
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
kallas till sammanträde onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17.30 i kommunfullmäktiges 
sessionssal, Kungsgatan 44 Lysekil, för behandling av ärenden nedan 
 
Ärende 

1. Val av justerare samt fastställande av tid och plats för justering 

2. Avsägelser 

3. Valärenden  

4. Bokslut och årsredovisning 2018 

5. Revisionsberättelse avseende 2018 års verksamhet samt fråga om 
ansvarsfrihet 

− Kommunrevisorernas revisionsberättelse för 2018 med 
granskningsrapporter  

• Granskningsrapport av delårsrapport 2018 
• Granskningsrapport av Lysekils kommuns avtal med LEVA  
• Granskningsrapport uppföljning av kommunala aktivitetsansvaret  
• Revisionsrapport - Granskning av årsredovisningen 2018 

− Kommunstyrelsens yttrande över revisionsberättelsen 2018 
− Socialnämndens yttrande över revisionsberättelsen 2018 
− Utbildningsnämndens yttrande över revisionsberättelse 2018 
− Yttrande från F. Lundqvist  
− Förslag till beslut från presidiet i kommunfullmäktige 

6. Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse för Samordningsförbundet 
Väst  

7. Redovisning över obesvarade medborgarförslag våren 2019 

8. Redovisning över obesvarade motioner våren 2019 

9. Nyinkomna motioner och medborgarförslag 

a) Motion från Krister Samuelsson (M) - ökad trygghet i Lysekil 

b) Motion från Krister Samuelsson (M) - återvändande IS-aktiva 

c) Motion från Krister Samuelsson (M) - frukost i skolan 

10. Nyinkomna frågor och interpellationer  
a) Interpellation från Krister Samuelsson (M) till kommunstyrelsens 

ordförande Jan-Olof Johansson - om kommunernas allt större åtaganden 
och utökade ansvarstagande 

11. Anmälningsärenden 

− Revisorernas gruppindelning och bevakning av nämnder och bolag  
(LKS  2019-141) 

Lysekil 2019-05-08 
  
Klas-Göran Henriksson   Mari-Louise Dunert 
Ordförande   / Sekreterare 

 



 
 
 
 
 

JUSTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019 
 

Namn 
JUSTERAT 

ÅR/MÅNAD Namn JUSTERAT ÅR/MÅNAD 

Jan-Olof Johansson (S) 2018/10 Jeanette Janson (LP) 2018/10 
Christina Gustafson (S) 2018/11 Ronald Rombrant (LP) 2018/11 
Ricard Söderberg (S) 2018/12 Ronny Hammargren (LP) 2019/02 
Siv Linnér (S) 2019/02 Bo Gustafsson (LP) 2018/12 
Margareta Carlson (S) 2019/03 Annette Calner (LP) 2019/04 
Anders C Nilsson (S)  Gert-Ove Forsberg (LP) 2019/03 
Roger Siverbrant (S)  Fredrik Häller (LP)  
    
  Ulf Hanstål (M)  
Monica Andersson (C) 2019/04 Krister Samuelsson (M)  
Siw Lycke (C)  Wictoria Insulan (M)  
    
Håkan Kindstedt (L)  Håkan Smedja (V)  
Ann-Charlotte Strömwall (L)  Lina Säll (V)  
    
Maria Granberg (MP)  Yngve Berlin (K)  
  Britt-Marie Kjellgren (K)  
    
  Christoffer Zakariasson (SD)  
  Daniel Arvidsson (SD)  
  Magnus Elisson (SD)  
  Tommy Westman (SD)  
    

 
 

 

 

Justering av kommunfullmäktiges protokoll äger rum 

på kommunstyrelseförvaltningen, Kungsgatan 44, Lysekil 
 

Tisdagen den 28 maj 2019 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-03-27  20 (34) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 51

Bokslut och årsredovisning 31 december 2018 
Dnr: LKS 2019-089 

Lysekils kommuns resultat för 2018 blev 19,8 mnkr. För kommunkoncernen, vilken 
innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB samt 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella poster till 
31,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-13 
Årsredovisning 2018 Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förlag, med tillägg att 
kommunsstyrelseförvaltningen kompletterar/justerar årsredovisningen 
enligt bilaga. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. En redaktionell ändring av 
symbolen för bedömning av kommunens utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer, 
och ta bort orden ”viss utveckling”. Avslag på Ronald Rombrant tilläggsförslag. 

