansson   Leif Schöndell 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
Lysekils kommun  Lysekils kommun 
 
 
 
 



   

2019-02-07   Sid 1/4 

 
 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12  registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

 

Uppföljning av 2018 års medborgarlöfte och samverkans-
överenskommelse mellan Lysekils kommun och Polisen 

 
Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Lysekils kommun 

Som stöd i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Lysekils 
kommun finns Trygghetsgruppen där kommunpolis, säkerhetssamordnare, 
integrationsstrateg och folkhälsostrateg ingår.  

Trygghetsgruppen arbetar utifrån framtagna riktlinjer för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete. Avrapportering ska ske löpande till 
kommundirektörens ledningsgrupp samt till kommunstyrelsen i enlighet med 
framtagna riktlinjer. Gruppen träffas varannan vecka för sammanställning av 
gemensam lägesbild enligt arbetsmetoden ”Effektiv samordning för trygghet” 
(EST).  

Det gemensamma arbetet 2018 har utgått från EST, framtaget medborgarlöfte 
samt underskriven samverkansöverenskommelse mellan Lysekils kommun och 
polisen med tillhörande handlingsplan.  

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för 
polisen att komma närmare medborgaren. Arbetsmetoden bygger främst på 
momenten medarbetardialog, medborgardialog och kommunikation av 
medborgarlöften. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen 
och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.  

Till grund för medborgarlöftet finns en kartläggning. Kartläggningen innehåller 
brottsstatistik, resultat av SCB:s medborgarundersökning, information från 
verksamheter (genom EST) samt annan statistik som är relevant för framtagande 
av en gemensam problembild. Utifrån problembilden togs förslag till 
medborgarlöfte. 2018 års medborgarlöfte var det andra som tagits fram.  

I medborgarlöftet 2018 lovade Polisen och Lysekils kommun att under året 
särskilt fokusera på att öka tryggheten i Lysekils kommun genom polisiär närvaro 
och att öka antalet människor i rörelse samt att arbeta mot droger och 
gängbildning.  
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Uppföljning 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medborgarlöfte 2018 
Aktivitet Syfte Vem/vilka Resultat 
Polisen kommer att öka sin närvaro i 
Lysekils kommun genom fler trafik- och 
personkontroller 

Ökad polisnärvaro Polisen Antalet HR prio 1-5 har 
ökat från 92 st. 2017 
till 100 st.  2018.  

Polisen utökar sina öppettider på 
polisstationen 

Ökad tillgänglighet till 
polisen 

Polisen,  Polisstationens 
reception har utökat 
sina öppettider med en 
dag i veckan 

Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet 
med Trygghetsvandrare, bestående av 
föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte 
att öka människor i rörelse i Lysekils 
kommun. 

Öka antalet människor i 
rörelse. Vuxna som 
möter ungdomar.  

Lysekils 
kommun, 
polisen 

23 trygghetsvandrare  
28 trygghetsvandringar 
under 2018 
4 utbildningstillfällen 
under 2018 

Polisen genomför insatser i syfte att 
förhindra och begränsa narkotikabrott bland 
ungdomar. Kommunen medverkar till att 
snabbt kunna hjälpa ungdomar med 
problem.  

Minska tobaks- alkohol- 
och 
narkotikaanvändningen 
bland unga  

 

Polisen, 
Lysekils 
kommun 

Krogkontroller har 
genomförts 
Arbete i SSPF 
I övrigt ingen riktat 
insats 
 

Förhindra nyrekrytering av unga i 
kriminalitet genom att arbeta med 
alternativa fritidsaktiviteter/ mötesplatser. 

Stärka skyddsfaktorer / 
positiv fritid för fler  

Lysekils 
kommun 

Påbörjat IOP 
kulturmötesplats 
Beslutad Kultur- och 
fritidsprogram (UBN) 
 

Lysekils kommun arbetar mer intensivt 
under 2018 med kommunikation kring 
droger och dess inverkan i syfte att 
förebygga narkotikaanvändning.   

 Lysekils 
kommun 

Gemensamma 
informationsinsatser 
Valborg + Halloween 
Stärkt intern 
kommunikation via 
SSPF och mellan 
verksamheter 

Det finns en samverkansgrupp som består 
av representanter från grundskola, 
gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt 
Polisen (SSPF). Gruppen ska träffas minst 
varannan vecka, och har i syfte att hjälpa 
ungdomar med risk för kriminalitet.  

Identifiera och hjälpa 
ungdomar med risk för 
kriminalitet 

Lysekils 
kommun,  
Polisen 

Genomfört enligt plan.  

 
De områden som Lysekils kommun och polisen identifierat som fortsatt angelägna och/eller där insatser inte gjorts 
i tillräcklig omfattning lyfts över till nästa års medborgarlöfte. Dessa kommenteras också i sammanfattningen. 
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Sammanfattning av 2018 

I uppföljningen 2017 identifierades ett antal utvecklingsområden. Ett var att 
vidareutveckla BRÅ-modellen genom implementering av arbetsmetoden ”EST – 
effektiv samordning för trygghet”. En annan var att ytterligare förankra 
trygghetsarbetet i kommunens verksamheter samt i politiken och att få en 
tydligare organisation samt ledning och styrning av arbetet.  

Vintern/våren 2018 förekom en mängd oroligheter i Lysekils kommun med bland 
annat ungdomsgrupperingar som attackerade väktarbilar. Oroligheterna förde 
med sig ett negativt medialt fokus på Lysekil som en otrygg kommun. Behovet att 
ytterligare strukturera upp trygghetsarbetet blev påtagligt. Under våren 2018 togs 
nya riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete fram. 
Riktlinjerna syftade till att tydliggöra roller och ansvar i trygghetsarbetet.  
I riktlinjerna tydliggjordes också att Lysekils kommuns arbete skulle utgå från 
metoden ”Effektiv samordning för trygghet” – EST. Bilden vid årsskiftet 2018-
2019 är att läget lugnat sig och att Lysekils kommun inför 2019 är mer redo att 
löpande hantera händelser genom de nya riktlinjerna men framför allt genom 
arbetet inom ramen för EST.  

Några särskilt positiva händelser under året är; 

• Framtagande av riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete som har tydliggjort strukturen (ansvar och roller) för 
trygghetsarbetet.  

• Implementeringen av Effektiv samordning för trygghet som fått positiv 
feedback från både medverkande parter och polismyndigheten. Har 
bidragit till en kontinuerlig lägesbild med möjlighet att sätta in åtgärder i 
ett tidigare skede.  

Övriga aktiviteter    
Aktivitet Syfte Vem/vilka Resultat 
Nya riktlinjer för trygghetsfrämjande- och 
brottsförebyggande arbete framtaget 

Tydliggöra strukturer 
för arbetet 

Trygghetsgruppen Klart 

Effektiv samordning för trygghet (EST) 
har implementerats som arbetsmetod  

Bättre och mer 
kontinuerlig lägesbild 

Trygghetsgruppen Pågår 

Grannsamverkan flerbostadshus i 
Badhusberget. 

Ökad trygghet samt 
minskat antal brott 

Lysekilsbostäder, 
Lysekils kommun, 
Polisen 

Startat upp på minst två 
gårdar 

Viktiga vuxna – möten mellan föräldrar 
och verksamheter. 

Ökad kommunikation 
och kortare 
kontaktvägar 

Föräldrar, Lysekils 
kommun, Polisen 

Nätverk finns – arbetet 
fortlöper 

Körkortsinformation målgruppen 
nyanlända   

Informera om 
trafiksäkerhet i Sverige 

Lysekils kommun Genomfört 
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• SSPF-arbetet har utvecklats positivt. En tillfällig 
koordinator/processledare har under 2018 stöttat arbets- och styrgruppen 
med förtydligande av rutiner och metodutveckling. Detta har lett till att 
andra kommuner nu vänder sig till Lysekil för att ta del av vårt arbete 
samt att Polismyndigheten ger Lysekils kommun mycket positiv feedback 
för vårt fina arbete.  

• Arbetet som påbörjades kring idéburet offentligt partnerskap som syftar 
till att skapa en kulturmötesplats i Lysekils kommun.  

• ”Viktiga Vuxna” - möten som bidragit till ökad kontakt mellan 
vårdnadshavare och kommunens personal.  

• Trygghetsvandringarna som vidareutvecklats genom att man bytt lokal, 
senarelagt vandringarna och infört planeringsmöten varannan månad för 
att stärka gruppkänslan och underlätta planeringen. I samband med 
planeringsmötena har man möjlighet att introducera nya 
trygghetsvandrare.  

Självklart kvarstår många utmaningar. Förebyggande arbete kan i vissa fall ge 
effekt på kort sikt men ofta handlar det om ett mer långsiktigt arbete. Några 
särskilda utmaningar som vi tar med oss till 2018 är; 

• Polisnärvaron i Lysekils kommun. Polisen har uttalat en ambition att 
stärka bemanningen i Lysekil och utveckla verksamheten lokalt. Det 
kommer troligtvis att ta tid innan personal har rekryterats.  

