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1 Vision och värdegrund 
1.1 Vision 2030 
Kommunfullmäktige tog den 19 oktober 2017 beslut om kommunens vision. Visionen ska 
vara ledstjärna i planeringen och utvecklingen av verksamheten. 

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.” 

Lysekil – det hållbara samhället 

Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval 
– vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi 
värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar uppskatta dess värden och 
möjligheter. 

Lysekil – det attraktiva samhället året runt 

Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt unika läge med 
havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi 
väger in kustsamhällets årsrytm, olika miljöer och möjligheter. 

Lysekil – kreativitet och framtidstro 

Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för 
människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i 
stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden. 

Lysekil – den självklara mötesplatsen 

Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se 
varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter 
och evenemang som lockar besökare året runt. 

Lysekil – ledande inom maritima näringar 

Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom 
forskning, utveckling, utbildning och företagande. 

1.2 Värdegrund  
Som komplement till visionen har kommunfullmäktige tagit beslut om en värdegrund. 
Värdegrunden gäller för både tjänstemän och förtroendevalda politiker och ska användas i 
hela organisationen. 

Värdegrunden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden 
ska få kraft måste de ”översättas” och användas i vardagen. 

Öppet, enkelt, värdigt 

Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun; 

Öppet 

Begreppet innehåller flera dimensioner:  

Öppet och faktabaserat 

Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del 
av dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara öppna i alla de delar som inte begränsas av 
myndighetsutövning och sekretess. 
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Öppet förhållningssätt 

Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha 
en öppen, bejakande och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan 
vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut. 

Enkelt 

Lysekils kommun skall underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår 
service. 

Värdigt 

Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun skall kommunicera och agera 
utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme. 

2 Kommunens grunduppdrag 
Kommunen har ett samhällsserviceuppdrag och har enligt lag skyldighet att sköta plan- och 
byggfrågor, förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, bibliotek, räddningstjänst, miljö- och 
hälsoskydd samt vatten och avlopp. Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn 
och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Lysekils 
kommun värnar också om frivilliga verksamhetsområden som fritid och kultur. Detta 
innebär att kommunen ska se till att det finns en fungerande välfärd men också att vara en 
strategisk samhällsutvecklare. För att lyckas med uppdraget har kommunen också ett 
arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med de tjänster som behöver utföras. 

Kommunens styrs av en politisk organisation med folkvalda politiker. Kommunen är 
organiserad i nämnder och förvaltningar som har till uppgift att tillgodose invånarnas behov 
inom olika områden. 

I kommunen finns också kommunala bolag som LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB, 
Lysekils Hamn AB, Havets Hus AB samt Rambo AB där Lysekils kommun äger 25,0 procent. 

En kommuns obligatoriska uppgifter är: 

• Social omsorg (omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt 
individ- och familjeomsorg) 

• För-, grund- och gymnasieskola 
• Plan och byggfrågor 
• Miljö- och hälsoskydd 
• Renhållning och avfallshantering 
• Vatten och avlopp 
• Räddningstjänst 
• Civilt försvar 
• Biblioteksverksamhet 
• Bostäder 

En kommuns frivilliga uppgifter är: 

• Fritid och kultur 
• Energi 
• Sysselsättning 
• Näringslivsutveckling 
• Hamnverksamhet 
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2.1 Kvalitetsfaktorer 
Kvalitetssäkring av kommunens grunduppdrag, som definieras i lagstiftning och andra 
styrande dokument, sker genom kritiska kvalitetsfaktorer. En kritisk kvalitetsfaktor är något 
kommunen, utifrån verksamhetens grundläggande uppdrag, behöver följa upp och ha 
kontroll över. Det är ett område som är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och 
service. Kritiska kvalitetsfaktorer utgår från fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, 
medarbetar- och ekonomiperspektiv. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med kvalitetsindikatorer. En 
kvalitetsindikator är ett mätvärde som visar om kommunen är på rätt väg eller inte. På så sätt 
uppnås ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. I budget 2021 har 
målgruppsperspektivet utökats med två kvalitetsfaktorer; God äldreomsorg och Goda 
livsvillkor för barn och unga. 

Lysekils kommuns kritiska kvalitetsfaktorer är följande: 

Målgruppsperspektivet Verksamhetsperspektivet 
Miljö/ekologi i kommunen Tillgänglig och kommunikativ verksamhet 
Folkhälsa och integration Intern kontroll 
Medborgarinflytande och verksamheter som möter 
medborgarnas behov  

Tillväxt och samhällsutveckling  
Ett starkt varumärke  
Attraktiv plats att bo och leva på  
God äldreomsorg  
Goda livsvillkor för barn och unga  

Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 
Attraktiv arbetsgivare God ekonomisk hushållning 
God arbetsmiljö  

  

3 Utvecklingsområden, inriktningar och 
utvecklingsmål 

Utvecklingsområden pekar ut de områden som bedöms vara viktiga och avgörande för att 
kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Utvecklingsområden identifieras och 
formuleras utifrån genomförda omvärlds- och nulägesanalyser. 

Utifrån ett utvecklingsområde som identifierats formuleras ett eller flera utvecklingsmål som 
utgör grunden för verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Förvaltningen tar fram 
strategier och åtgärder till varje utvecklingsmål. 

Varje utvecklingsmål har en eller flera indikatorer som visar hur utvecklingen går. 

3.1 Barn och unga är vår framtid 

Definition och motivering 

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och Lysekils 
framtid. För det kommunala grunduppdraget finns lagstiftning som styr verksamheter inom 
såväl skola som socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker därför inom 
förvaltningarnas verksamhetsansvar. När särskilda utmaningar uppstår är de ofta komplexa. 
De berör olika förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det handlar ofta 
om familjesituation, fritid och sociala relationer. Samverkan är därför centralt för att 
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optimera barn och ungas villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre 
levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala kostnader. 

Inriktning 

Vi ska arbeta med att främja, förebygga och vid behov stötta och hjälpa målgruppen. Vårt 
arbete ska ske med gemensamt fokus och i samarbete mellan berörda verksamheter. Vi ska 
utgå från barn, ungas och familjers behov och förutsättningar. Valda arbetssätt och metoder 
ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
Grunden för barns utveckling startar genom att aktivt erbjuda stöd till föräldrar. Genom aktiv 
samverkan mellan skola och omsorg ska en helhetssyn genomsyra vårt arbete för en god 
fysisk och psykisk hälsa. En meningsfull fritid är centralt för att utveckla ett tryggt och socialt 
hållbart samhälle. Därför läggs ett särskilt fokus att ta vara på barns och ungas tankar, 
initiativ och kreativitet 

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

3.2 Vi utvecklas genom lärande 

Definition och motivering 

Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker 
utveckling av både individ, organisation och samhälle. För att möta framtidens krav och 
utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta 
för att nya idéer ska utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ och 
kompetent organisation som kan och vågar. Lärande, innovation och nytänkande behöver nå 
en ökad status i Lysekils kommun. 

Inriktning 

Vi behöver visa trovärdighet över tid i att vara en lärande organisation och medvetet utveckla 
vår organisationskultur i önskvärd riktning. Såväl politiker som tjänstepersoner ska visa att 
utveckling och lärande har hög prioritet. All personal ska vara delaktig vid utvecklingen av 
den interna organisationen, vilket också är centralt i arbetet med kommunens styrmodell. 
Tydlighet i verksamhetens mål och uppdrag är betydelsefullt, det är också viktigt med 
kontinuerlig information och kommunikation. 
En organisationskultur med inriktning mot ständiga förbättringar och ett tillåtande klimat 
där modet att våga prova nya idéer ska utvecklas. Nyckeln till framgång är att våga prova nya 
arbetssätt även om det går fel, misslyckande måste tillåtas.  Även olika former av innovativ 
samverkan över gränserna ger ökade möjligheter inför framtiden. 

3.2.1 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent 
organisation. 

3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

Definition och motivering 

Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och 
företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential. 
Det finns en god tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i att 
attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.  
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Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst tillsammans 
med externa aktörer som: Sven Lovén-centret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala 
universitet), SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, SeaTwirl utgör basen i ett 
brett och redan befintligt kluster.  
 
Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och innovationsmiljö med målsättning att bli 
nationell nod för hållbar blå tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. 
Fem starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL Svenska 
Miljöinstitutet samverkar i projektet med Lysekils kommun och Innovatum.  
 
Vi är unika i våra möjligheter inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela 
kommunens profilbärare. 

Inriktning 

Vi vill utveckla och fördjupa det maritima samarbetet mellan universitet, institut, företag och 
kommun så att Kristineberg utvecklas till en nationell nod för hållbar blå utveckling. 
  
Vi vill förbättra infrastrukturen och skapa goda förutsättningar för människor med koppling 
till maritima näringar att bosätta sig i Lysekils kommun.  
 
Vi vill marknadsföra maritim turism om mat samt utveckla de maritima inslagen på Campus 
Väst.  
 
Vi vill knyta samman det lokala näringslivet med utvecklingen på Kristineberg i syfte att 
skapa utvecklingsmöjligheter för både befintliga och nya företag. 
 
Vi ser att Havets Hus med sina många besökare och sitt uppdrag att visa och lära om livet i 
västerhavet spelar en viktig roll i att kommunicera ut "maritima Lysekil". 

3.3.1 Utvecklingsmål: Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

3.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

Definition och motivering 

I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm. 
Vi har en attraktiv livsmiljö med ett 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 Lysekils 
kommun finns bra förutsättningar för en god upplevelse hela året runt både för invånare, 
besökare och potentiella kommuninvånare. 

Inriktning 

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. Vi 
vill utveckla små och stora upplevelser året runt för människor i alla åldrar och med olika 
intressen.  
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. 
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3.4.1 Utvecklingsmål: I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare 
erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt. 

3.4.2 Utvecklingsmål: Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 

3.5 Vi tar ansvar för miljön 

Definition och motivering 

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv 
kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta. Hela samhället står inför en omfattande omställning där 
Lysekils kommun har en betydelsefull roll att spela. 

Inriktning 

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

Vi fokuserar på fem prioriterade områden i miljöarbetet: 

• Hållbara resor och transporter – genom utveckling både i infrastruktur och i 
verksamheterna skapar vi lösningar för ett mer hållbart resande och effektivare 
transporter. 

• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster – vi eftersträvar att använda 
produkter från biobaserade råvaror och att nyttja tjänster som bidrar till övergången 
till en resurseffektiv cirkulär ekonomi. 

• Ekologisk och klimatsmart mat – vi minskar matens miljöpåverkan genom att utveckla 
menyer, inköp och mathantering. 

• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler – vi ser till att byggnader har liten klimat- 
och miljöpåverkan från såväl material och byggprocess som från dess drift. 

• Hållbar stad och natur – vi utvecklar staden och våra tätorter för att underlätta ett 
hållbart liv, och tar vara på de resurser och värden som landsbygden och naturen 
erbjuder. 

3.5.1 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska konsumera hållbart 

3.5.2 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle. 
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4 Ständiga förbättringar 
Den grundläggande tanken med kommunens styrmodell är att arbeta för allas bästa. Avsikten 
är att göra det yttersta för att underlätta och förbättra människors vardag och erbjuda service 
och tjänster utifrån skiftande behov. 

Arbetet i de olika verksamheterna ska utföras på ett professionellt sätt och det ska 
genomsyras av medskapande och ansvarstagande. Det ska göras kontinuerliga uppföljningar 
och analyser av kvaliteten ur olika aspekter. Organisationskulturen och arbetssätten kan 
alltid utvecklas och förändras så att resultaten förbättras. Vid behov ska förbättringar vidtas. 
Det handlar om att tänka ständiga förbättringar. Det innebär att lära av misstag och 
framgångar, både de egna och andras. Det handlar också om att arbeta långsiktigt och 
hållbart. Förbättringsarbetet ska bidra till att verksamheterna utvecklas och förbättras. 
Resurserna ska används på ett optimalt sätt. Alla som arbetar och verkar inom kommunens 
verksamheter har ansvar för den kvalitet som uppstår. Oavsett var i organisationen arbetet 
pågår eller vilket uppdrag som utförs ska alla medarbetare medverka i förbättringsarbetet. 
Den samlade professionella kunskapen är en viktig tillgång. Medarbetares goda idéer och 
insatser ska uppmuntras och belönas. 

Ständiga förbättringar innebär att ringa in, synliggöra och lyfta fram de förbättringsområden 
som existerar och som går att påverka, både i stort och i smått. Viktigt är att utveckla ett 
systematiskt kvalitetsarbete. 

Ett systematiskt förbättringsarbete är centralt för verksamhetsutvecklingen. Arbetet med 
ständiga förbättringar kommer att avgöra kommunens förmåga att möta framtidens ökande 
krav. 

5 Uppdrag 
Satsning på äldreomsorgen 

Socialnämndens ram utökas med 8,4 mnkr för kvalitetshöjande insatser inom 
äldreomsorgen. En viktig del i detta uppdrag blir att genomföra Äldreomsorgslyftet där 
kostnaderna för att arrangera utbildningarna finansieras ur ramökningen. 

Regeringen och samarbetspartierna har enats om att i budgeten för 2021 tillföra resurser till 
kommunerna för att stärka äldreomsorgen. För Lysekils del innebär det 8,4 mnkr. Hela 
beloppet används till att utöka socialnämndens ram. Vidare finns statliga medel på 
sammanlagt 6,8 mnkr att söka för det så kallade Äldreomsorgslyftet (kompetensutveckling av 
personal). Dessa kan användas till vikariekostnader för medarbetare som utbildas, men 
förutsätter att kommunen kan tillskapa utbildningarna. 

Ett socialt hållbart Lysekil 

Kommunstyrelsen tillförs 2 mnkr i utökad budgetram att fördela till ytterligare insatser som 
planeras förvaltningsgemensamt inom utvecklingsområdet ”Barn och unga är vår framtid”. 
Insatserna genomförs av ansvariga nämnder. 

I Lysekils kommun kan vi idag se en trend med upplevd otrygghet och minskad tillit mellan 
människor. Vi har sett en ökad social oro kopplad till barn och ungdomar och det finns en 
problematik med normbrytande beteende och utanförskap. Kommunstyrelseförvaltningen 
har i rapporten ”Social oro i Lysekils kommun” presenterat en kartläggning och ett antal 
förslag till åtgärder för kommunens verksamheter. 

En framgångsfaktor som ska utvecklas vidare inom uppdraget är samverkan, dels mellan 
olika verksamheter i kommunen, dels med föreningslivet och civilsamhället i övrigt. 
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Minska behovet av försörjningsstöd 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillförs 3,6 mnkr i utökad ram för långsiktiga 
satsningar på att minska behovet av försörjningsstöd genom kvalitetshöjande insatser inom 
försörjningsstödshandläggningen. 

De kvalitetshöjande insatserna inom försörjningsstödshandläggningen handlar om att sätta 
fokus på långa ärenden och de som har en komplex problematik och ohälsa. Det handlar om 
att stödja och utreda personers diagnoser, funktion och arbetsförmågor antingen för att de 
ska få möjlighet till omfattande stöd vid eventuell lönebidragsanställning alternativt få 
underlag för att söka sjukersättning. Målet är därmed att finna vägen till, i bästa fall, arbete 
men också alternativt att få varaktig försörjning inom sjukförsäkringen. 

Inom ramen för uppdraget får utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen i uppdrag att i 
samverkan med hela kommunkoncernen organisera insatser där friska personer som står 
långt från arbetsmarknaden får möjlighet att komma i arbete. Insatsen görs i avsikt att ge 
personer med försörjningsstöd möjlighet att söka sig vidare till reguljära arbeten eller i ett 
senare skede kunna ta del av a-kassa. 

Planera för verksamhetsmark 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inventera vilka markområden som skulle vara 
möjliga att planlägga för verksamheter. 

Framgångsrika företag som kan utvecklas och skapa arbetstillfällen är av avgörande 
betydelse för Lysekils kommun. En viktig förutsättning för detta är att inventera mark 
tillgänglig för lokalisering av verksamheter i alla delar av kommunen. 