Emma Nohrén (MP): Bifall till Christina Gustavssons förslag, avslag på Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Christina Gustavssons m.fl. att bifalla förvaltningens förslag. 

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag. 

Proposition på Christina Gustavssons m.fl. förslag till redaktionell ändring mot avslag. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Christina Gustavssons m.fl. att bifalla förvaltningens 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Ordförande ställer proposition Christina Gustavssons m.fl. förslag till redaktionell 
ändring mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-03-27  21 (34) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om redaktionell ändring på symbolen för bedömning av 
kommunens utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer, och ta bort orden ”viss 
utveckling”.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2018 års resultat- och 
balansräkning samt förvaltningsberättelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen  
Kommunfullmäktige  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-03-27  31 (34) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Bilaga till § 51 Ronald Rombrants förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2019-03-27  32 (34) 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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Datum 
2019-03-13 

Dnr 
LKS 2019-000089 

 
Kommunstyrelse förvaltning/ ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson, 0523 – 61 32 45 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 

 
 

Bokslut och årsredovisning 31 december 2018 
Sammanfattning 
Lysekils kommuns resultat för 2018 blev 19,8 mnkr. För kommunkoncernen, vilken 
innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB 
samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella 
poster till 31,4 mnkr.      
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2018 års resultat- och 
balansräkning samt förvaltningsberättelse.      

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för år 
2018. Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige som ska godkänna 
den. 

Årets resultat  

Lysekils kommuns resultat för räkenskapsåret 2018 är 19,8 mnkr, vilket är  
5,7 mnkr bättre än budget och 11,7 mnkr bättre än föregående år.  

För koncernen blev resultatet positivt om 31,4 mnkr vilket var 4,5 mnkr bättre än 
förra året. 
 
Verksamhetens intäkter och kostnader  

Verksamhetens intäkter uppgick till 242,3 mnkr. Jämfört med 2017 är det en 
minskning med 23,6 mnkr eller 8,9 procent. Det är framförallt bidragen som 
minskat. De uppgår till 116,5 mnkr att jämföra med 143,4 mnkr föregående år. 
Bidrag från Migrationsverket har i princip halverats med en minskning från 70,6 
mnkr till 35,8 mnkr. Bidrag från Skolverket har däremot ökat med 5,8 mnkr till 
26,5 mnkr. 

Verksamhetens kostnader uppgick till 1 099,1 mnkr (1 100,7 mnkr). I stort sett 
oförändrat alltså. 

Personalkostnaderna har ökat med 7,0 mnkr till 679,0 mnkr. Det är en ökning med 
1,0 procent. Antalet månadsavlönade anställda har ökat med ett fåtal personer 
sedan föregående år. Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbetare i 
samband med löneöversyn 2018 var 2,9 procent. Pensionskostnaderna har minskat 
med 1,2 mnkr och uppgår till 67,4 mnkr. 

Bland övriga kostnader redovisas endast mindre avvikelser jämfört med föregående 
år. Noterbart är att lämnade bidrag har minskat med 2,0 mnkr, vilket motsvarar 6,3 
procent. 

http://www.lysekil.se/
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Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 28,6 mnkr 
vilket är en ökning med 1,3 mnkr jämfört med 2017. Andelen 
avskrivningar/nedskrivningar i förhållande till skatteintäkterna är 3,2 procent 
vilket är i samma nivå som föregående år. 