• Det finns fortfarande utmaningar gällande narkotika (och andra droger) 
bland unga. 

o Här önskar Lysekils kommun att polisen arbetar mer intensivt mot 
samhället i stort samt mot skolan. 

o Lysekils kommun behöver också samarbeta bättre med regionen 
kring unga som testar/använder narkotika. Delregionalt har 
regionen fattat beslut om att inrätta så kallade ”Mini-Maria-
mottagningar” i Fyrbodalsområdet vilket kan öka 
förutsättningarna för samverkan.  

o Under 2019 kommer förutsättningarna för att etablera en 
Ungdomscentral i Lysekil utredas.  

o Vi behöver också arbeta mer aktivt med information och 
utbildning gällande narkotika. Under 2019 görs en ny 
drogvaneundersökning vilket ses som en möjlighet att även inom 
detta område hitta bättre strukturer långsiktig.  

• Samarbete med våra handlare/näringsliv som är viktiga samarbetsparter. 
Detta har vi försökt arbeta med under 2018 men inte riktigt lyckats. Vi 
önskar få med dem som inrapportörer i EST via en samordningsfunktion 
inom näringslivet.    

Trygghet och brott – trender 

I 2018 års kartläggning av trygghet och brott finns statistik kring 
brottsutvecklingen samt information om problembilden i Lysekils kommun. 
Kartläggningen genomförs varje år inför att nya medborgarlöften tas fram.  
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Kartläggning av trygghet och brott i 
Lysekils kommun  
Del 1- rapport 

Inledning 
Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i 
Lysekils kommun. Kartläggningen omfattar statistik från Brottsförebyggande 
rådets databas, polisens statistik och data samt verksamheter och andra aktörers 
kunskap kring trygghet och brott i Lysekils kommun. Syftet med kartläggningen 
är att utgöra en grund för framtagande av gemensam problembild.  

  

Statistik från BRÅ 
Totalt antal anmälda brott 

Diagrammet visar antalet anmälda brott per 100 000 invånare i Lysekils, 
Sotenäs och Munkedals kommuner samt riket mellan 2010 och 2018.   

 

Antalet anmälda brott har varierat över tid men skiljer sig inte märkbart åt. Det 
handlar för Lysekils del om mellan 1300 och 1700 anmälda brott per år under 
perioden.  

Trenden för 2018 visar att antalet anmälda brott ligger på i stort sett samma 
nivåer som föregående år.  
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Aktuell statistik från polisen 
 

Våld i offentlig miljö  

 

Källa: Polismyndigheten 

Antalet anmälda våldsbrott (offentlig miljö) har minskat något sedan 2017 men 
ligger på något högre nivåer jämfört med 2015 och 2016. Enligt 
Polismyndigheten finns tydliga toppar i juni vilket kan förklaras av 
midsommarhelg och evenemang under denna period.   

Skadegörelse 

 

Källa: Polismyndigheten 

Antalet anmälda skadegörelsebrott ligger ganska konstant över tid.  
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Inbrott i villa och fritidshus 

Antal anmälda brott 2015-2018 

 
Källa: Polismyndigheten 

Lysekils kommun har jämförelsevis få inbrott i villa och fritidshus. En liten 
ökning kan skönjas 2018.  

 

Medborgarens perspektiv 
Under 2018 har ingen ny trygghetsundersökning i egen regi genomförts. 
Trygghetsfrågor finns med i SCB:s medborgarundersökning. 2018 års resultat 
visar en försämring av medborgarnas upplevda trygghet jämfört med 2017.    
 

Organisationens kunskap - EST 
Kommunala verksamheter och samarbetsparter 

Kommunens verksamheter och kommunala bolag har i arbetet med Effektiv 
samordning för trygghet (EST) bidragit med information genom regelbunden 
inrapportering till Trygghetsgruppen. I EST-arbetet har man fokus på 
situationen, platsen och miljön. Syftet är att identifiera otrygga platser och sätta 
in åtgärder så fort som möjligt.  

EST-inrapportörer träffades för en uppföljning i december och konstaterade då 
att nuvarande medborgarlöften stämmer väl överens med nuvarande 
problembild.  
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Del 2- Nuläge  

Antalet anmälda brott totalt ligger på ungefär samma nivåer som tidigare år.  

Befolkningen i Lysekils kommun uppger sämre resultat avseende upplevd 
trygghet i 2018 års medborgarundersökning. En trolig förklaring till resultatet är 
uppmärksammade brott och händelser under tidig vår 2018 samt 
väskryckningar sommar/höst 2018. Karaktären på dessa brott har sannolikt 
påverkat känslan av trygghet.  

Under 2018 upprättades nya riktlinjer för trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete. Bland annat infördes arbetsmetoden Effektiv 
samordning för trygghet (EST). I EST-arbetet ligger fokus på att identifiera ett 
antal indikatorer som enligt kriminologiska teorier påverkar tryggheten; 
Ungdomssamlingar, skadegörelse, upplevelsen av olika fysiska platser m.fl.  

Det nya arbetssättet har inneburit att Lysekils kommun och polisen upprättar en 
gemensam lägesbild var fjortonde dag. I samband med detta fastställs 
prioriterade geografiska områden där trygghetsfrämjande resurser gemensamt 
ska öka den sociala kontrollen.  

Utifrån årsuppföljningen som gjordes i EST-arbetet framgick att en viktig 
framgångsfaktor är fältfunktioner.  

Vidare har en kommunikativ lägesbild införts som innebär en sammanfattad bild 
av trygghetsläget i Lysekils kommun. Denna lägesbild publiceras på Lysekils 
kommuns hemsida och sprids i sociala medier. Syftet är att möjliggöra för 
kommuninvånare att få information om vad som görs i det trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande arbetet.  

Del 3- Medborgarlöfte 

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social 
kontroll (få människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet.  

Lysekils kommun och Polismyndigheten fortsätter sitt gemensamma arbete med 
EST (effektiv samordning för trygghet) som utgångspunkt i det 
trygghetsfrämjande arbetet. Lysekils kommun och Polismyndigheten ska 
tillsammans: 

• Var fjortonde dag ta fram en gemensam lägesbild. 

• Varannan månad ta fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för 
allmänheten.  
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Öka tryggheten i Lysekils kommun genom polisiär närvaro samt öka antalet 
människor i rörelse: 

• Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån 
den gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.  

• Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, 
bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka 
människor i rörelse i Lysekils kommun.  

 

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet 

• Polisen genomför insatser i syfte att förhindra och begränsa 
narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt 
kunna hjälpa ungdomar med problem.   

• Lysekils kommun förhindrar nyrekrytering av unga genom att arbeta 
uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.  

• Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess 
inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.    

• SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) 
riktar under 2019 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i 
ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, 
och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.  
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Datum 
2019-02-14 

Dnr 
LKS 2019-000058 

Kommunstyrelseförvaltningen/Avdelningen för hållbar utveckling 
Sanna Lannesjö, 0523-61 31 03 
sanna.lannesjo@lysekil.se 

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 
Sammanfattning 
Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från 
staten. Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start.  

I kommunen finns ett beslut från 2017 om fördelning av ersättningen mellan 
nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förändring av fördelningen 
så att utökade insatser som på sikt främjar nyanlända individers möjligheter till 
egen försörjning och välfungerande etablering prioriteras.     

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
schablonersättningen som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om 
insatser för vissa utlänningar ska finansiera utökade kommungemensamma 
insatser som på sikt främjar nyanlända individers möjligheter till egen försörjning 
och välfungerande etablering, totalt 1,8 mnkr inom kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att resterande 
del av schablonersättningen fördelas med 60 procent till utbildningsnämnden och 
40 procent till socialnämnden.      

Ärendet 
Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från 
staten. Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start.  

Kommunfullmäktige har i ett beslut från 2014 (LKS 2014 - 379) beslutat om en 
fördelning av ersättningen med 60 procent till utbildningsnämnden och 40 procent 
till socialnämnden. I beslut 2017-02-01 (LKS 2017 - 007) om fördelningsmodell 
ingår finansiering av en tjänst som integrationsstrateg samt att 
fördelningsmodellen ska revideras årligen.  

Ett arbete avseende revidering av fördelningsmodellen har nu genomförts i 
samverkan mellan berörda förvaltningar. Syftet har varit att en ny fördelning ska 
svara mot kommunövergripande prioriterade behov. 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens utredning 
Lysekils kommun får ett schablonbelopp för insatser för vissa utlänningar varje år. 
Beloppet fastställs varje år och har 2019 höjts till följd av att prisbasbeloppet för 
2019 har fastställts, men även på grund av utökade medel för utbildningsplikten. 
Ersättningen har höjts från 133 200kr/ person 2018 till 142 600 kr/ person 2019. 

Schablonbeloppet som utbetalas enligt 10§ avser kostnader för: 

• mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, 

• särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan 
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800), 

• kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande 
utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen, 
 sådan kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för utlänningar 
som omfattas av 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare 

• samhällsorientering, 

• tolkning, 

• andra insatser för att underlätta etablering i samhället, samt 

• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 

Alla kommuner ska ta ansvar för mottagande av nyanlända och hjälpa dem med 
bosättning enligt bosättningslagen. Migrationsverket gör bedömningen att många 
nyanlända även fortsatt kommer att bosätta sig i landets kommuner på egen hand. 
För Lysekils kommun, liksom de flesta andra kommuner, är det ett minskat totalt 
mottagande av nyanlända under 2018 och 2019.  

Under 2018 erhöll Lysekils kommun ca 18,3 mnkr i schablonersättning. För 2019 
bedöms ersättningen komma att minska, bedömningen är att det kommer att 
handla om ca 12,0 mnkr innevarande år. 