Satsning på miljö och klimat 

Det miljöstrategiska arbetet i kommunen ska stärkas. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatplan för Lysekils 
kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att prioritera naturvårdskompetens till 
förvaltningen för att på sikt kunna ta fram en ny naturvårdsplan för Lysekils kommun. 

Omställningen till ett miljövänligt och klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men 
det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter. När vi förändrar vårt samhälle ska 
vi välja lösningar som bidrar till utveckling av kommunen och ett gott liv för alla som lever 
och verkar här. Våra unika naturmiljöer är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att 
Lysekil är en attraktiv kommun. 

Utifrån tidigare antagna styrdokument behöver planer tas fram som mer konkret visar på 
åtgärder som ska genomföras för att intensifiera kommunens omställningsarbete. 
Inriktningar för miljö- och klimatarbetet finns fastslagna i såväl kommunfullmäktiges 
utvecklingsområde ”Vi tar ansvar för miljön” som styrdokumentet ”Riktlinjer för ett 
strukturerat miljöarbete”. Lysekils kommun har vidare anslutit sig till initiativet ”Fossilfritt 
Sverige” och Västra Götalandsregionens strategi ”Klimat 2030”. 

Bättre förutsättningar att använda cykel 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en cykelplan för Lysekils kommun med 
inriktning på insatser som ska göra det möjligt för fler att välja cykeln. 

På kortare sträckor är cykeln konkurrenskraftig mot bilen om rätt förutsättningar finns. Det 
finns också en stor potential för besöksnäringen inom cykelturismen. En ökad användning av 
cykel har många positiva effekter, framförallt i form av en ökad folkhälsa men skapar också 
bättre förutsättningar för bra livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen. 
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6 Förutsättningar och omvärldsanalys 
6.1 Sammanfattning förutsättningar och omvärld 
Nationellt 

Flera olika institut och även Sveriges Kommunen och Regioner (SKR) spår att ekonomi har 
gått in i en avmattningsfas och att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020. En 
viktig faktor för skatteunderlaget är antalet arbetade timmar och då vi går in i en 
lågkonjunktur förväntas att arbetade timmar kommer att minska under 2020 efter att legat 
still under 2018 och 2019. 

Statistiken från arbetsförmedlingen visar att antalet arbetslösa ökar. Detta var innan 
Coronapandemin. Hur läget kommer att vara när krisen är över är osäkert. Regeringen har 
fattat flera beslut om stödpaket till företag, kommuner och regioner för att underlätta krisen. 

SKR presenterade en ny skatteprognos i cirkulär 20:32 per augusti, vilken ligger till grund för 
budgetförslaget. Jämfört med prognosen som presenterades i april är utvecklingen 2021 
nedjusterad på grund av att SKR räknar med mindre ökning av lönesumman i prognosen per 
augusti. 

Effekten av Coronapandemin kommer att vara långvarig. Den globala ekonomin har stannat 
av och den viktiga svenska exportmarknaden väntas falla med hela 9,0 %. 

En snabb försvagning av efterfrågan syns såväl inhemskt som i omvärlden. 

SKR har nedvärderat den ekonomiska tillväxten, både globalt och den svenska tillväxten och 
till kvartal tre 2020 förväntas det vända. 

Arbetslösheten förväntas stiga snabbt och ligga kring 10 procent och lågkonjunkturen antas 
bestå till 2023. 

Samtidigt är det en mycket stor prognososäkerhet. 

Lokalt i Lysekil 

Befolkningsutvecklingen i kommunen är negativ mellan 2018 och 2019, det är en minskning 
med 56 personer, vilket är en ovanligt stor minskning. Antalet 65 år och äldre ökar med 76 
personer och åldersgruppen 0–19 år minskar med 43 personer och gruppen 20–64 år 
minskar med 89 personer. Även första halvåret 2020 har befolkningen minskat och per 
200630 var det 14 486 invånare att jämföra med 14 555 vid årsskiftet. 

Befolkningsstrukturen följer samma utveckling som övriga Sverige. Det är en ökande andel 
äldre personer och populationen 19–64 år minskar. När det är färre som arbetar påverkas 
också skatteunderlaget negativt. 

Ett mått som mäter förhållandet mellan de som förväntas arbeta och betala skatt kontra de 
som har behov av välfärdstjänster är den så kallade demografiska försörjningskvoten. Den 
mäter andelen 0–19 år och 65 år och äldre i förhållande till antalet 20–64 år.  Lysekils 
kommun har värdet 98 procent för 2019 och Lysekils kommun har ett högre värde än snitt i 
Västra Götalandsregionen och i jämförelse med snittet för alla kommuner i Sverige. Önskvärt 
är ett lågt värde, men Lysekils kommun ligger ca 10 procentenheter över snittet för Sveriges 
kommuner. 

Med den åldrande befolkningen som finns i kommunen, så kommer också behovet av nya 
äldreboenden och annat stöd till äldre att öka. Vid mätning 2019-12-31 var det 14 555 
invånare och av dessa var det 30 procent som var 65 år eller äldre. Det pågår en utredning 
kring framtidens äldreomsorg som ska presenteras innan årsskiftet. 

Eftersom personer i den arbetsföra åldern minskar kommer personalförsörjning påverka 
kommunen både personellt och finansiellt.  Med tanke på omvärlden kommer det att vara 
stor konkurrens om kompetent personal. 
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Det finns verksamheter inom kommunen som har haft en stor personalomsättning, vilket 
påverkar både ekonomin och verksamhetens utveckling. Vissa personalgrupper är så svåra 
att rekrytera att kommunen har använt bemanningstjänster, vilket blir kostsamt i längden. 
Ett viktigt område att fokusera på är att behålla den personal som finns och vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Om Lysekils kommun ska vara en attraktiv plats att bo på, krävs att det byggs olika former av 
boende som kan locka personer att bosätta sig i kommunen. 

Kommunen har som många andra kommuner ett stort behov av att investera i sina 
ålderstigna anläggningar såsom skolor och fritidsanläggningar. Nu är räntan låg och det är 
möjligt att låna till investeringar, men om räntan stiger är det på lång sikt en finansiell risk. 

Sveriges kommuner har svårt att klara sina uppdrag och har behov av resurser från staten, 
inte bara riktade statsbidrag. Under 2020 har staten beslutat om ett flertal åtgärder för att 
underlätta för kommuner att klara sitt uppdrag genom krisen och betalat ut extra bidrag till 
kommuner. Även extra tillskott till kommuner och regioner har presenterats i 
höständringsbudgeten. Regeringen har presenterat flera förslag som ingår i skatteprognosen 
för kommunen 2021–2023. 

6.2 Befolkning 
Allmänt 

Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren men vid årsskiftet 
191231 var det 14 555 invånare, vilket var en minskning med 56 personer jämfört med 2018. 
Befolkningsökningen har tidigare främst varit en effekt av migrationen. Födelsenettot är 
fortfarande negativt. De som flyttat ut är personer som vistats i kommunen kortare tid, vilket 
tyder på att det är nyanlända som flyttat. Ofta flyttar nyanlända, som inte rotat sig på orten, 
till storstäder. Samtidigt flyttar yngre personer som studerar på annan ort. 

Kommunen har vid några tillfällen beställt befolkningsprognoser från SCB, men prognoserna 
har pekat på en alltför positiv utveckling och avvikit från verkligheten. Flera faktorer 
påverkar befolkningsutvecklingen. Det finns planer och projekt för nya lägenheter och 
småhus, vilket kan ge en inflyttning, och arbetstillfällen inom pendlingsavstånd påverkar. Det 
finns planer på en eventuell utbyggnad av den största arbetsgivaren i kommunen, Preem, och 
norsk fiskeindustri planerar en anläggning i Sotenäs kommun inom en femårsperiod. Det är 
viktigt kommunen upplevs som attraktiv med bra förskolor, skolor och annan service till 
medborgarna. 