Om man jämför på kommunkoncernnivå så har verksamhetsintäkterna minskat 
med 6,7 procent medan verksamhetskostnaderna har minskat med 0,8 procent. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Kommunalskatten i Lysekils kommun har liksom närmast föregående år varit 
22,46 kr. Snittet för riket var 20,74 kr och snittet för länet var 21,30 kr. 
Skatteintäkter och statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift uppgick till 
886,9 mnkr vilket är 21,5 mnkr högre än 2017. Ökningen uppgår till 2,5 procent. I 
totalbeloppet inkluderas engångsmedel med anledning av flyktingsituationen på 
11,7 mnkr samt erhållen byggbonus på 1,5 mnkr. Kommunens skattekraft som andel 
av medelskattekraften i riket uppgick till 96,0 procent att jämföra med fjolårets 
uppgift 95,6 procent. Jämfört med andra kommuner har alltså skattekraften 
förstärkts något. 
 
Finansnetto 

Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 18,3 mnkr och har ökat med 
13,4 mnkr. Det är framför allt försäljning av aktier som är anledningen till det 
positiva finansnettot. 
 
Eget kapital och soliditet 

Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till 359,2 mnkr, det är årets resultat på 
19,8 mnkr som är ökningen. 

Soliditeten, som visar den långsiktiga betalningsförmågan, har förbättrats med 0,7 
procentenheter till 51,2 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden, 
som är negativ, har förbättrats med 4,2 procentenheter till -7,1 procent. 

Det egna kapitalet i kommunkoncernen uppgår till 519,1 mnkr. Soliditeten 
exklusive pensionsåtaganden är 28,5 procent och inklusive pensionsåtaganden 
uppgår den till 6,0 procent. 
 
Borgensåtagande 

Kommunens borgensåtagande vid utgången av 2018 uppgick till 948,3 mnkr vilket 
är en minskning med 17,6 mnkr jämfört med föregående årsskifte. Av hela 
åtagandet avser 830,5 mnkr kommunägda bolag, 111,0 mnkr avser Kooperativa 
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. Resterande 6,8 mnkr avser 
förlustansvar till egna hem och bostadsrättsföreningar samt till Folkets Hus- och 
idrottsföreningar. Det föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland 
kommunens åtaganden. 
 

http://www.lysekil.se/
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Balanskrav och finansiella mål  

Vid avstämning mot balanskravet ska bland annat realisationsvinster och 
realisationsförluster avräknas. Ett negativt balanskravsresultat ska vara återställt 
senast tre år efter att det uppkommit. 

Balanskravsutredningen visar att realisationsvinster på 12,6 mnkr ska avräknas 
resultatet vilket ger ett resultat enligt balanskravet på 7,2 mnkr. Följaktligen 
uppnår kommunen det lagstadgade balanskravet. Kommun har heller inget 
negativt resultat att reglera från föregående år.  

Årets resultat uppgick till 2,2 procent av de totala skatteintäkterna. Detta 
finansiella resultatmål är inte uppfyllt då talet mäts över en treårsperiod, snittet 
ligger då på 1,8 procent. 

Självfinansieringsgraden av investeringar uppgick till 78 procent. Detta nyckeltal är 
lägre än förra året, men sett över en femårsperiod har kommunen uppfyllt målet 
100 procent.  

Soliditetens utveckling ska vara positiv och den trenden har hållit i sig de senaste 
tre åren. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till -7,1 procent., vilket 
är en förbättring på 4,2 procentenheter jämfört med föregående år. 

 
Nämndernas resultat 

Nämnderna redovisar ett samlat budgetunderskott på 26,8 mnkr. 

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,2 mnkr. IT-nämnden 
och lönenämnden redovisar mindre överskott och miljönämnden redovisar ett 
underskott på 0,2 mnkr.  

Byggnadsnämnden redovisar ett mindre negativt underskott, 0,2 mnkr. 

Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 11,5 mnkr vilket främst 
beror på ökade kostnader för personal, måltider, skolskjutsar och IT. De höga 
personalkostnaderna redovisas främst på gymnasiet som inte har organiserat en 
ändamålsenlig verksamhet i tid. Utfallet för måltider har ökat under året och en 
intern utredning ska tillsättas för att undersöka orsaken. Kostnadsökningar finns 
även på skolskjutsar. I förskolan har barnantalet ökat i förhållande till budget. 
Kultur- och biblioteksverksamheten, fritidsverksamheten och vuxenenheten har en 
budget i balans. 