Arbetet med ny fördelningsmodell har skett i samverkan mellan social-, 
utbildnings- och kommunstyrelseförvaltningarna. Med en behovskartläggning som 
grund är rekommendationen att det är insatser som på sikt främjar nyanlända 
individers möjligheter till egen försörjning och välfungerande etablering som är av 
högsta prioritet för Lysekils kommun. För att klara av att skapa dessa möjligheter 
krävs ett aktivt arbete samt resurser för att utföra arbetet kommunövergripande 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. För 2019 bedöms behovet av resurser för 
etableringsfrämjande insatser i kommunstyrelseförvaltningen uppgå till tre 
heltidstjänster till en kostnad om sammantaget 0,6 mnkr per tjänst, totalt 1,8 mnkr.  

Det gäller:  

• Integrationsstrateg, avdelningen för hållbar utveckling (ingår i nuvarande 
fördelningsmodell) 

Arbetsuppgifterna handlar om 

- Övergripande samordning av kommunens integrationsinsatser. 

http://www.lysekil.se/
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• Arbetskonsulent, arbetsmarknadsenheten 

Arbetsuppgifterna handlar om: 

Stöd till personer på vägen till arbete, utbildning och egen försörjning 
genom:  

- Vägledning och coachning både enskilt och genom gruppverksamhet. 

- Kartläggning av erfarenheter, förmågor och eventuella hinder.  

- Praktikanskaffning. 

- Stöd till att hitta arbetstillfällen/anställningar (ofta subventionerade). 

- Stöd till att komma vidare till utbildningsinsatser. 

Målgruppen är nyanlända i etablering (första 2 åren) och även gruppen 
nyanlända/fd nyanlända som hunnit ur Arbetsförmedlingens etableringstid 
och då ofta hamnar i kontakt med kommunens försörjningsstöd för 
kompletterande försörjning.   

Arbetet sker i en samverkan med Arbetsförmedlingen, IFO, Vuxenutbildningen 
och Arbetsmarknadsenheten och är en del i de DUNA överenskommelser som 
kommunen gjort med staten om samverkan kring framförallt ungdomar och 
nyanlända. 

• Samhällsguide, avdelningen för hållbar utveckling 

Arbetsuppgifterna handlar om 

- Kontaktskapande och uppsökande verksamhet gentemot kommunens 
nyinflyttade invånare och nyanlända som bott i kommunen under en 
längre tid. 

- Arbete med samhällsinformation, kommuninformation, vägledning och 
stöd för kommuninvånare i frågor som rör etablering, ekonomi och 
integration i huvudsak. 

- Vara en länk och möjliggörare mellan individer och kommunala 
verksamheter och en del i arbetet är insatser som stödjer och underlättar 
verksamheternas arbete med målgruppen. 

I övrigt föreslås att tidigare beslutad fördelningsmodell kvarstår där resterande del 
av schablonersättningen fördelas med 60 procent till utbildningsnämnden och 40 
procent till socialnämnden. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Sanna Lannesjö  
Integrationsstrateg 

 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen; ekonomiavdelningen, avdelningen för Hållbar 
utveckling och arbetsmarknadsenheten 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 

http://www.lysekil.se/
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Destinationsstrategi Lysekil 2030 
Sammanfattning 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta 
fram en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en 
attraktiv plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta 
besökare, näringsliv och föreningsliv.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Destinationsstrategi 
Lysekil 2030. Destinationsstrategin gäller även för de av kommunen helägda 
bolagen. 

Ärendet 
Lysekils kommun arbetar övergripande med fem politiskt antagna 
utvecklingsområden som är viktiga för hela kommunens utveckling och för 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ett av dessa utvecklingsområden är 
Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö. Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i 
uppdrag att inom ramen för utvecklingsområdet ta fram en Destinationsstrategi 
Lysekil 2030. 

Förvaltningens utredning 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta 
fram en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en 
attraktiv plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta 
besökare, näringsliv och föreningsliv. Destinationsstrategin skapar förutsättningar 
för platsvarumärkets utveckling, dvs. känslan för och upplevelsen av platsen 
Lysekil.  

Destinationsstrategi Lysekil 2030 utgår från tre perspektiv, fysisk miljö, aktörsstöd 
samt utbud och upplevelser. Arbetet med Destinationsstrategi 2030 är baserat på 
en rad principer och ställningstaganden och bygger på en trend- och 
omvärldsanalys gjort av analysföretaget Kairos Future. Destinationsstrategi Lysekil 
2030 har arbetats fram i samverkan med en rad parter genom dialog och 
workshops med deltagande företagare, föreningsrepresentanter, forskare från 
Centrum för turism vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, politiker och 
tjänstepersoner från Lysekils kommun. 

http://www.lysekil.se/
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Destinationsstrategi Lysekil 2030 består av följande strategiska skiften i ej 
prioriterad ordning: 

1. Från få till fler politiska satsningar på platsens attraktivitet 
2. Från otydlig till tydlig roll- och ansvarsfördelning  
3. Från resursläckage och otydlighet till resurseffektivare samverkan mellan 

organisationer och nätverk  
4. Från beslut grundade på känsla till statistik och fakta  
5. Från slutenhet till öppenhet, inkluderande och ambassadörskap  
6. Från ett upplevt segregerat utbud mellan besökare och boende till en härlig 

kreativ mötesplats 
7. Från fragmenterad till enhetlig information 
8. Från lågsäsong till året runt  
9. Från brist till smart och resurseffektiv kompetensförsörjning  
10. Från eftersatt infrastruktur till initiativkraft och investeringsvilja 

 

Förvaltningen ansvarar för nästa steg i processen när Destinationsstrategi Lysekil 
2030 är antagen genom att planera för genomförande av de övergripande skiftena 
samt konkretisera arbetet inom en rad fokusområden såsom exempelvis: 

• Kompetensförsörjning 
• Utveckling/Innovation/Forskning 
• Kryssning/Turbåtar 
• Gästhamnar/Husbilar 
• Besöksmål 
• Profilområden: Natur och kultur 
• Framtidens Besöksservice/Digitala Värdskapet 
• Evenemang 
• Centrumutveckling/Handel 
• Fysisk tillrättaläggning 

 

Förvaltningen ansvarar för utvärdering och uppföljning av arbetet gällande de 
strategiska skiftena och föreslagna fokusområdena. Översyn ska göras årligen och 
behandlas i utvecklingsområdets styrgrupp.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Cia Säll  
Projektledare 

 

Bilagor 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 
Omvärldsanalys Lysekil attraktiv destination 2030 av Kairos Future 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Sammanfattning 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta fram 
en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv 
plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, 
näringsliv och föreningsliv. Destinationsstrategin skapar förutsättningar för 
platsvarumärkets utveckling, dvs. känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil.  
 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 utgår från tre perspektiv, fysisk miljö, aktörsstöd 
samt utbud och upplevelser. Arbetet med Destinationsstrategi 2030 är baserat på en 
rad principer och ställningstaganden och bygger på en trend- och omvärldsanalys gjort 
av analysföretaget Kairos Future. Destinationsstrategi Lysekil 2030 har arbetats fram i 
samverkan med en rad parter genom dialog och workshops med deltagande företagare, 
föreningsrepresentanter, forskare från Centrum för turism vid Handelshögskolan 
Göteborgs universitet, politiker och tjänstepersoner från Lysekils kommun.  
 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 består av följande strategiska skiften i ej prioriterad 
ordning: 

1. Från få till fler politiska satsningar på platsens attraktivitet 
2. Från otydlig till tydlig roll- och ansvarsfördelning  
3. Från resursläckage och otydlighet till resurseffektivare samverkan mellan 

organisationer och nätverk  
4. Från beslut grundade på känsla till statistik och fakta  
5. Från slutenhet till öppenhet, inkluderande och ambassadörskap  
6. Från ett upplevt segregerat utbud mellan besökare och boende till en härlig 

kreativ mötesplats 
7. Från fragmenterad till enhetlig information 
8. Från lågsäsong till året runt  
9. Från brist till smart och resurseffektiv kompetensförsörjning  
10. Från eftersatt infrastruktur till initiativkraft och investeringsvilja 

 
Förvaltningen ansvarar för nästa steg i processen när Destinationsstrategi Lysekil 2030 
är antagen genom att planera för genomförande av de övergripande skiftena samt 
konkretisera arbetet inom en rad fokusområden. 
 
Förvaltningen ansvarar även för utvärdering och uppföljning av arbetet gällande de 
strategiska skiftena och föreslagna fokusområdena. Översyn ska göras årligen och 
behandlas i utvecklingsområdets styrgrupp.  
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Bakgrund 
Vision Lysekil 2030  
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet 
och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima 
näringar.” 
 

Kommunens fem utvecklingsområden 
Lysekils kommun arbetar övergripande med fem politiskt antagna utvecklingsområden 
som är viktiga för hela kommunens utveckling och för ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. 
 

• Barn och unga är vår framtid 
• Vi utvecklas genom lärande 
• Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 
• Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
• Vi tar ansvar för miljön 

 
Varje utvecklingsområde har utvecklingsmål och övergripande strategier som 
preciserar vilken inriktning verksamheten ska ha. 
 

Utvecklingsområde Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och 
entusiasm. Vi har en attraktiv livsmiljö med rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, 
naturen, luften och tystnaden som saknas i en storstad. Våra unika tillgångar gör att 
människor vill stanna kvar, flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra 
förskola, skola och gymnasium som är attraktivt för barnfamiljer. I Lysekil finns bra 
förutsättningar för en god upplevelse hela året runt både för invånare, besökare och 
potentiella kommuninvånare. 
 