Befolkningsutveckling kvartal 4 2015-kvartal 2 2020 

En analys av utvecklingen kommer att göras inför årsredovisningen. Förhoppningsvis med en 
förklaring till den negativa utvecklingen och analys av orsaken. 
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Inför budget 2022 kommer kommunen att beställa en ny prognos från SCB. För att få en 
träffsäker prognos måste yttre faktorer som bostadsbyggande och företagsetableringar vägas 
in. Samtidigt som migrationen 2015–2017 påverkar prognosen måste en balans mellan olika 
faktorer finnas för att få en bättre prognos. Kommunen måste göra realistiska bedömningar 
av dessa faktorer. 

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att följa befolkningsutvecklingen. 

En faktor för ekonomisk hållbarhet är den så kallade demografiska försörjningskvoten. 

 
  

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och 
antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är ett lågt 
värde. Källa: SCB. 

Värde 2019:  98 %. 

6.3 Behovet av bostäder 
Boverket sammanställer årligen läget på bostadsmarknaden i landets kommuner i 
bostadsmarknadsenkäten.  I bostadsmarknadsenkäten för år 2020 har Lysekils kommun 
gjort den samlade bedömningen av bostadsmarknadsläget att det finns ett underskott på 
bostäder i tätorten med omnejd. Det behövs både tomter för småhus, bostadsrätter och 
hyresrätter. Störst är behovet av billiga bostäder för unga och äldre samt olika typer av så 
kallade mellanboenden för äldre personer. På Skaftö finns det behov av hyresrätter, medan 
det i stort råder balans på bostadsmarknaden i de norra kommundelarna. 

Det finns planberedskap för tillskapandet av cirka 500 bostäder och det finns byggprojekt på 
gång som ger ett stort tillskott på både hyresrätter och bostadsrätter inom den närmaste 
treårsperioden. Kommunens bostadsbolag driver flera av dessa projekt. 

Förväntat påbörjande av bostadsbyggande under 2020 enligt är: 

• 25 hyresrätter 
• 13 bostadsrätter 
• 22 småhus 
• 5 bostäder för personer med funktionsnedsättning – hyresrätter 

  



Lysekils kommun, Budget 2021 plan 2022-2023 Budgetförslag 3 15 (29) 

Förväntat påbörjat bostadsbyggande 2021: 

• 35 hyresrätter 
• 52 bostadsrätter 
• 31 småhus 
• 20 trygghetsbostäder – hyresrätter 

Att bygga olika typer av bostäder har betydelse för att skapa flyttkedjor. Det ska finnas ett 
varierat utbud i kommunen. Det finns planberedskap, men kommunen är beroende av 
externa aktörer. 

6.4 Sysselsättning 
Under 2019 beslutades om att skapa en ny förvaltning, arbetslivsförvaltningen (ALF), under 
utbildningsnämnden med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Organiseringen av ALF med 
vägledning och stöd, arbetsliv och vuxenutbildning har ett samlat ansvar för 
sysselsättningsfrågor. Detta förväntas bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet 
samt en minskning av försörjningsstödet. 

Konjunkturen har under 2019 mattats av och det återspeglas även på arbetsmarknaden. 
Trots att arbetslösheten i Lysekils kommun är lägre än i riket vad avser öppet arbetslösa och 
sökande i program (16–64 år) har arbetslösheten ökat snabbare än i såväl riket som i Västra 
Götalandsregionen. När det gäller öppen ungdomsarbetslöshet (18–24 år) ligger Lysekils 
kommun (per december 2019) över riket (6,5 procent mot 4,6 procent). Inkluderar man de 
ungdomar som ingår i program med aktivitetsstöd ser det bättre ut (Lysekils kommun 3,9 
procent mot riket 4,6 procent). 

Åtgärder som kan bidra till en låg eller lägre arbetslöshet är: 

• Fler praktikplatser 
• Möjlighet till utvecklingsjobb/anställningar  
• Möjlighet till särskilda anställningar 

Sysselsättningen kommer att påverkas av Coronapandemin och det svårt att avgöra 
omfattningen i dagsläget, men en ökning av arbetslösheten och ökade kostnader för 
försörjningsstöd har redan noterats. 

I jämförelse med andra liknande kommuner och regionen har Lysekil procentuellt lägre 
andel förvärvsarbetande invånare 20–64, andel %. 

 
Antal förvärvsarbetande i åldern 20–64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 
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31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under 
november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s 
registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).  Värdet för Lysekil 2018 är 79,6 %. 

7 Social hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle ska bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, 
utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder 
och funktionsnedsättning. 

Ett samlat grepp kring frågor som rör social hållbarhet är en angelägen framtidsfråga. Ökad 
polarisering och minskad tillit var utmaningar som politiken lyfte fram som särskilt 
angelägna under omvärldsanalysen. Våren 2019 inrättades ett nytt forum ”Rådet för 
folkhälsa och social hållbarhet”. Rådet ska följa upp och driva frågor som rör folkhälsa och 
social hållbarhet med uppdraget att integrera frågorna tydligare i berörda nämnder. En viktig 
del i det kommande arbetet är att få en gemensam bild av läget för att kunna verka för en 
långsiktig positiv utveckling. Detta är särskilt viktigt med anledning av att frågor som rör just 
tillit, polarisering och trygghet är komplexa och flera nämnder ansvarar för och berörs av 
frågorna. 

Människors hälsa och livsvillkor påverkas av övergripande förutsättningar som bland annat 
utbildning, inkomst, var man är född och var man bor. I Lysekils kommun finns tydliga 
skillnader mellan kommundelar avseende inkomst, valdeltagande, utbildningsnivå, 
sysselsättning och födelseland. Detta påverkar övergripande människors hälsa och livsvillkor 
och gynnar inte utvecklingen mot social hållbarhet. 

Lysekils kommun har sedan 2018 haft ett minskat mottagande av nyanlända. Samtidigt 
kvarstår behov av insatser för målgruppen, bland annat under etableringstiden, med 
målsättning att komma ut i egen försörjning. Aktiviteter som gynnar inkludering ur ett brett 
perspektiv samt som bygger tillit är därför en viktig framtidsfråga. Forskningen visar att 
medskapande, att skapa tillsammans med våra medborgare, är en förutsättning för att lyckas 
inkludera och bygga tillit. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har särskilt stor betydelse för både den psykiska 
och fysiska hälsan under hela livet. Därför är fortsatt fokus på tidiga insatser för familjer, 
barn och unga viktigt med anledning av de skillnader vi ser i Lysekils kommun idag. Det är 
inte minst viktigt att fokusera på att vuxna kommer i arbete. 

I medborgarundersökningen 2019 förbättrades kommunens värde på upplevd trygghet. 
Trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete kommer därför fortsatt vara prioriterat. 
Arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST) har implementerats och kommer att 
vidareutvecklas. Under 2020 är Lysekils kommun utvald av SKR, som en av tre kommuner i 
landet, att delta i ett projekt om medborgardialog i komplexa frågor med temat trygghet. 

  

8 Medarbetare 
8.1 Chefskap och medarbetarskap 
Lysekils kommun ska ha väl fungerande arbetsplatser som präglas av samverkan mellan 
chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Kompetenta chefer och delaktiga medarbetare 
är en förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta framtidens utmaningar. Alla 
medarbetare i kommunen arbetar för medborgarnas bästa och ger en god service för dem 
verksamheten finns till för. Kommunen har tagit fram chefs- och medarbetarplattform som 
har till syfte att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils 
kommun. 
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Chefer med ett nära och tydligt ledarskap leder till attraktiva och utvecklande arbetsplatser. 
Svårigheten att rekrytera medarbetare gör detta särskilt viktigt i strävan att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det finns i dagsläget ca 60 chefer i kommunen. Kompetensutveckling är här av 
stor betydelse. Under 2019 har ledarskapsutbildning påbörjats för samtliga chefer. Innehållet 
i utbildningen ska handla om att vara chef i en lärande organisation. Syftet är att öka 
förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån kommunens styrmodell ska chef 
tillsammans med medarbetarna planera, följa upp och utveckla verksamheten. 

Kommunens samtliga chefer träffas kontinuerligt i chefsforum som ska ge möjlighet till 
erfarenhetsutbyte. 