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 15,2 mnkr. Anledningen till 
budgetavvikelsen är att intäkterna har minskat för migrationen samtidigt som 
avvecklingen av kommunens boendeverksamhet inte kunnat genomföras i samma 
takt. På barn- och ungdomsenheten är det främst kostnader för inhyrd personal och 
placeringskostnader som har orsakat budgetöverskridandet. Under sista kvartalet 
2018 skedde en tillströmning av ärenden gällande barn och ungdomar där 
placeringar inte kunde undvikas. 

LSS/socialpsykiatri redovisar ett underskott som beror på nya beslut om bostad 
med särskild service som fattats under året och där verkställighet inneburit köp av 
externa platser. Det har också kommit nya beslut från Försäkringskassan runt 
personlig assistans där kommunen blir ekonomiskt ansvarig för de 20 första 
timmarna/vecka. 

Budgetavvikelsen för vård och omsorg påverkas främst av Hemvården som inte 
lyckats möta upp tillräckligt snabbt mot de minskade intäkterna i 

http://www.lysekil.se/
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resursfördelningen. Mellan 2017 och 2018 har dock en nettokostnadssänkning skett 
med 1,1 procentenheter, vilket visar att arbetet med att nå en budget i balans börjar 
ge resultat. 

 
Kommunen 

Kommunen uppfyller balanskravet 2018 och två av tre finansiella mål uppnås om 
de mäts över tid enligt definitioner av nyckeltalen.  Resultatets andel av 
skatteintäkter var 2,2 procent vilket kräver betydligt bättre resultat i framtiden om 
målet på 2 procent ska uppnås över en treårsperiod. Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelser är fortsatt negativ men med en positiv trend de senaste åren. 
För det finansiella målet självfinansieringsgrad av investeringar, var värdet 78 
procent och målet var satt till 100 procent över en femårsperiod, vilket uppnås över 
en femårsperiod.  

I framtiden måste resultatet bli bättre om kommunen ska uppfylla alla finansiella 
mål. 

Antalet nyanlända har minskat under åren 2017 och 2018 jämfört med tidigare och 
organisationen måste därför anpassas samtidigt som Migrationsverkets 
ersättningsregler har ändrats. Det är ett omställningsarbete som påbörjades 2017 
och fortsatt under 2018.  

Rekrytering av personal har varit ett bekymmer inom flertalet av kommunens 
verksamheter och i en hel del fall har konsulter fått användas.  Det har under året 
varit en stor personalomsättning inom vissa chefsgrupper vilket inneburit att även 
en del chefstjänster har varit tillsatta med konsulter.  

Sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med förra året och ligger på 7,7 procent 
jämfört med 7,4 procent 2017. 

Kommunen har fortsatt att arbeta med implementeringen av den omarbetade 
styrmodellen. Modellen fokuserar på verksamhetens grunduppdrag men ger 
samtidigt möjligheter för den politiska nivån att sätta upp utvecklingsområden och 
ge uppdrag till förvaltningarna.  

Alla chefer i Lysekils kommun har arbetat utifrån styrmodellen. Cheferna är 
ansvariga för att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas. 

Styrmodellen bygger på medskapande och ansvarstagande vilket innebär att 
arbetsprocessen förekommer på varje organisatorisk nivå. Detta innebär att varje 
politisk nivå och varje chefsnivå gör sin egen planering och uppföljning som 
dokumenteras och rapporteras till närmaste chef. 

Genom att ha fokus på planering och uppföljning samt att analysera och dra 
slutsatser av uppnådda resultat, förväntas en kvalitetshöjning av verksamheterna. 

Dialoger mellan de olika nivåerna i organisationen behövs för att öka förståelsen 
och samsynen kring kommunens utvecklingsmål och inriktning. Det handlar om 
vad som är viktigt att satsa på och vad som behöver prioriteras. I årsredovisningen 
finns uppgifter angående utvecklingsmål, kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer 
på ett samlat sätt enligt styrmodellen. Styrmodellens olika delar kommer att följas 
upp kontinuerligt över tid och i kommande uppföljningsrapporter. 