En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en 
attraktiv livsmiljö. Vi vill utveckla företagsamheten och ge förutsättningar för att 
förlänga sommarsäsongen samt utveckla upplevelser året runt. Vi vill bevara och värna 
om kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens mötesplatser lokaler och 
parker. Vi vill utveckla stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils tätort samt attraktiva 
bostäder med närhet till natur och hav. Vi vill skapa möjligheter till bostadsbyggande 
genom att våga, tänka nytt och pröva nya arbetssätt. 
 

Utvecklingsmål för Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
• I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och 

högkvalitativa upplevelser året runt. 
• Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 

 

Kommunstyrelsens strategier för Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
• Ta fram en destinationsstrategi för Lysekils kommun. 
• Skapa förutsättningar för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap. 
• Skapa förutsättningar för och ta initiativ till att utveckla Lysekils attraktivitet 

året om. 
• Koordinera bostadsförsörjningsprocessen - ta fram riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 
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• Ny översiktsplan och hög planberedskap. 
• Aktiv mark- och exploateringspolitik. 
• Aktiv ägarstyrning i LysekilsBostäder AB för att möjliggöra bostadsbyggande i 

Lysekils kommun 

Syfte  
Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta fram 
en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv 
plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, 
näringsliv och föreningsliv. Destinationsstrategin skapar förutsättningar för 
platsvarumärkets utveckling, dvs. känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil.  

Målbild 
Lysekil är ett maritimt centrum som tar tillvara på havet som resurs i form av 
attraktioner, mötesplatser och upplevelser – året runt. Här kan man uppleva 
kontraster till en hektisk vardag. Hit känner man sig välkommen att uppleva den 
autentiska Bohuslänska kulturen på ett hållbart och nära sätt. 

Utgångspunkter, principer och avgränsning 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 utgår från tre perspektiv, fysisk miljö, aktörsstöd 
samt utbud och upplevelser.  
 
Fysisk tillrättaläggning av avgörande för hur en plats upplevs att bo, verka på samt 
besöka. Ofta krävs dock infrastruktursatsningar och större investeringar varför detta 
perspektiv ska ses i ett längre tidsperspektiv.  
 
Aktörsstöd och klimatet för innovation, kreativitet och utveckling av upplevelser inom 
främst kultur och besöksnäringen ska betraktas som ett samspel mellan deltagande 
parter såsom företag, organisationer, nätverk, föreningar och kommun.  
Utbud och upplevelser där kommunen är huvudman ska utgå från en mängd olika 
perspektiv såsom områdets historia, immateriellt kulturarv, omvärldens trender och 
tydligt spegla en stark vilja till hållbar utveckling och framtidstro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aktörsstöd

Utbud och 
upplevelser

Fysisk miljö
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Principer 
Arbetet med Destinationsstrategi 2030 är baserat på en rad principer och 
ställningstaganden: 

• Destinationsstrategi Lysekil 2030 ska stödja kommunens vision 
• Kommunens värdeord ska i allt arbete beaktas: öppet, enkelt och värdigt 
• Globala mål och hållbarhet är grundfundament 
• Destinationsstrategin gäller för hela kommunen 
• Destinationsstrategin vekar för utveckling under hela året 
• Boende och besökare - det som är bra för besökare är bra för boende och vise 

versa 
• Värdskap, tillgänglighet, transparens och kommunikation är viktigt 
• Kommunala åtgärder och tydliga och väl genomarbetade rekommendationer 

skapar en plattform för aktörsutveckling, både näringsliv och föreningsliv 
• Tillit och samverkan mellan parter skapar tillväxt 
• Närhet ur olika perspektiv främjar platsens attraktivitet 
• Det är nödvändigt med en öppenhet för nya lösningar 
• Platsens attraktivitet bör betraktas som ett kärnvärde 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 avgränsar sig till att behandla platsattraktivitet och 
destinationsutveckling men är inte en slogan eller marknadsföringskampanj. Den 
kommer ej heller att vidare utveckla resonemang kring bostadsförsörjningsprocess, 
planarbete eller markexploatering.  
 

Metod 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 har arbetats fram i samverkan med en rad parter 
genom dialog och workshops med deltagande företagare, föreningsrepresentanter, 
forskare från Centrum för turism vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, 
politiker och tjänstepersoner från Lysekils kommun.  
 
Arbetet har tagit avstamp i relevanta styrdokument på nationell, regional och lokal 
nivå. Omvärlds -och trendanalys har genomförts i samverkan med Kairos Future och 
material kring kommunala utmaningar i framtiden från Sveriges Kommuner och 
Landsting har beaktats.  
 

Platsens 
attraktivitet

VårdSkola

Omsorg
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Källmaterial och goda exempel från andra kommuner har studerats. Underlag har 
bearbetats i form av material från företagarnätverket Staden vid Havet samt boende- 
och besökarundersökning genomför av Högskolan Väst inom ramen för projekt Urban 
Platsinnovation.  

Omvärlds- och trendanalys 
I samverkan med Kairos Future har ett antal omvärldstrender definierats: 
 

• Digitalisering, automatisering och kommunikation allt mer avgörande 
• Unikitet viktigt – havet som resurs 
• Hållbara, äkta, tillgängliga och friktionsfria upplevelser efterfrågas 
• Lokalt värdskap allt viktigare 
• Fristad och aktiv vila eftersökes när tid och energi är framtidens valutor 
• Semestra hemma blir allt viktigare 
• Medskapande/delaktighet - upplevelser tillsammans ökar i värde 
• ”Panic-button” – stöd och hjälp när något går snett blir viktigare 

Strategiska skiften 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 består av följande strategiska skiften i ej prioriterad 
ordning: 
 

1. Från få till fler politiska satsningar på platsens attraktivitet 
Politiska satsningar som främjar platsens attraktivitet är avgörande för god 
livskvalitet i Lysekils kommun och för att skapa ökat incitament till inflyttning, 
aktörsutveckling och fler besökare året runt.  

2. Från otydlig till tydlig roll- och ansvarsfördelning 
Idag upplevs roll- och ansvarsfördelning i utvecklingsprocesser kring 
platsattraktivitet och det utbudsrelaterade ekosystemet som otydlig. Särskilt 
kommunens roll och uppdrag diskuteras och ifrågasätts, både internt och 
externt. Att ta fram, implementera och kommunicera en tydligare karta över 
vem gör vad skapar förutsättningar för tillit, positiv attityd samt förutsättningar 
för utveckling framåt.  

3. Från resursläckage och otydlighet till resurseffektivare samverkan 
mellan organisationer och nätverk 
Idag finns flera parallella nätverk, organisationer, initiativ och projekt att delta i 
för aktörer och företag, särskilt för besöksnäringen. Dock upplevs ibland syftet 
och resultatet av deltagandet som otydligt. Hur de olika nätverken, 
organisationerna, initiativen och projekten skiljer sig från varandra och 
samspelar upplevs även det som otydligt. En tydligare strukturbild och smartare 
samverkan mellan olika parter skapar resurseffektivitet i arbetet mot Vision 
2030, både lokalt som regionalt. Även samverkan med regionala aktörer och 
nationella satsningar bör ske effektivare.   

4. Från beslut grundade på känsla till statistik och fakta 
Utan statistik, fakta och analys som underlag skapas gärna ”sanningar” 
baserade på känsla. Detta kan medföra misstro och skepticism mot nödvändiga 
utvecklingsidéer och initiativ. För att bättre kunna utvärdera effekten av 
satsningar behövs en förståelse kring värdet av fakta, statistik och uppföljning 
hos berörda aktörer inom platsutveckling och besöksnäring. Prioritering av 
insamlade av data och statistik, både kommunalt och från aktörer inom 
näringen skapar bättre beslutsunderlag och mätverktyg för 
destinationsutveckling.  
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5. Från slutenhet till öppenhet, inkluderande och ambassadörskap  
För att bli stark som destination krävs samverkan. Det behövs politiska beslut 
och resurser för kommunövergripande initiativ. På lokalnivå behöver 
nätverkande främjas i affärsstärkande syfte. Även boende i Lysekils kommun 
bör inkluderas i destinationsutvecklingsprocesser för att bli goda ambassadörer. 
Kommunen bör vara mer öppna med projektprocesser och ha ett öppet idéarkiv 
med status på inlämnade idéer kopplat till destinationens utveckling. 

6. Från ett upplevt segregerat utbud mellan besökare och boende till en 
härlig kreativ mötesplats 
För att skapa kreativitet, innovationskraft och utveckling i hela kommunen 
krävs det att människor möts och samverkar. En mängd parter måste samspela 
och kommunen kan och bör i relevanta situationer korrdinera arbetet i syfte att 
skapa ett varierat och välkomnande utbud inom kultur- och naturupplevelser 
och evenemang. I vissa fall är det dock lämpligt att någon annan part bär 
huvudmannaskapet. Att arbeta hållbart och konsekvent är avgörande. 