En återkommande utbildningsinsats för eventuella blivande chefer har påbörjats med 8 
kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland tillsammans med Högskolan väst. Utbildningen 
genomförs på Campus Väst Lysekil. Genom denna satsning kan kommunen ha större 
möjlighet att återbesätta vakanta chefstjänster. 

Verksamheterna ska sträva efter ständiga förbättringar av arbetssätt, metoder och processer. 
Goda exempel ska lyftas fram och synliggöras. Medarbetare som kan och vill ta mer ansvar 
ska känna att det finns möjligheter till detta inom organisationen. 

Det finns utvecklingsbehov inom vissa yrkesgrupper men framtiden ställer också krav på 
kreativitet, hög flexibilitet och förändringsvilja. Lysekils kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som systematiskt arbetar med kompetensutveckling, kompetensförsörjning och 
rekrytering. Ett systematiskt arbete med medarbetarenkät och uppföljning av resultat från 
denna genomförs vartannat år. Uppföljningarna på respektive arbetsplats ska generera 
aktiviteter som bidrar till verksamhetsutveckling. 

8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner 
Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla 
områden. Som arbetsgivare ska Lysekils kommun bidra till en jämställd arbetsmiljö. 
Kommunen har tagit fram en jämställdhetsplan som syftar till att främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön gällande bland annat arbetsförhållande, löneförhållande, 
föräldraskap, rekrytering och kompetens. 

8.3 Strategisk kompetensförsörjning 
Lysekils kommun arbetar för att lyckas attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla 
engagerade medarbetare med rätt kompetens. Detta kräver fokus på både 
personalförsörjning och kompetensutveckling, två strategiskt viktiga delar inom 
organisationen, i syfte att ge stöd åt verksamheternas arbete för dess måluppfyllnad. 

Det råder stor konkurrens inom många yrkeskategorier. Unga människor attraheras än mer 
av stora privata arbetsgivare och det förutspås bli brist på chefer. Nya generationer av 
medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och fritid och ställer helt nya krav på 
ledarskap. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna attrahera potentiella framtida 
medarbetare har ett arbete med att bygga en karriärsida på intranätet påbörjats. På 
karriärsidan ska publiceras förmåner, information om förvaltningarna, fotografier från olika 
verksamheter, yrkeskategorier och intervjuer med medarbetare. Även lediga tjänster inom 
kommunen ska synliggöras. 

Samverkan inom nätverket Kommunakademin Väst kommer att skapa 
utvecklingsmöjligheter för kommunens anställda och underlätta kontakt med framtida 
medarbetare. 



Lysekils kommun, Budget 2021 plan 2022-2023 Budgetförslag 3 18 (29) 

8.4 Hälsa och arbetsmiljö 
Respektive chef ansvarar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på ett sådant sätt 
att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
Arbetsgivaren ska tillse att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper om de risker som 
finns i arbetet och på arbetsplatsen. 

Sjukfrånvaron inom kommunen var 2019 8,3 procent och har ökat med 0,6 procentenheter 
från 2018. Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan den största orsaken till sjukskrivning 
såväl i kommunen som i riket. 

Lysekils kommuns chefer kommer kontinuerligt att få stöttning och kompetenshöjning i 
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Kompetenshöjningen ger en grundläggande 
kunskap om roll, ansvar och metoder för att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna 
bedrivas på arbetsplatsen vilket gynnar hälsan i arbetslivet. Utbildning är en viktig del i att 
säkra chefers kompetens i arbetsinriktad rehabilitering samt att belysa hur ett aktivt 
förhållningssätt bidrar till en god arbetsmiljö och minskade sjuktal. 

9 Ekonomiska förutsättningar 
9.1 Skattekraft 

Tkr per invånare 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lysekil 184,3 188,3 191,9 200,1 207,8 215,2 
V Götaland 186,9 190,9 199,0 206,7 214,2 220,5 
Riket 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 

Källa: SCB 

9.2 Kommunalskatt 
De kommunala skatteintäkterna beror på hur skatteunderlaget utvecklas. Skatteunderlagets 
utveckling beror på i huvudsak två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen. 
Skatteunderlaget beräknas på riksnivå. Skatteintäkterna kommer till kommunkassan det år 
det avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december påföljande år. 

Budget 2021 utgår från oförändrad skattesats 22,46 kr. 

9.3 Kommunalekonomisk utjämning 

Inkomstutjämning 

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar att alla kommuner 
respektive landsting får ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter 
till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft (förenklat 
uttryckt). Lysekils kommun är bidragstagare i inkomstutjämningen, vilket innebär ett bidrag 
på 8 183 kr per invånare 2021. 

Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan 
enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva 
verksamhet. Systemet bygger på en rad olika parametrar och använder tillgänglig statistik 
över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommuner. 
Kostnadsutjämningen bygger på kommunens beräknade standardkostnad som jämförs med 
rikets genomsnittliga standardkostnad. För Lysekils kommuns del innebär det en avgift på 
896 kr per invånare 2021. 
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9.4 Skattesats 
Prognosen bygger på oförändrad skattesats 22,46 kr. 

Tabellen nedan beskriver aktuell skatteprognos med uppgifter från SKR's cirkulär 20:32 som 
presenterades i augusti 2020. 

Invånarantalet som ligger till grund för prognosen är enligt tabell nedan. Exempelvis är 
invånarantalet 1 november 2019 grund för skatteberäkningar år 2020. Prognosen är ytterst 
försiktig och invånarantalet per 200630 ligger till grund för de kommande åren 2021. 
Invånarantalet har minskat under första halvåret 2020 men med hänsyn till planerat 
bostadsbyggande och Preems eventuella utbyggnad kommer troligen invånarantalet att öka 
2022. Samtidigt är det stor osäkerhet kring nyanländas flyttmönster. 

År 2020 2021 2022 2023 
Antal invånare 1/11 året innan 14 594 14 486 14 555 14 555 

  

9.4.1 Prognos skatter, generella statsbidrag SKR 

Prognos år (belopp i mnkr) 2020 2021 2022 2023 
Skatteintäkter 749,1 730,4 750,3 767,7 
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 110,1 118,5 128,2 138,1 
Kostnadsutjämning 6,6 13,0 13,0 13,0 
Regleringsbidrag/ -avgift 14,9 31,5 29,0 24,9 
LSS-utjämning 22,8 23,5 23,6 23,6 
Slutavräkning 2019/2020 -8,5    
Fastighetsavgift 44,4 47,9 47,9 47,9 
Summa intäkter inkl. avräkning och fastighetsavgift 939,4 964,8 992,0 1 015,2 
Välfärdsstatsbidrag flyktingvariabel 4,8    
Extra bidrag 26,5 18,1 13,2 8,4 
Totalt 970,7 982,9 1 005,2 1 023,6 

Enligt den senaste prognosen från SKR, som kom i augusti, kommer Lysekils kommun att 
erhålla skatteintäkter för 2021 med 964,8 mnkr. 

De extra bidragen om 26,5 mnkr, för 2020, består av 22,3 mnkr i generella höjningar av 
statsbidragen 2020 som kom med vårändringsbudgeten samt ytterligare 4,2 mnkr i en extra 
ändringsbudget som kompensation för minskat skatteunderlag med anledning av de 
skattelättnader som vidtagits för enskilda näringsidkare på grund av Coronaviruset. Från 
2021 kommer en del av höjningen av de generella statsbidragen att vara ett permanent 
tillskott som fördelas via den kommunalekonomiska utjämningen. 

Den 7 september aviserade regeringen att kommunerna i budgetpropositionen för 2021 
föreslås få ytterligare tillskott i generella statsbidrag. För Lysekils kommun blir det 9,7 mnkr 
2021 och 4,8 mnkr 2022. Därutöver föreslås ett permanent årligt tillskott för att stärka 
äldreomsorgen som för Lysekils kommun motsvarar 8,4 mnkr. Dessa poster redovisas under 
raden Extra bidrag i tabellen ovan. 

I regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 föreslås ett äldreomsorgslyft vilket 
rekvireras direkt från Socialstyrelsen. Lyftet syftar till att stärka kompetensen inom 
äldreomsorgen. Preliminärt uppgår beloppet för äldreomsorgslyftet till 6,8 mnkr. 
Äldreomsorgslyftet ligger utanför tabellen ovan. 

Totala intäkter för 2021 uppgår därmed till 982,9 mnkr. 

Flyktingvariabeln bygger på uppgifter angående kommunens flyktingmottagande samt 
antalet asylsökande och redovisas separat. Från och med 2021 särredovisas inte 
flyktingvariabeln utan ingår i det generella statsbidraget och fördelas lika i kr/invånare. 



Lysekils kommun, Budget 2021 plan 2022-2023 Budgetförslag 3 20 (29) 

9.5 Finansiell analys i jämförelse 

 

Kommentar 

Profiler ovan är från en rapport som tas fram av KFi (Kommunforskning i väst) och 
rapporten för 2019 kommer under hösten 2020. Profilen för kommunen jämförs med 
kommunerna i Västra Götaland och Hallands län och gäller 2016–2018. 

Nedan är sammanfattande kommentar ur rapporten för Lysekils bokslut 2018. 

"Lysekil har ett ansträngt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör förbättras till runt 2% i 
förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. 
Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att 
skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. 

Det är av största vikt att kommunen inte försvagar sitt finansiella utrymme, eftersom de 
närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som 
fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta 
innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än 
tidigare. 

För många kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas 
räcka till. Det kommer i så fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas 
verksamheter framöver. Detta bör inte vara aktuellt för Lysekil, om kommunen bedriver en 
fortsatt god ekonomistyrning med fokus att förbättra resultatnivå de kommande åren." 

En rapport för 2019 kommer i höst. 

10 Ekonomi 
10.1 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 
God ekonomisk hushållning ska presenteras i budgeten och består av två perspektiv, vilka 
presenteras nedan. En bedömning av god ekonomisk hushållning ska ske i samband med 
uppföljningsrapport 3 och årsbokslutet. 

Finansiellt perspektiv 

Enligt riktlinjerna ska de finansiella målen mätas över en 10-årsperiod. Dessa påverkas bland 
annat av vilket inriktningsbeslut som fattas kring resultat och investeringsvolym. 

Finansiella perspektivet enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Nyckeltalen formuleras som mål i budgeten och nedan redovisas nyckeltal enligt 
kommunfullmäktiges beslut angående god ekonomisk hushållning. 
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• Soliditeten i kommunkoncernen ska förbättras 

• Resultatmålet ska vara 2 % 

• Investeringar ska finansieras med egna medel 

• Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en 
rullande tioårsperiod är i balans. 

Värden för 2020 bygger på prognosen per augusti. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Soliditet inkl. 
pensionsförpliktelse
r 

-
27,3 % 

-
20,1 % 

-
15,6 % 

-
11,3 % -7,1 % -3,6 % 3,6 % 6,9 % 11,7 % 15,5 % 

Resultatets andel av 
skatteintäkterna 1,8 % 4,6 % 2,2 % 0,9 % 2,2 % 1,5 % 4,5 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % 

Självfinansieringsgr
ad investeringar 216 % 195 % 232 % 89 % 79 % 87 % 97 % 103 % 102 % 102 % 

Sammanställningen ovan bygger på resultatmål och investeringsvolym som beskrivs i avsnitt 
10.2 samt att utrymmet för investeringar är resultat och avskrivningar. Enligt 
sammanställningen kommer kommunen att uppnå de finansiella målen under planperioden. 

Målet att soliditeten för kommunkoncernen ska förbättras uppnås. 

Värdet för 2020 är utfall per augusti i tabellen nedan. 

Finansiella nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Soliditet inkl. 
pensionsförpliktelse
r 

-5,0 % -1,0 % 2,6 % 4,9 % 6,3 % 7,9 % 11,0 % 14,1 % 17,1 % 19,8 % 

Exploateringsverksamheten presenteras i ett eget avsnitt. Finansiella nyckeltalet. 

Kassaflöden Total kalkyl Tidigare 
nedlagt BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 113 140 0 0 14 280 15 750 38 035 45 075 
Utgifter -92 380 -15 249 -9 161 -15 313 -16 975 -21 700 -13 982 
Netto 20 760 -15 249 -9 161 -1 033 -1 225 16 335 31 093 

Verksamhetsperspektiv 

För att beskriva God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen 
valt att fokusera på några utvecklingsmål. De senaste åren har utvecklingsmål nedan 
fastställts. 

Tre mål blir särskilt viktiga utifrån att god måluppfyllelse innebär fler arbetstillfällen, ökad 
sysselsättning samt en positiv befolkningstillväxt. Dessa utvecklingsmål är: 

· Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

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

· Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 

Utvecklingsmålen ovan är samma mål som i budget 2019 och 2020. 

Samtidigt ska kvalitetsfaktorerna ha en positiv utveckling. 
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10.2 Budget och plan för kommunen 2021-2023 

RESULTATBUDGET mnkr Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens intäkter 234,1 194,0 198,9 195,0 197,0 200,0 
Verksamhetens kostnader -1 126,0 -1 112,3 -1 099,8 -1 144,5 -1 165,5 -1 188,9 
Avskrivningar -29 -29 -32,2 -29,5 -29,5 -29,5 
Verksamhetens nettokostnader -920,9 -947,3 -933,1 -979,0 -998,0 -1 018,4 
Skatteintäkter 731,5 748,7 740,5 730,4 750,3 767,7 
Generella statsbidrag och 
utjämning 187,9 199,2 198,9 234,4 241,7 247,5 

Extra bidrag 8,0 4,8 31,3 18,1 13,2 8,4 
Verksamhetens resultat 6,5 5,4 37,6 3,9 7,2 5,2 
Finansiella intäkter 10 8 7,3 7,3 7,3 7,3 
Finansiella kostnader -3,0 -2 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 
Resultat efter finansiella poster 13,5 11,4 43,5 9,8 13,1 11,1 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat 13,5 11,4 43,5 9,8 13,1 11,1 
Resultatets andel av 
skatteintäkter 1,5 % 1,2 % 4,5 % 1,0 % 1,3 % 1,1 % 

Krav på effektiviseringar för 
2%     7,0 9,4 

Prognos 2020 är prognos från uppföljningsrapport 3. 

Extramedel från staten som kompensation för lågkonjunktur och kostnader kopplade till 
pandemin inkluderas i beloppet för generella statsbidrag och utjämning år 2021 och framåt. 

Extra bidrag 2021–2023 avser regeringens avisering den 7 september om utökat generellt 
statsbidrag 2021 och 2022 samt äldreomsorgssatsningen. 

I regeringens förslag i budgetpropositionen 2021 föreslås ett äldreomsorgslyft vilket 
rekvireras direkt från Socialstyrelsen. Lyftet syftar till att stärka kompetensen inom 
äldreomsorgen. Preliminärt uppgår beloppet för äldreomsorgslyftet till 6,8 mnkr. 
Äldreomsorgslyftet ligger utanför tabellen ovan. 

Med uppräkning av nettokostnader med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) kommer 
resultatet 2022 och 2023 vara lägre än 2 procent och kräva åtgärder motsvarande 7,0 mnkr 
år 2022 och 9,4 mnkr för år 2023. Då skulle resultatet vara 20,1 mnkr 2022 och 20,5 mnkr 
2023. 

10.3 Driftbudget 
Driftbudget mnkr Budget 2021 
Kommunstyrelsen -72,7 
Miljönämnden -2,1 
Samhällsbyggnadsnämnden -48,2 
Utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen -355,5 
Utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen -47,8 
Socialnämnden exkl. institutionsplaceringar -379,4 
Socialnämnden, institutionsplaceringar -19,9 
Summa nämndverksamhet -925,6 
Budgetregleringspost* -43,6 
Pensionskostnader -64,9 
Personalomkostnader 46,8 
Reavinst och exploateringsverksamhet 0 
Kapitalkostnad** 11,7 
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Övrigt kommungemensamt -3,4 

Summa kommungemensamt -53,4 
Summa verksamhet -979,0 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 982,9 
Finansiella intäkter 7,3 
Finansiella kostnader -1,4 
Summa finansiering 988,8 
Summa efter finansiering 9,8 

Total 9,8 

*  Se avsnitt 10.3.1 
** Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta) 

10.3.1 Specifikation budgetregleringspost 

Mnkr 2021 
Kompensation aktivering vissa anläggningstillgångar 2,1 
Prisindex 5,0 
Kompensation lönerevision 2020 24,4 
Kompensation lönerevision 2021 12,1 
Summa budgetregleringspost 43,6 

Budgetregleringsposten består av kompensation för löneavtal, prisindex, kompensation för 
aktiveringar av vissa anläggningstillgångar. 