Budget i balans är viktigt för alla verksamheter och för året har kommunen som 
helhet ett positivt resultat, en stor del av det positiva resultatet beror på försäljning 
av aktier i Rambo AB. 

http://www.lysekil.se/
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De helägda dotterbolagen 
 
Havets Hus i Lysekil AB 
Havets Hus hade under 2018 cirka 56 000 besök från den 1 januari till och med att 
akvariet stängde för om- och tillbyggnad den 2 september. Det var 12 000 färre än 
föregående år och innebar 1 mnkr i minskade entréintäkter. En kombination av 
lägre kostnader och högre icke-besöksrelaterade intäkter begränsade dock förlusten 
som till slut landade på 0,3 mnkr före bokslutsdispositioner. Bolaget har uppfyllt 
verksamhetsmålen som ställs i ägardirektiven. 

 
LEVA i Lysekil AB 
LEVA-koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 16,5 mnkr. 
Målsättningen är att LEVA koncernen ska ha en avkastning på totalt kapital 
motsvarande 5 procent, samt en soliditet på 25 procent. Per den siste december 
2018 uppgick soliditeten till 30,3 procent och avkastningen på totala kapitalet till 
5,5 procent.  

Under de kommande åren har bolaget ett ökat investerings- och underhållsbehov 
inom VA-verksamheten för att upprätthålla kvalitet, leveranssäkerhet och 
beredskap för framtida klimatförändringar. 

LEVA kommer att fortsätta bidra till utveckling av förnyelsebar energi genom att 
undersöka möjligheten till ökad produktion av el från bland annat vindkraft och 
solceller. Under 2019 investerar bolaget i en solcellsanläggning vid 
avloppsreningsverket på Stockevik, vilken kommer att producera cirka 65 procent 
av verkets energiförbrukning. LEVA kommer också att arbeta för en utbyggnad av 
laddstolpar i kommunen för att möta den växande elfordonsflottan. 

 
LysekilsBostäder AB 
LysekilsBostäder AB hade ett resultat efter finansiella poster på 4,0 mnkr vilket är 
som budgeterat.  

De ekonomiska målen visar att LysekilsBostäder AB ska generera en avkastning på 
4,0 procent på justerat eget kapital med 15 procents soliditet. 

LysekilsBostäder AB redovisar för verksamhetsåret 4,7 (5,6) procent i avkastning 
på justerat eget kapital samt en soliditet på 16,2 (15,6) procent, vilket visar att 
bolaget väl lever upp till målen och därmed ger en bra avkastning på företagets 
resurser. 

Bolaget uppfyller de ägardirektiv om finansiell styrka som fullmäktige beslutat.  

LysekilsBostäder AB kommer under de närmaste åren att arbeta aktivt för att vara 
delaktig i att nå Lysekils kommuns tillväxtmål. Bolaget ska både skapa nya bostäder 
och utveckla bostadsområden för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv för 
människor att bo och arbeta i. Cirka 100 nya lägenheter planeras i närtid. 

 

http://www.lysekil.se/
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Lysekils Hamn AB 
Lysekils Hamn har under året uppfyllt verksamhetsmålen enligt ägardirektiven. 
När det gäller de ekonomiska målen ställer ägaren inga krav på avkastning. Bolaget 
redovisar en förlust på nedersta raden med 0,6 mnkr. I det resultatet inkluderas 
nedskrivning av anläggningstillgångar med 1,4 mnkr. Intäkterna minskar med 2,6 
mnkr och uppgår till 17,7 mnkr. 

En särskild hamnutredning har genomförts tidigare och diskussion kring hamnens 
driftform har pågått under året. Under våren 2019 kommer kommunfullmäktige att 
ta ställning till om bolagets verksamhetsinriktning ska förändras. 
 