7. Från fragmenterad till enhetlig information 
Bilden av Lysekil som attraktiv plats och informationen om platsens utbud bör 
utvecklas från att vara fragmenterad och i stuprör till att bli enhetlig. Tydlig 
information bör finnas internt i destinationens ekosystem och externt till 
tillresta besökare främst från Sverige men också riktad mot en Norgemarknad. 
Detta främjar lokal stolthet och ett gott värdskap. Informationen behöver 
kvalitetssäkras i de kanaler som boende/besökare/aktuell målgruppen befinner 
sig i. Här uppstår lätt en viss begreppsförvirring, där information och 
marknadsföring blandas ihop. I denna strategi handlar det om att kvalitetssäkra 
att en enhetlig bild och att information finns och är uppdaterad om platsens 
utbud – inte skapa marknadsföringskampanjer som är den lokala näringens 
uppgift. 

8. Från lågsäsong till året runt  
Från ett fokus på sommaraktiviteter i hela det turistiska ekosystemet till ett 
fokus och beredskap på att främja utbudsproduktion året runt. Lågsäsong blir 
istället kvalitetssäsong. Ett levande samhälle året runt skapar en attraktiv 
kommun för boende och detta gynnar även besöksnäringen.  

9. Från brist till smart och resurseffektiv kompetensförsörjning 
Både näringen och kommunen behöver intensifiera sitt arbete med att attrahera 
och behålla kompetent personal. Här krävs nya och innovativa lösningar arbetas 
fram i samverkan mellan näring och kommun. I en framtid behövs flexibla 
lösningar kring både uppdrag och hur dessa är fördelade över året.  

10. Från eftersatt infrastruktur till initiativkraft och investeringsvilja 
Ansvaret för den fysiska infrastrukturen ägs och förvaltas främst av kommunen. 
Detta kräver ibland stora insatser och investeringar. Saminvesteringar av olika 
slag kan vara möjliga lösningar med detta kräver stor transparens och tydlighet 
i både genomförande och förvaltningsfasen. Det viktiga är att mellan olika 
parter ha en god dialog om hur resurser bör prioriteras. 

 

Utvärdering och uppföljning 
Förvaltningen ansvarar för utvärdering och uppföljning av arbetet gällande de 
strategiska skiftena och föreslagna fokusområdena. Översyn bör göras årligen och 
behandlas i utvecklingsområdets styrgrupp.  
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BAKGRUND OCH SYFTE  

Denna omvärldsanalys syftar till att ta fram underlag till en destinationsstra-

tegi och en framtida utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en at-

traktiv plats året runt – för boende och tillresta besökare, näringsliv och för-

eningsliv.  

För att utveckla en plats krävs samverkan, förståelse och engagemang mel-

lan flera olika intressenter. En tydlig struktur, tillsammans med en gemen-

sam målbild är grundläggande för en långsiktigt hållbar process.  

Detta underlag har tagits fram i en process ledd av Kairos Future i samver-

kan med Lysekils kommun. Intressenter från näringsliv, föreningsliv, politik 

och akademi har förutom kommunens tjänstpersoner varit representerade i 

workshops under processen. En insikt och resultat av processen är att kom-

munala åtgärder behövs i ett första steg för att få en utvecklingsplattform på 

plats, sedan kan företagsutveckling kopplas på för att främja platsens attrak-

tivitet. Detta analysunderlag syftar just till att stötta kommunens långsiktiga 

planering för hållbara resultat. Det är inte en slogan och inget marknadsfö-

ringskoncept för näringen. Analysen innehåller en identifierad målbild för 

geografiska området Lysekil som attraktiv plats 2030 med tillhörande över-

gripande skiften för att nå drömbilden. Dessa har framtagits med hänsyn till 

nationella och regionala styrdokument såsom: 

Näringsdepartementet: Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar 

turism och växande besöksnäring: Betänkande från Utredningen om Sveri-

ges besöksnäring.  

Utredningen lämnar förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism 

och växande besöksnäring som skapar förutsättningar för tillväxt, företa-

gande och sysselsättning, samt bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsam-

lar inom besöksnäringen. 

Svensk Turism: Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020. 

Den nationella strategin är näringens dokument.  Den har vuxit fram på ini-

tiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer och i samar-

bete med SHR, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors 

Board, Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Tu-

ristrådet, och med finansiellt stöd från Jordbruksverket. 

Visit Sweden: Besöksnäringens målgruppsguide 2018 

Visit Sweden presenterar sin målgruppsanalys över ”Den globala resenä-

ren”, en köpstark målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål. 

Guiden riktas till alla inom svensk besöksnäring som vill lära känna denna 

grupp besökare för att kunna göra gemensamma vägval i kommunikationen 

Ett enat Bohuslän: en avsiktsförklaring kring besöksnäringen.  

Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer 

kring Bohuslän som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt be-

slutat att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. 

Turistrådet Västsverige: Varumärkesplattform för Västsverige och Bohuslän 

och Så blir du exportmogen (Sverige, Norden, Världen)  
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Dessa verktyg har skapats för att underlätta arbetet med att stärka och ut-

veckla Bohuslän som exportmogen destination. 

Även lokala styrdokument som Lysekils kommuns egna visionsarbete samt 

det gedigna förberedande arbete som gjorts i det lokala företagsnätverket 

Staden vid havet har tagits del av under processen. I företagsnätverket Sta-

den vid Havet finns representanter från den lokala besöksnäringen indelade i 

arbetsgrupper. I bland annat profilgruppen har diskussioner och analyser 

förts om Lysekils styrkor och svagheter som attraktiv turistdestination idag 

och i framtiden.  

VISION LYSEKILS KOMMUN MOT 2030  

Arbetet syftar till att stödja kommunens vision där strategin placeras i ut-

vecklingsområdet Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö. 

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt 

som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil 

är en självklar mötesplats och ledande inom maritima 

näringar.”  

METOD  

Analysen har tagits fram inom ramen för Interregprojekt Urban Plats-

innovation. Konsultbolaget Kairos Future, som arbetar med att stötta desti-

nationer över hela världen att utvecklas i takt med omvärldens förändrade 

krav, har varit processledare för workshopar och involverad i framtagnings-

processen för Destinationsstrategi Lysekil 2030. Processen har innefattat 

Kairos Futures analys av nuläge och relevanta omvärldstrender. Under en  

workshopprocess i tre delar har intressenter deltagit för att diskutera konse-

kvenser av dessa omvärldstrender, vilka skiften som måste göras för att nå̊ 

dit och vem som ansvarar. Resultaten från workshoparna ligger till grund 

fördetta dokument. Intressenter som medverkat på workshoparna har varit 

representanter från näringslivet, intresseorganisationer, politiker, tjänsteper-

soner samt forskare. När Urban Platsinnovation avslutas under hösten 2018 

kommer arbetet att drivas genom avdelningen för hållbar utveckling på Ly-

sekils kommun. 
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NULÄGESANALYS  

Studier visar att följande framgångsfaktorer skapar en attraktiv plats som 

också ger positiva ekonomiska avtryck i platsens utveckling:  

• Attractiveness: att vara attraktiv i form av tilltalande estetik eller at-

traktiva aktiviteter 

• Accessibility: goda kommunikationer, fysisk som digital  

• Amenities: god service med boende, restauranger och handel och att 

att vara en plats där man konsumerar, inte bara producerar 

Här bidrar besöksnäringen till att skapa en plats med gott aktivitets- och ser-

viceutbud för både boende och besökare. För att skapa attraktion kring plat-

sen är nöjda innevånare på platsen viktigt - ett gott ambassadörskap för plat-

sen skapar stark attraktionskraft genom rekommendationer!  

Vi har utfört en nulägesanalys på den data och statistik som finns tillgänglig 

för Lysekil som plats utifrån de tre ben som en framgångsrik destination vi-

lar på: attraktivt utbud, god turistisk infrastruktur och tillgänglighet.  

 

Här kommer besöksnäringen som en klar bidragande faktor till att skapa en 

plats med gott aktivitets- och serviceutbud. För att ordet om platsen ska spri-

das bör även lokala medborgare vara med i processen. Ett gott ambassadörs-

kap för platsen skapar stark attraktionskraft genom rekommendationer!  

En framgångsrik destination vilar på tre ben, attraktivt utbud, god turistisk 

infrastruktur och tillgänglighet. Vi har utfört en nulägesanalys på den till-

gängliga data och statistik som finns tillgänglig för Lysekil som plats. 
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ATTRAKTIVT UTBUD 
Bohuslän som destination är attraktiv i sig visar Turistrådet Västsveriges va-

rumärkesundersökning 2016. I svenskars fria associationer kring begreppet 

”Västsverige” fanns ”västkusten”, ”Bohuslän”, ”havet” och ”kusten” alla 

med på topp-5.  

 

I en analys av den data och statistik som finns tillgänglig ser vi en positiv ut-

veckling av antalet gästnätter. År 2017 ökade antalet gästnätter med 3,9% 

jämförelsevis mot föregående år. I fördelningen av dessa gästnätter ser vi att 

svenska marknaden dominerar med 90% från Sverige. Därefter kommer 7% 

från Norge, 1% från Danmark, 0,6% från Tyskland, 0,5% från Storbritan-

nien, sedan Nederländerna, USA, Frankrike på 0,2% , Italien och Kina på 

0,1%.   

 

Besöksundersökningen som gjordes under 2016-20181 visar att den främsta 

reseanledningen till Lysekil är sol, bad och vila. Planerade aktiviteter på 

plats är restaurangbesök, shopping, kultur, vandring och cykling. En analys 

av recensioner på Facebook-sidan ”Lysekil - Staden vid havet” kan man i de 

690 recensionerna utläsa att läget, havet och klipporna, vyer och omgiv-

ningar är det som uppskattas mest av besökare.  