Då den beräknade kostnaden för lönerevisionen 2020 är lägre än budget finns utrymme för 
att sänka budgeten för lönerevision 2021. 

10.4 Balansräkning och kassaflöde 
  

BALANSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 
(belopp i mnkr) 2019 2020 2021 2022 2023 

      
TILLGÅNGAR      

      
Summa 
anläggningstillgångar 536,9 581,2 591,0 611,1 631,6 

      
Summa 
omsättningstillgångar 176,6 176,8 177,8 178,8 179,8 

      
SUMMA TILLGÅNGAR 713,5 758,0 768,8 789,9 811,4 

      
      

EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR      

OCH SKULDER      
      

Summa eget kapital 372,7 416,2 426,0 446,1 466,6 
      

Summa avsättningar och 
skulder 340,8 341,8 342,8 343,8 344,8 

      
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTT- 713,5 758,0 768,8 789,9 811,4 
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BALANSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 
NINGAR OCH SKULDER      

      
Soliditet exkl. 
pensionsåtaganden 52,2 % 54,9 % 55,4 % 56,5 % 57,5 % 

Pensionsåtaganden 398,6 389,1 372,8 353,9 340,7 
      

Soliditet inkl. 
pensionsåtaganden -3,6 % 3,6 % 6,9 % 11,7 % 15,5 % 

   

FINANSIERINGSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 
(belopp i mnkr) 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 

      
Summa medel från 
verksamheten 36,2 74,0 40,3 50,6 51,0 

      
Investeringsverksamheten      
Förvärv av anläggningstillgångar -47,4 -76,5 -39,3 -49,6 -50,0 

      
Finansieringsverksamheten      
Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      
ÅRETS KASSAFLÖDE 4,6 -2,5 1,0 1,0 1,0 

  

10.5 Prioriteringar för budget 2021 
 Ram 2021 

Mnkr Budget 2021 
Verksamhetens nettokostnad, budget 2020 -918,3 
Avskrivningar -29,0 
Avskrivningar utökning 2021 -0,5 
Uppräkning PKV 1,8 % justerad cirkulär 20:32 -16,0 
Volymökning äldre SON 0,0 
Volymökning UBN 0,0 
Förstudier investering/exploatering -1,5 
Valnämnden justering av ram 0,3 
Tillskott ALF -3,6 
Tillskott SON äldreomsorgssatsning -8,4 
Tillskott KS trygghetsarbete -2,0 
Summa nettokostnader -979,0 

  
Skatteintäkter inkl. fastighetsavgift 982,9 
Finansnetto 5,9 
Summa intäkter 988,8 

  
Resultat 9,8 
Resultat 1 procent av skatteintäkter 9,8 

Utgångspunkt för budget 2021 är gällande budget 2020 totalt 947,3 mnkr. I 
budgetförslaget i juni 2019 var beloppet 934,3 tkr, besparing på 3,5 tkr togs bort, KF-beslut 
i december utökad ram med 9,5 mnkr till SON, vilket ger budget 2020 947,3 mnkr.  
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Kommentar 

Prognosen för skatteintäkter utgår från cirkulär 20:32 per augusti och det extra stödpaket till 
kommuner som staten beslutat om, är inräknade i prognosen. Även prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) utgår från cirkulär 20:32, vilket innebär en sänkning i förhållande till 
uppgifter i prognosen för april. 

Det är den totala ramen. Nämndernas ramar kommer att justeras 2020 till följd av löneavtal 
2020, som i dagsläget inte är klart samt kompensation för kapitaltjänstkostnader i samband 
med aktivering av investeringar. 

Socialnämnden har i budget 2020 kompenserats med 13,5 mnkr för ökade kostnader för 
institutionsplaceringar och redovisar ett överskott vid uppföljningen per augusti och arbetar 
vidare med att utveckla metoder och arbetssätt för att minska antalet placerade barn och 
unga. I förslaget finns tillskott med 8,4 mnkr för regeringens äldreomsorgssatsning. I 
regeringens förslag i budgetpropositionen 2021 föreslås ett äldreomsorgslyft vilket rekvireras 
direkt från Socialstyrelsen. Lyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. 
Preliminärt uppgår beloppet för äldreomsorgslyftet till 6,8 mnkr. Äldreomsorgslyftet ligger 
utanför tabellen ovan. 

Utbildningsförvaltningen arbetar med åtgärder för att nå ett nollresultat. Inom 
arbetslivsförvaltningen redovisas en negativ prognos för 2020 till följd av högre kostnader för 
försörjningsstödet än budgeterat. I förslaget ovan ligger ett tillskott för att stärka 
verksamheten och för att öka personers självförsörjning. 

I förslaget ovan ligger ett tillskott till samhällsbyggnadsnämnden eftersom regelverket för 
bokföring av kostnader i samband med förstudier för investeringar/exploatering är 
förändrade. 

I förslaget ovan ligger även ett tillskott till KS för trygghetsarbete. 

10.6 Internränta anläggningstillgångar 
Nuvarande ränta på 2,75 procent för 2020 ändras till 1,75 procent för 2021. Räntenivån 
speglar kommunens beräknade genomsnittliga ränta för sina lån. 

10.7 Borgensavgift och borgensåtagande 
Borgensavgift och borgensåtagande 

En modell för beräkning av borgensavgifter finns och är beslutad av kommunfullmäktige. 
Modellen innebär att borgensavgiften numera är differentierad. 

I samtliga fall rör det sig om proprieborgen, dvs kommunen går i borgen såsom för egen 
skuld. 

I tabellen nedan listas kommunens tidigare beviljade borgensåtaganden respektive 
föreslagna borgensramar för år 2021. 

Borgensåtagande Tidigare av KF beviljade ramar (kr) Förslag beviljade ramar 2021 (kr) 

Helägda kommunala bolag   
Lysekils Stadshus AB 110 660 000 110 660 000 
LEVA i Lysekil AB 258 125 000 65 000 000 
LEVA Vatten AB 0 215 125 000 
Lysekils Hamn AB 36 276 724 25 200 000 
LysekilsBostäder AB 472 575 000 472 575 000 
Havets Hus AB 35 000 000 35 000 000 
Helägda kommunala bolag totalt 912 636 724 923 560 000 

   
Övriga åtagande   
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Borgensåtagande Tidigare av KF beviljade ramar (kr) Förslag beviljade ramar 2021 (kr) 
Rambo AB 23 300 000 23 300 000 
KHF Lysekils omsorgsbostäder 347 600 000 347 600 000 
Skaftö folketshusförening Ek för 1 766 391 1 766 391 
Föreningen folkets hus i Lysekil upa 1 088 346 1 688 346 
Skaftö golfklubb 800 000 800 000 
Kommunalt förlustansvar Brf 2 345 000 2 345 000 
Kommunalt förlustansvar egna hem 482 176 0 
Fyrstads flygplats 100 000 100 000 
Övriga åtagande totalt 377 481 913 377 599 737 

   
Åtagande totalt 1 290 118 637 1 301 159 737 

I tabellen nedan framgår borgensavgifter för respektive bolag: 

Borgensavgifter 2021 procent 
LysekilsBostäder AB 0,42 
Leva i Lysekil AB 0,60 
KHF Lysekils omsorgsbostäder 0,60 
Rambo AB 0,60 
Fyrstads flygplats 0,60 
Havets Hus AB 0,65 
Lysekils Hamn AB 0,42 

  

För de borgensåtagande kommunen har och som inte redovisas i tabellen ovan utgår ingen 
borgensavgift. 