Förvaltningens synpunkter  
I de senaste skatteprognoserna för kommunen har de förväntade intäkterna 
skruvats ner. Kommunen står alltså inför att skatteintäkter inte kommer att öka i 
samma takt och det kommer därför bli nödvändigt att anpassa verksamheterna 
efter dessa nya förutsättningar. Skattehöjningar som alternativ till att anpassa och 
effektivisera verksamheten ser förvaltningen inte som någon framkomlig väg 
utifrån den relativt höga skattesats som kommunen har. 

Kommunkoncernen står också inför stora behov av underhåll av sina anläggningar 
och utmaningen blir att skapa ett ekonomiskt utrymme för att klara av detta. 

Befolkningsutvecklingen är en viktig del i hur den kommunala ekonomin utvecklas. 
Under de senaste åren har det varit inflyttning från utlandet som stått för ökningen, 
men den underliggande problematiken med negativt födelsenetto kvarstår 
fortfarande.  

Befolkningsstrukturen sett över tid ger en prognos med fler barn och fler äldre 
samtidigt som antalet personer i åldrarna 20–64 år minskar. Det kommer att 
ställas större krav på den kommunala verksamheten att möta kommande behov. 

Mellan åren 2017 och 2018 har antalet invånare minskat något, men med 
byggprojekt och nya arbetstillfällen finns möjligheter för kommunen att växa. 

En viktig fråga när det gäller integration av nyanlända är möjligheten till 
sysselsättning för att klara sin egen försörjning. Det pågår en utredning kring 
organisationen kring arbetsmarknadsfrågor i kommunen där olika enheter i 
kommunen organiseras i en egen förvaltning för att effektivisera arbetet kring 
arbetslinjen.  

Att förbättra elevers skolresultat är en viktig framgångsfaktor för att förhindra 
elever att hamna i utanförskap.  

Kommunens framtida behov av medarbetare gör det nödvändigt att ha ytterligare 
fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare som både kan attrahera och behålla 
medarbetare. 

Även i fortsättningen kommer det att vara fokus på kommunens 
utvecklingsområden, särskilt områdena Barn och Unga och Maritima Lysekil är en 
kraft att räkna med. Ett arbete kring miljöområdet ska intensifieras i kommunen 
och alla chefer ska utbildas samt resurser ska formas kring arbetet med Agenda 
2030.  

http://www.lysekil.se/
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Lysekils kommuns organisation

*) Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och utövar uppsikt över övriga nämnders och 
bolags verksamheter. Vidare bereder man ärenden till kommunfullmäktige och är ansvarig nämnd för samhälls-
byggnadsförvaltningens verksamheter inom gata, park, mark och exploatering, fastighet, kost och städ. Kommun-
styrelsen ansvarar även för verksamheten inom arbetsmarknadsenheten.

**) Sotenäs, Munkedal och Lysekils (SML) kommuner samarbetar inom dessa nämnder. Sotenäs kommun är 
värdkommun för miljönämnden i mellersta Bohuslän, Munkedals kommun är värdkommun för lönenämnden och 
Lysekils kommun för IT-nämnden.

Kommunfullmäktige

Valberedning

Kommunstyrelse* Valnämnd

Kommunrevision

Nämnder Lysekils Stadshus AB

Byggnadsnämnd IT-nämnd**

Socialnämnd Utbildningsnämnd

LEVA i Lysekil AB

Rambo AB

LysekilsBostäder AB
Havets Hus i Lysekil 

AB

Lysekils Hamn AB

Delägda bolag

Fyrstads Flygplats AB

Kommunalförbund

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Gemensamma nämnder

Miljönämnd** Lönenämnd**



2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Antal invånare vid årsskiftet 14 611 14 621 14 570 14 464 14 299 14 369 14 396 14 398

Kommunal utdebitering 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,06 22,06 * 22,49

Verksamhetens nettokostnader 
(mnkr)

885 862 823 752 748 722 706 700

Skatteintäkter och generella  
statsbidrag (mnkr)

887 865 839 785 759 724 709 716

Skatteintäkter och generella  
statsbidrag per invånare (kr)