Vad som dock inte nämns i större utsträckning är de unika outdoorprodukter 

som Lysekil erbjuder, som dykning, klättring och kajak.  

 

TURISTISK INFRASTRUKTUR 

Enligt besöksundersökningen 2016-2018 visar sig uppfattningen om den 

turistiska infrastrukturen på plats vara okej: 

▪ 46% nöjda med utbudet av restauranger  

▪ 35% nöjda med utbudet av butiker  

▪ 39 % nöjda med utbud av upplevelser (30% vet ej) 

▪ 38 % nöjda med kvälls/nöjesliv  (21% vet ej)  

Intressant nog är det stor del som svarat vet ej kring utbud och kvällsnöjes-

liv. Här kan man argumentera för att dessa svaranden i undersökningen inte 

nyttjat upplevelser eller nöjesliv, eller helt enkelt inte haft vetskapen om att 

det händer. Parkeringen tas upp i besöksundersökningen som ett problem 

under sommarmånaderna. 

 

 

FYSISK TILLGÄNGLIGHET  
Lysekil ligger strategiskt placerat mellan Oslo och Göteborg. Från Göteborg 

går det direktbussar varje timme och från Oslo går det direktbussar till Ud-

devalla. I både Oslo och Göteborg ligger internationella flygplatser med av-

gångar till tre världsdelar och 20-tal länder. För den som anländer med bil 

finns nu parkeringsbuss för att underlätta under sommarens besökstryck på 

                                                 
1 Studier genomförda i Lysekil 2016–2018 av Högskolan Väst inom ramen för projekt Ur-

ban Platsinnovation. 
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parkeringsplatser centralt i Lysekil. I besöksundersökningen som gjordes 

under 2016-20182 menar 64 % att de är mycket nöjda med enkelheten att ta 

sig till Lysekil.  

 

DIGITAL TILLGÄNGLIGHET 

Om man gör ett Google-sök3 om Lysekil som plats finner man följande si-

dor rankade i ordningsföljd: 

1. http://www.lysekil.se (Lysekils kommuns egna webbsida) 

2.  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysekil (Wikipedia är en fri encyklopedi med 

öppet innehåll där användarna bidrar med information)  

3. http://www.alltomlysekil.se (en webbsida på svenska innehållandes tips 

och evenemang. Administreras av en privatperson) 

4. www.vastsverige.com/lysekil (Information om det turistiska utbudet på 

både svenska och engelska som turistinformationen administrerar)  

På sociala medier så finns Lysekils turistiska utbud representerat i flera Fa-

cebooksidor, bland annat i näringslivets initiativ Lysekil - staden vid havet. 

På TripAdvisor finns kommunen representerad med 11 boendeanläggningar, 

8 saker att göra och 24 restauranger – information som besökare själva ad-

ministrerar.  

 

SUMMERING AV NULÄGESANALYS 

Lysekil som geografiskt område har goda attraktionsvärden i läget vid ha-

vet. I kommunen erbjuds produkter i ett unikt landskap såsom klättring, 

dykning och paddling som har potential att lyftas mer. Som destination idag 

har man god attraktionskraft på den svenska marknaden, sett till antalet 

gästnätter, men har potential att öka på den internationella marknaden med 

närhet till Norge och sin fysiska placering mellan två internationella flyg-

platser.  

 

Den turistiska infrastrukturen på plats (dvs bo-äta-göra) uppfattas idag, en-

ligt boende- och besökarundersökning 2016-2018 Högskolan Väst, som 

mindre tillfredställande. Detta kan förbättras med en bättre information på 

plats om utbudet, men även ett utvecklat utbud av shopping- och restaurang-

upplevelser baserat på omvärldens behov och krav. För att skapa en attraktiv 

året runt destination behövs insatser från flera kommunala avdelningar där 

ett året runt-tänk behövs för att uppfattas som en attraktiv kommun – både 

för besökare och boende.  

 

Den fysiska tillgängligheten, dvs hur man tar sig till och runt på platsen, 

upplevs som relativt god enligt besöksundersökning. Den digitala 

                                                 
2 Studier genomförda i Lysekil 2016–2018 av Högskolan Väst inom ramen för projekt Ur-

ban Platsinnovation. 
3 Googlesök i inkognito 5 september  

http://www.vastsverige.com/lysekil
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tillgängligheten kan bli bättre genom att undersöka målgruppers kundresor 

och vilka plattformar och verktyg som används för information och bok-

ning.  

 

I en snabb skiftande omvärld ser vi tendenser till följande kundresa gällande 

hur besökare får inspiration, information och bokar:  

 

 

 

Källa: Kairos Future, 2018: The digital challenge: 

How to meet the future traveler 

 

Det blir allt mer viktigt att konvertera besökare och boende till goda ambas-

sadörer, då mycket av inspirationen hämtas online i sociala forum. Att till-

rättalägga för att besökare och boende ska kunna dela sina upplevelser på 

platsen i sociala medier blir också en framgångsfaktor. Att tillhandahålla 

god information på plattformar där kunden befinner sig framåt, som Google 

Maps, blir allt viktigare och en del av värdskapet på plats. Kommunens roll 

som informatör bli viktig för att säkerställa en tydlig och enhetlig informat-

ion samt kvalitetssäkra information om platsen.  

 

OMVÄRLDSTRENDER  

Kairos Future har 25 års erfarenhet av omvärldsanalys och trendspaning. De 

trender som identifierats som påverkar Lysekil som attraktiv destination mot 

2030 är följande: 

FRIKTIONSFRIA KUNDRESAN BLIR ALLT VIKTIGARE NÄR TID OCH 
ENERGI ÄR FRAMTIDENS VALUTOR 

Som en konsekvens av allt snabbare omvärldsförändringar, med megatren-

der som urbanisering och digitalisering, upplever vi idag att vi har ett större 

utbud av aktiviteter och ”måsten” i vår vardag. Sociala medier innebär för 

många en press att fylla sitt liv med intressant innehåll. För att klara av livs-

pusslet eftersöker vi ett noll-friktionsliv. Kairos Futures undersökningar i 

Sociala medier 

Word of mouth

Influencers

Communities

Sökmotorer 

Kartfunktioner 
Hemsida 

Reviews Bokningskanaler

Inspiration  Information  Validering Bokning 
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Skandinavien visar att vi värderar tid och energi högre än pengar.4 Många 

nya tjänster utnyttjar detta nya behov - att köpa sig till mer tid och energi, 

såsom mathem där man kan handla matvaror hem till dörren online. Som 

destination behöver man vara medveten om besökarens allt högre krav på en 

friktionsfri kundresa i form av information, bokning och under själva upple-

velsen.  

ÖKAT ANTAL RESOR INTERNATIONELLT MOT 2030 

Vi gör allt fler resor, trots hot om miljöförstöring och terrorattacker.  

UNWTO rapporterar5 att internationella ankomster globalt har ökat med 6% 

de första månaderna 2018 jämfört med tidigare år, vilket speglar en fortsätt-

ning på den starka tillväxten för 2017 (7%).  

I Sverige gjordes totalt 16,2 miljoner utländska övernattningar 2017, och det 

är framför allt de utländska marknaderna utanför Norden som växer. Det är 

gästnätterna från långväga marknader som ökar i snabbare takt. Under 2017 

ökade antalet gästnätter från USA med 44 procent, Kina med 14 procent och 

Nederländerna med 12 procent. Sedan 2010 har gästnätterna från USA ökat 

med 93 procent och gästnätterna från Kina har under samma period ökat 

med 230 procent.6 

UNWTO rapporterar 1 323 miljoner internationella ankomster 2017, och 

prognostiserar en ökning till 1,4 miljarder år 2030. Detta mycket på grund 

utav en ökande medelklass i Asien där den stora volymen representeras i 

prognosen. CEO över Kinas största online travel service Ctrip, uppskattar 

att passägande innevånare kommer att dubbleras till 240 miljoner till 2020. 

Idag har ca 8,7 % av Kinas population pass. 7 

 

"The old Chinese teaching is it’s better to travel 10,000 miles than 

to read 10,000 books," she said. "So they’re going to travel all 

around the world." 
 
- Ctrip CEO Jane Sun at the World Economic Forum 2018  
 

Nya internationella marknader och kulturer ställer nya krav på kundresan in-

nan, under och efter besöket.  

VI RESER FLER KORTARE RESOR I VÅR NÄRHET  

Som en följd av tidspress och effektivisering av vårt vardagsliv ser vi att 

man gärna reser kortare resor. I Kairos Futures resvaneundersökning hos 

skandinaviska resenärer 2016 ser vi att korta helgresor är vad de flesta skan-

dinaver har för avsikt att spendera mer pengar på. Ökat resande verkar vara i 

form av flera korta resor snarare än längre. Vi ser också fenomen som ”stay-

                                                 
4 Kairos Futural och Inwido, 2015 
5 UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition 
6 Tillväxtverket, 2018 
7https://jingtravel.com/number-of-potential-chinese-outbound-tourists-double-by-2020/ 
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cations” eller ”sve-mester” i kölvattnet av ett allt mer effektivt vardagsliv 

och hållbarhetsfokus.  