10.8 Ram per nämnd och styrelse 2021 
Nettokostnadsramar i mnkr Budget 2021 
Socialnämnden exkl. institutionsplaceringar HVB/SIS -379,4 
Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS -19,9 
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen -355,5 
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen -47,8 
Kommunstyrelsen -72,7 
Samhällsbyggnadsnämnden -48,2 
Miljönämnden -2,1 
Kommungemensamt -53,4 
Summa nettokostnad -979,0 
Skatteintäkter och finansnetto 988,8 
Resultat 9,8 

Nämnderna kommer att kompenseras för löneökningar, prisindex och kapitaltjänstkostnader vilket inte är med i ramarna 
ovan. För perioden 2022 och 2023 gäller budget 2021 med uppräkningar enligt ovan. 

10.9 Lokalförsörjningsplan 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år 
presenteras i samband med budgeten. Arbetet med lokalförsörjning samordnas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserat i en lokalförsörjningsgrupp bestående av 
förvaltningschefer, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen träffas löpande för att diskutera 
kommunens gemensamma lokalförsörjning på kort och lång sikt. Gruppens arbete mynnar ut 
i en lokalförsörjningsplan som redovisar förvaltningarnas verkliga lokalbehov. 
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Gruppen har kommit fram till att det finns ett stort behov av investeringar i befintliga 
verksamhetslokaler och även behov av nya verksamhetslokaler. Investeringsbehov som 
överskrider investeringsutrymmet kopplat till kommunens finansiella mål. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen arbeta 
fram en ärendehantering för att redovisa och prioritera dessa strategiska investeringar. 

Lokalförsörjningsplanen som är grund för investeringar presenteras inte i denna budget utan 
samhällsbyggnadsnämnden kommer att lämna ett förslag till plan som grund för höstens 
beslut. 

10.10 Investeringsramar 
Ramen för investeringar är 39,2 mnkr för budgetår 2021, utrymmet är avskrivningar (29,5 
mnkr) och årets resultat (9,8 mnkr). Nästkommande år är det ett något större utrymme, men 
inte i paritet med behovet av investeringar. 

Investeringar inom den taxefinansierade finansieras via taxor. 

Exploateringsredovisningen ska bedrivas så att utgifter och inkomster över en rullande 
tioårsperiod är i balans, se eget avsnitt. 

Reinvesteringar att fördela (tkr) 29 500 
Samhällsbyggnadsnämnden 25 500 
-        Fastigheter 15 000 
-        Gator och trafik 6 000 
-        Parker 2 000 
-        Övrigt Park och Gata 1 000 
-        Kajer 1 000 
- Övrigt inom förvaltningen 500 
Kommunstyrelsen 900 
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen 1 900 
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen 200 
Socialnämnden 1 000 
Summa Reinvesteringar 29 500 
Nyinvesteringar att besluta av kommunstyrelsen 9 800 
Småbåtsverksamheten  
Bryggor och pontoner 5 000 
Exploateringsverksamhet  
Försäljningsinkomster 14 280 
Investeringsutgifter 15 313 

Kommunen har under lång tid haft ett eftersatt underhåll när det gäller kommunens 
fastigheter, kajer och bryggor. För att uppfylla det finansiella målet om självfinansiering har 
avskrivningar och resultatet varit utgångspunkt för investeringsramen. Behoven är emellertid 
vida överstigande utrymmet om 29,5 mnkr. 

Beslut om nyinvesteringar ska enligt vårt regelverk fattas av kommunstyrelsen senast i 
november 2020. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar tagit fram behovet 
av investeringar i befintliga lokaler och behov av nya verksamhetslokaler. En uppskattning av 
utgifterna ligger mellan 600-700 mnkr under en tioårsperiod. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen arbeta 
fram en ärendehantering för strategiska investeringar. Kommer att lyftas i särskild politisk 
ordning. 
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Investeringsutgifter (tkr) Bu21 Plan 22 Plan 23 Plan 24 Plan 25 

      
Samhällsbyggnadsnämnden 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 
Kommunstyrelsen 900 900 900 900 900 
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltning
en 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen 200 200 200 200 200 
Socialnämnden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Ram reinvesteringar 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 
Ram nyinvesteringar att besluta i KS 9 800 20 100 20 500 20 500 20 500 
Småbåtsverksamheten 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 
Exploateringsverksamhet 15 313 16 975 21 700 13 982 ingen uppg 

  

10.11 Exploatering 
Exploateringsverksamheten ska balansera sina utgifter och inkomster över en tioårsperiod. 
Projekten befinner sig i planeringsstadiet, kalkyler kan därför komma att ändras. När 
planering är klar, avrapporteras projekten innan nästa fas. Nedan följer en beskrivning över 
aktiva projekt: 

Kassaflöden        

 Total kalkyl Tidigare 
nedlagt BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 113 140 0 0 14 280 15 750 38 035 45 075 
Tronebacken 79 950 0 0 0 0 34 875 45 075 
Spjösvik 27 790 0 0 8 880 15 750 3 160 0 
Grönskult 5 400 0 0 5 400 0 0 0 
Torvemyr 2 0 0 0 0 0 0 0 
Utgifter -92 380 -15 249 -9 161 -15 313 -16 975 -21 700 -13 982 
Tronebacken -57 831 -11 899 -1 005 -150 -10 100 -21 700 -13 982 
Spjösvik -21 790 -1 105 -3 297 -10 513 -6 875 0 0 
Grönskult -10 700 -1 698 -4 552 -4 450 0 0 0 
Torvemyr 2 -850 -343 -307 -200 0 0 0 
Netto 21 969 -15 249 -9 161 -1 033 -1 225 16 335 31 093 

        

Tronebacken Total kalkyl Tidigare 
nedlagt BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 79 950 0 0 0 0 34 875 45 075 
Utgifter -56 014 -10 332 0 0 -10 000 -21 700 -13 982 
Driftbudget 
kostnader -1 818 -562 -1 005 -150 -100 0 0 

Netto 22 118 -12 103 -1 005 -150 -10 100 13 175 31 093 
Planerade bostäder 70-100 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan utställning 2019, beslut december 2020. 
Prognostiserad byggstart 2022. Intäkter/kostnader för VA anslutning är nu med i kalkyl. Mer intäkter för tomtförsäljning 
kalkyleras också. 

        

Spjösvik Total kalkyl Tidigare 
nedlagt BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 27 790  0 8 880 15 750 3 160 0 
Utgifter -21 015 -458 -3 269 -10 413 -6 875 0 0 
Driftbudget 
kostnader -775 -647 -28 -100 0 0 0 

Netto 6 000 -1 105 -3 297 -1 633 8 875 3 160 0 
Planerade bostäder ca 35 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan klar.   
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Kassaflöden        
Fastighetsbildningar under 2019. Nu pågår projektering för utbyggnad av infrastruktur. Försäljningsstart av tomter flyttas från 
2020 till 2021 

        

Grönskult Total kalkyl Tidigare 
nedlagt BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 5 400 0 0 5 400 0 0 0 
Utgifter -9 050 -350 -4 350 -4 350 0 0 0 
Driftbudget 
kostnader -1 650 -1 348 -202 -100 0 0 0 

Netto -5 300 -1 698 -4 552 950 0 0 0 
Intresse från lokala företagare att exploatera som industriområde. I enlighet med kommunstyrelsebeslut, om 
vissa förutsättningar kommer på plats kommer kommunen att ansvara för byggnation av anslutningsvägar mm. Projektet 
medfinansieras av företagarna. 

   
        

Torvemyr 2 Total kalkyl Tidigare 
nedlagt BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 0       
Utgifter -750 -343 -307 -100    
Driftbudget 
kostnader -100   -100    

Netto -850 -343 -307 -200 0 0 0 
Planerade bostäder ca 50 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan utställning 2019 och beräknas vara klar 
2020. 
Försäljningsstart tomter från år 2022. Kalkylering pågår varför ovanstående tabell ännu inte 
är kompletterad med inkomster och utgifter.   
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