60 702 59 193 57 551 54 266 53 081 50 357 49 223 49 750

Årets resultat (mnkr) 20 8 19 36 13 4 3 18

Anläggningstillgångar (mnkr) 513 477 462 466 533 540 548 530

Anläggningstillgångar  
per invånare (kr)

35 097 32 600 31 729 32 248 37 300 37 585 38 085 36 788

Eget kapital (mnkr) 359 339 331 313 275 322 305 293

Eget kapital per invånare (kr) 24 585 23 214 22 739 21 620 19 225 22 408 21 206 20 323

Soliditet procent 51,2 50,5 52,7 46,4 39,6 42,6 41,2 40,4

Låneskuld 66 85 85 110 186 229 244 253

Låneskuld per invånare 4 753 5 985 5 971 7 751 12 995 15 946 16 958 17 560

Antal månadsavlönade 1 447 1 493 1 509 1 427 1 434 1 453 1 438 1 420
*Skattesänkningen beror på skatteväxling med 43 öre i samband med att Västra Götalandsregionen övertog hela ansvaret för kollektivtrafiken 2012.
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Demokrati och inflytande
Arvoden och antal förtroendevalda

2018 2017 2016

Summa arvode och ersättningar till 
förtroendevalda, mnkr

4,2 4,1 4,3

Antal förtroendevalda 137 142 143

Varav män 86 91 96

Varav kvinnor 51 51 47

Procent och mandatfördelning 
i kommunfullmäktigevalet 2018
Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 1 012 10,3 3

Arbetarepartiet Socialdemo-
kraterna

2 429 24,66 8

Liberalerna 720 7,31 2

Centerpartiet 579 5,88 2

Vänsterpartiet 482 4,89 2

Miljöpartiet 380 3,86 1

Kommunistiska Partiet 633 6,43 2

Lysekilspartiet 2 070 21,02 7

Sverigedemokraterna 1 424 14,46 4

Kristdemokraterna 95 0,96 0

Feministiskt initiativ 13 0,13 0

Övriga anmälda partier 11 0,1 0

Summa röster 9 848 100,00 31

Ogiltiga röster -  
inte anmälda partier

10 0,10

Ogiltiga röster - blanka 171 1,70

Ogiltiga röster - övriga 5 0,05

Valdeltagande 10 034 85,41

Valdeltagande och antal röstberättigade
2018 2014 2010

Valdeltagande (%) 85,4 83,1 81,9

Antal röstberättigade 11 748 11 794 11 890

Snabbfakta
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Kommentar från kommunalråd

Stabil struktur för utveckling
Den politiska mandatperiod som inleddes den  
1 januari 2015 avslutades den 31 december 2018.  
Valet som genomfördes under hösten 2014 resulte-
rade i att tio partier, fler partier än någonsin tidigare, 
tog plats i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Centern och Liberalerna bildade den 
koalition som under de senaste fyra åren har styrt 
Lysekils kommun.

Under mandatperioden har en styrmodell  
utvecklats och implementerats för att styra kommu-
nens verksamheter utifrån de mål och strategier  
som beslutas av politiken. Lysekils kommuns grund- 
uppdrag och politiskt antagna utvecklingsområden 
följs upp med stöd av modellen. Nya regelverk och 
styrdokument har arbetats fram och gamla har gjorts 
om. Styrmodellen tillsammans med de aktuella 
styrdokumenten skapar en stabil struktur för  
Lysekils kommuns utveckling.

Förbättrad ekonomi med  
möjlighet till investeringar
Lysekils kommuns ekonomiska styrka har förbättrats 
avsevärt under mandatperioden. Sedan valåret 2014 
fram till den 31 december 2018 har det egna kapitalet 
ökat från 274,9 mnkr till 359,2 mnkr. 

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har under 
samma period förbättrats från -27,3 procent till -7,1 
procent. Samtidigt har de långfristiga skulderna i kom-
munens förvaltning minskat från 185,5 mnkr till 69,4 
mnkr.

En bidragande orsak till den förbättrade ekonomin 
är att vi i möjligaste mån undvikit investeringar i nya 
projekt och fokuserat på återinvesteringar i befintliga 
anläggningar. 