UPPLEVELSER TILLSAMMANS ÖKAR I VÄRDE 

I Kairos Futures resvaneundersökning 2016 kan vi se att uppleva tillsam-

mans är det främsta resmotivet när vi reser. Vi ser idag fler resor där man 

reser över två generationer där även mor- och farföräldrar följer med. Till-

sammans kan även innebära att vi vill lära känna andra med samma intresse 

i vår så kallade ”tribe”. Resor inom sin ”tribe” är ofta med specifika intres-

sen i fokus som klättring eller dykning. Dessa upplevelser tillsammans med 

nya bekanta inom samma intresseområde kräver en tanke kring mötesplatser 

inom destinationen, och ställer krav på gott värdskap.  

Att uppleva tillsammans behöver inte bara fysiskt utan kan även vara digi-

talt. Resultat från Kairos Futures senaste restrendundersökning (2016) visar 

att mer än hälften av skandinaviska resenärer laddade upp bilder av sin resa 

i sociala nätverk under sin semester. Som upplevelsearrangör är det viktigt 

att kunna möjliggöra och uppmuntra en digital delning av resan för besöka-

ren. 

VILA, GÖRA INGENTING OCH KONTRASTER TILL VARDAGEN ÖKAR 
SOM RESMOTIV OCH INTRESSE  

I Kairos Futures resvaneundersökning ser vi att förutom uppleva tillsam-

mans toppar koppla av och koppla bort listan över resmotiv hos skandina-

ver. Detta som en konsekvens av ett allt mer hektiskt och uppkopplat var-

dagsliv. Att koppla bort handlar om ett avbrott från vardagen och att hämta 

kraft, vilket också kan tolkas som aktiv vila. Vi ser också i våra långtidsstu-

dier hos svenska medborgare att intresset ”vila, göra ingenting” är det som 

ökat mest sedan 1970, från 21% till 53% år 2015.    

  

 

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR UPPLEVELSEN PÅ PLATS  

Digitaliseringen är på framfart och når allt yngre generationer. Studier visar 

att vart fjärde spädbarn i Sverige använder internet!8 Globalt förväntas 36% 

                                                 
8 Internetstiftelsen i Sverige: Internet och svenskarna 2018 

21%
27%

30%

53%

1970 1996 2001 2015

Vila, göra
ingenting

Kairos Future 2016  
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av jordens befolkning ha en smartphone 20189.  Nya tekniker som nu intro-

duceras för att göra vår vardag enklare kommer att påverka framtidens kun-

dresa och upplevelser. Artificiell intelligens och utveckling av röststyrning 

kommer påverka hur vi söker information innan och under besöket. I framti-

den kommer vi nog behöva omvärdera vad en fysisk upplevelse handlar om 

när upplevelser i Virtual- och Mixed Reality blir bättre och mer tillgängliga 

i vardagen. Resultaten från Kairos Futures VR-labb visar att upplevelser 

kopplat till de fem sinnena och återhämtning av hjärnan blir svåra att uppnå 

i en datagenererad virtuell värld och kommer att vara svåra att konkurrera 

med fysiska resor i framtiden.  

EFTERFRÅGAN PÅ ÄKTA OCH HÅLLBARA UPPLEVELSER ÖKAR  

I en allt mer digital och tillrättalagd värld längtar vi efter det äkta. Vi vill 

uppleva äkta natur och kulturupplevelser. Runt om i världen efterfrågar be-

sökare lokala smultronställen utanför topplistan. Allt fler initiativ som kopp-

lar samman lokala innevånare med besökare skapas, så som ”Airbnb experi-

ences ”där privatpersoner kan skapa tex guidade turer för besökande till or-

ten. I appen ”Eat with” kan privatpersoner bjuda in besökare hem på mid-

dag. I en uppkopplad värld blir även den äkta naturen värdeskapande i åter-

hämtningssyfte. Som en konsekvens av att resenärer har tillgång till mer in-

formation och därmed mer pålästa och medvetna önskas hållbara upplevel-

ser. Undersökning från Booking.com (2017) visar att 65% av globala rese-

närer har som intention att boka miljövänliga boenden, och 34% bodde på 

ett eller flera året innan. 

 

MÅLBILD LYSEKIL 2030 

Kopplat till Lysekils kommuns vision 2030 togs under workshopprocessen 

följande målbild fram av Lysekil som attraktiv destination 2030 genom gap-

analys samt visionsövningen ”brevet från framtiden”: 

 

Lysekil är ett maritimt centrum som tar tillvara på havet som resurs i form 

av attraktioner, mötesplatser och upplevelser – året runt. Här kan man upp-

leva kontraster till en hektisk vardag. Hit känner man sig välkommen att 

uppleva den autentiska Bohuslänska kulturen på ett hållbart sätt. 

 

                                                 
9 Statista.com, 2018 
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SKIFTEN FÖR ATT NÅ MÅLBILDEN 

För att nå ovan beskriven målbild för Lysekils kommun har identifierats föl-

jande skiften och strategier mot 2030. Majoriteten av skiftena handlar om 

kommunala åtgärder, vilket också identifierades som första stegen för att få 

en plattform på plats för stöttning och vidare utveckling hos näringen. Skif-

tena har prioriterats mot 2020, 2025 och 2030.  

1.  Från få till fler politiska satsningar på platsens attraktivitet 

Politiska satsningar som främjar platsens attraktivitet är avgörande 

för god livskvalitet i Lysekils kommun och för att skapa ökat incita-

ment till inflyttning, aktörsutveckling och fler besökare året runt.  

2. Från otydlig till tydlig roll- och ansvarsfördelning 

Idag upplevs roll- och ansvarsfördelning i utvecklingsprocesser 

kring platsattraktivitet och det utbudsrelaterade ekosystemet som 

otydlig. Särskilt kommunens roll och uppdrag diskuteras och ifråga-

sätts, både internt och externt. Att ta fram, implementera och kom-

municera en tydligare karta över vem gör vad skapar förutsättningar 

för tillit, positiv attityd samt förutsättningar för utveckling framåt.  

3. Från resursläckage och otydlighet till resurseffektivare samver-

kan mellan organisationer och nätverk 

Idag finns flera parallella nätverk, organisationer, initiativ och pro-

jekt att delta i för aktörer och företag, särskilt för besöksnäringen. 

Dock upplevs ibland syftet och resultatet av deltagandet som otyd-

ligt. Hur de olika nätverken, organisationerna, initiativen och pro-

jekten skiljer sig från varandra och samspelar upplevs även det som 

otydligt. En tydligare strukturbild och smartare samverkan mellan 

olika parter skapar resurseffektivitet i arbetet mot Vision 2030, både 

lokalt som regionalt. Även samverkan med regionala aktörer och 

nationella satsningar bör ske effektivare.   

4. Från beslut grundade på känsla till statistik och fakta 

Utan statistik, fakta och analys som underlag skapas gärna ”san-

ningar” baserade på känsla. Detta kan medföra misstro och skeptic-

ism mot nödvändiga utvecklingsidéer och initiativ. För att bättre 

kunna utvärdera effekten av satsningar behövs en förståelse kring 

värdet av fakta, statistik och uppföljning hos berörda aktörer inom 

platsutveckling och besöksnäring. Prioritering av insamlade av data 

och statistik, både kommunalt och från aktörer inom näringen skapar 

bättre beslutsunderlag och mätverktyg för destinationsutveckling.  

5. Från slutenhet till öppenhet, inkluderande och ambassadörskap  

För att bli stark som destination krävs samverkan. Det behövs poli-

tiska beslut och resurser för kommunövergripande initiativ. På lokal-

nivå behöver nätverkande främjas i affärsstärkande syfte. Även bo-

ende i Lysekils kommun bör inkluderas i destinationsutvecklingspro-

cesser för att bli goda ambassadörer. Kommunen bör vara mer öppna 
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med projektprocesser och ha ett öppet idéarkiv med status på inläm-

nade idéer kopplat till destinationens utveckling. 

6. Från ett upplevt segregerat utbud mellan besökare och boende 

till en härlig kreativ mötesplats 

För att skapa kreativitet, innovationskraft och utveckling i hela kom-

munen krävs det att människor möts och samverkar. En mängd par-

ter måste samspela och kommunen kan och bör i relevanta situat-

ioner korrdinera arbetet i syfte att skapa ett varierat och välkom-

nande utbud inom kultur- och naturupplevelser och evenemang. I 

vissa fall är det dock lämpligt att någon annan part bär huvudmanna-

skapet. Att arbeta hållbart och konsekvent är avgörande. 

7. Från fragmenterad till enhetlig information 

Bilden av Lysekil som attraktiv plats och informationen om platsens 

utbud bör utvecklas från att vara fragmenterad och i stuprör till att 

bli enhetlig. Tydlig information bör finnas internt i destinationens 

ekosystem och externt till tillresta besökare främst från Sverige men 

också riktad mot en Norgemarknad. Detta främjar lokal stolthet och 

ett gott värdskap. Informationen behöver kvalitetssäkras i de kanaler 

som boende/besökare/aktuell målgruppen befinner sig i. Här uppstår 

lätt en viss begreppsförvirring, där information och marknadsföring 

blandas ihop. I denna strategi handlar det om att kvalitetssäkra att en 

enhetlig bild och att information finns och är uppdaterad om platsens 

utbud – inte skapa marknadsföringskampanjer som är den lokala nä-

ringens uppgift. 

8. Från lågsäsong till året runt  

Från ett fokus på sommaraktiviteter i hela det turistiska ekosystemet 

till ett fokus och beredskap på att främja utbudsproduktion året runt. 

Lågsäsong blir istället kvalitetssäsong. Ett levande samhälle året runt 

skapar en attraktiv kommun för boende och detta gynnar även be-

söksnäringen.  

9. Från brist till smart och resurseffektiv kompetensförsörjning 

Både näringen och kommunen behöver intensifiera sitt arbete med 

att attrahera och behålla kompetent personal. Här krävs nya och in-

novativa lösningar arbetas fram i samverkan mellan näring och kom-

mun. I en framtid behövs flexibla lösningar kring både uppdrag och 

hur dessa är fördelade över året.  

10. Från eftersatt infrastruktur till initiativkraft och investerings-

vilja 

Ansvaret för den fysiska infrastrukturen ägs och förvaltas främst av 

kommunen. Detta kräver ibland stora insatser och investeringar. 

Saminvesteringar av olika slag kan vara möjliga lösningar med detta 

kräver stor transparens och tydlighet i både genomförande och för-

valtningsfasen. Det viktiga är att mellan olika parter ha en god dia-

log om hur resurser bör prioriteras. 
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REKOMMENDATIONER OCH RÅD PÅ 

VÄGEN  

• Ta fram program och konkreta handlings- och resursplaner och 

stäm av strategin under vägen 

Nästa steg i arbetet är att ta fram program och konkreta handlings- 

och resursplaner kopplat till målbilden och respektive skifte. För att 

lyckas framgångsrikt med att genomföra Destinationsstrategi krävs 

kontinuerliga avstämningar under vägen. I en snabbt föränderlig om-

värld är ett agilt förhållande till strategi och handlingsplaner att före-

dra där omvärldsförändringar tas i beaktande och justeringar utförs 

med hänsyn till dessa. Ett vindtunneltest med rådande omvärldstren-

der är ett bra sätt att stämma av strategin på vägen framåt.  

 

• Skapa arbetsgrupper kring fokusområden för vidare arbete med 

strategin. 

o För att implementera och genomföra strategin skapas med 

fördel arbetsgrupper med representanter inom fokusområden 

med uppgift att driva arbeta vidare.  

  

• Utökade resurser för platsvarumärkesarbetet är nödvändigt  

För att skapa en gemensam bild av Lysekil rekommenderas att ett 

strukturerat arbetet med platsvarumärket. Utökade resurser kopplat 

till detta arbete i form av en kommunikatör/informatör är nödvändigt 

för att få bästa effekt i form av attraktionskraft. 

 

• Eftersträva datadrivna beslut  

Digitaliseringens framfart gör det lättare att samla in och bearbeta 

data. För att skapa bättre beslutsunderlag som inte baseras på känsla 

blir det viktigt att skapa förståelse för datainsamling lokalt samt att 

prioritera detta internt inom kommunen där mätbara initiativ finns. 

 

• Sätt de boende och besökare i fokus 

Fortsätt arbetet med att lyssna på de behov som finns hos boende 

och besökare. Vad anser de vara attraktivt med platsen? Bevaka om-

världsförändringar och genomför målgruppsanalyser för att skapa 

förutsättningar för att ligga i framkant och vara konkurrenskraftiga 

som plats att bo och besöka.  
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• Rollfördelning och samverkan  

o En nyckel för framgång är en tydlig rollfördelning internt där 

inblandade förstår sin roll och uppgift i processen. En öppen-

het och inkluderande kultur där andra intressenter bjuds in är 

viktigt för implementation och genomförandekraft. Samver-

kan lokalt, regionalt och globalt uppmuntras och skapar en 

stark destination.  

 

• Politiska satsningar blir viktiga för framgång  

o Genom kontinuerliga satsningar och medel från politiskt håll 

för utveckling av platsens attraktivitet skapar man en positiv 

spiral i samhällsutvecklingen. En attraktiv plats för boende 

och besökande skapar incitament för att fler vill flytta till 

kommunen och bidra till kommunens tillväxt.  

 

SUMMERING 

Lysekil har en bra grund för att skapa en attraktiv plats för dagens och fram-

tidens boende och besökare. Med relativt små justeringar i rollfördelning, 

rätt satsningar framåt och lokalt engagemang finns potential att nå målbil-

den om ett marint centrum med upplevelser året runt år 2030.   

 

 

 

OM KAIROS FUTURE 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper 

företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, 

innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos 

Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har re-

presentanter samt samarbetspartners över hela världen. 

För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss: 

 
Kairos Future 

Box 804 

101 36 Stockholm 

Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3 

08–545 225 00  

info@kairosfuture.com   

www.kairosfuture.com 

http://www.kairosfuture.com/
mailto:info@kairosfuture.com
http://www.kairosfuture.com/
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Taxa för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom 
 
Sammanfattning 
För att samordna färdtjänstresor har budget och ansvar för demenssjukas 
omsorgsresor överförts till samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt fick 
kommundirektören i uppgift att utreda taxan för dessa resor. Socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse har varit grund för beslutet och i deras skrivelse framgår att 
färdtjänstresor för demenssjuka så kallade omsorgsresor varit subventionerade 
sedan lång tid tillbaka. Avgiften för en enkelresa har varit 20 kr för den enskilde. 

I jämförelse har kommunens kostnad för en enkelresa varit vida överstigande 20 kr. 

Andra personer som har färdtjänst har en avgift på 76 kr per enkelresa 2019.  

För personer som har beslut om färdtjänst för omsorgsresor är förslaget att taxan 
sätts till en avgift motsvarande 50 % av en vanlig färdtjänstresa, vilket innebär 38 
kr 2019. Det innebär också ett behov att göra ett tillägg i taxan för färdtjänstresor 
för så kallade omsorgsresor att avgifter utgör 50 % av taxa för enkelresa.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att anta en ny avgift för 
enkelresa för demenssjukas resa till och från biståndsbedömd dagverksamhet, så 
kallade omsorgsresor, till 50 % av färdtjänsttaxa för enkelresa. Samt komplettera 
färdtjänsttaxan med denna taxekonstruktion.      

Ärendet 
Den 16 februari 2017, § 7, beslutade kommunfullmäktige att överföra ansvaret för 
färdtjänstfrågor med tillhörande budgetmedel från socialnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 2017-01-01.  

Kommunfullmäktiges beslut att kommunstyrelsen övertar ansvaret för färdtjänst 
har verkställts för alla typer av färdtjänst. Beslutet att överföra tillhörande 
budgetmedel har dock inte verkställts fullt ut, då budget och kostnad för resor till 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom fortsatt tillfaller socialnämnden. 
Socialförvaltningen har gått igenom beslutsunderlaget och inte hittat någon 
skrivning om, eller indikation på, att färdtjänstresor till dagverksamhet ska 
undantas beslutet.  

Personer med behov av färdtjänst till dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom ansöker om färdtjänst hos handläggare vid kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning som prövar och fattar beslut om den enskildes rätt till 
färdtjänst enligt Lag (1997:736) om färdtjänst. Beviljas den enskilde färdtjänst 
utfärdas ett generellt färdtjänsttillstånd. Det finns alltså inget särskilt beslut om, 
eller tillstånd för, resor till dagverksamhet. Tidigare har socialförvaltningens 
handläggare beslutat om så kallade omsorgsresor, vilka då haft en annan avgift. 

http://www.lysekil.se/
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Socialförvaltningen menar att kommunfullmäktiges beslut är ofullständigt och 
inkonsekvent genomfört och föreslår därför att budgetmedel, och därmed också 
kostnader, för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom överflyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut 2017-02-16, § 7.  

Den 13 december 2018 beslutade kommunfullmäktige att ansvar och budget skall 
överföras till samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt gavs kommundirektören i 
uppdrag att utreda taxa för dessa resor.  

Budget för dessa resor, så kallades omsorgsresor, har inte täckt kostnaderna trots 
att socialnämnden över tid förstärkt budgeten.  Budgeten för färdtjänstresor var år 
2018 350 tkr, och resorna gick med ett underskott på motsvarande 150 tkr jämfört 
med budget. 

En av orsakerna till överflyttning av ansvaret var att alla färdtjänstresor ska 
hanteras inom samma förvaltning som hanterar färdtjänstfrågor. Enligt 
kommunens taxa för egenavgiften för en enkelresa 76 kr 2019. Det skiljer sig från 
dessa så kallade omsorgsresor eftersom enkelresan kostar 20 kr.  

I samband med beslutet i kommunstyrelsen fick kommundirektören i uppgift att se 
över taxan och om omsorgsresorna även i framtiden ska ha ett lägre pris än 
färdtjänstresor. 

En jämförelse med några grannkommuner visar prisskillnader för en enkelresa, 
uppgifter för 2018. 

 

Omsorgsresekostnad i Strömstad, egen buss Gratis 
Omsorgsresekostnad i Sotenäs, egen buss 23 
Omsorgsresekostnad i Munkedal 30 
Omsorgsresekostnad i Orust 42 

 

Förvaltningens synpunkter  
Handläggning för färdtjänstresor bör samordnas och vara likvärdig för alla 
personer som har beslut om färdtjänst i kommunen. Ett första steg är att det bör 
ske en viss upptrappning av avgiften för de så kallade omsorgsresorna, vilka har 
varit subventionerade sedan en lång tid tillbaka. 

Taxan för färdtjänstresor bör kompletteras med avgift för så kallade omsorgsresor. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 

http://www.lysekil.se/
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