Detta för att förhindra eller bromsa upp ett eftersatt 
underhåll av fastigheter och anläggningar. 

I framtiden ser vi dock ett ökat investeringsbehov 
vilket också kan komma att medföra ett ökat lånebe-
hov. Vi måste fortsatt fokusera på att ha en ekonomi  
i balans och att förbättra Lysekils kommuns soliditet. 
Inriktningen är att inom ett par års tid uppnå en solidi-
tet inklusive pensionsförpliktelser som är positiv.

Positivt resultat som kräver fortsatt arbete
För 2018 redovisas ett positivt resultat på 19,8 mnkr 
vilket är 5,7 mnkr högre än budgeterat. 

På samma gång har vi under den senare delen av 
året kunnat se hur kostnaderna för stora verksam-
hetsområden som samhällsbyggnad, skola och social 
omsorg ökat i en oroväckande hög takt. Detta gör att 

Jan-Olof Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

åtgärder måste vidtas för att 2019 års budget inte ska 
överskridas.

Bland större händelser av ekonomisk karaktär under 
året kan nämnas att kommunen sålt en större aktiepost 
i Rambo AB till de andra ägarkommunerna. Lysekils 
kommun har tidigare varit den största delägaren i 
Rambo AB. Genom försäljningen har ägandet utjäm-
nats så att de fyra ingående kommunerna har lika stora 
andelar i bolaget. 

Under 2018 har vi kunnat avsätta pengar för att 
ta bort sex rivningsfastigheter som under flera år 
missprytt infarten till Lysekil. Större investeringar som 
genomförts under året är främst om- och nybyggnation 
på Mariedalsskolan samt en pågående renovering och 
upprustning av kajer i Lysekils kommun. Andra insat-
ser har varit att rusta upp Skaftö skola, anlägga nytt 
konstgräs på Brastad Arena, lägga nya bryggor i Stång-
holmesund och renovering av Lysekils brandstation.

Förnyelse och kvalitet med  
hjälp av våra utvecklingsområden
I Lysekils kommun arbetar vi med fem utvecklings- 
områden för att säkerställa verksamhetens kvalitet 
samt skapa en utveckling och förnyelse i kommunen. 
Inom området ”Barn och unga är vår framtid” kan  
vi konstatera att arbetslösheten bland ungdomar är  
jämförelsevis låg. Dock behöver vi göra mer för att  
öka andelen elever som går ur skolan med godkända 
betyg. 

Inom området ”Maritima Lysekil är en kraft att räkna 
med” görs stora insatser vilket avspeglar sig i den 
utveckling som pågår och planeras på Kristineberg, 
Havsfiskelaboratoriet och Havets Hus i Lysekil AB. 

Arbetet med utvecklingsområdet ”Upplev Lysekil  
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och vår unika livsmiljö” har fokuserats på att ta fram  
en ny destinationsstrategi som stöd till Vision Lysekil 
2030. Vidare har projektet Urban Platsinnovation som 
handlat om centrumutveckling i Lysekil avslutats  
under året. 

Vårt arbete inom området ”Vi tar ansvar för miljön” 
behöver intensifieras och kräver ett ökat fokus under 
2019. Ett nytt styrdokument, Riktlinjer för ett struktu-
rerat miljöarbete, har tagits fram för beslut under  
våren 2019.

Engagemang som för oss framåt
Lysekils kommun är beroende av människor som på 
flera sätt bidrar till kommunens utveckling. Invånare 
som politiskt deltar i att skapa ett positivt engagemang, 
medarbetare som bidrar med sin kompetens i våra 
verksamheter, företagare som skapar arbetstillfällen 
och inte minst alla de föreningsaktiva som skapar ett 
föreningsliv som är till glädje för oss alla. 

Ett stort tack till alla er som bidrar till vår gemen-
samma utveckling – ert engagemang är det som  
för oss framåt. 
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Intäkter

Var kommer pengarna ifrån?
Här anges de intäkter som kommunen har för att finansiera dess verksamheter. 

Kommunalskatt, skatteutjämning och fastighetsavgift 886 923 385

Statsbidrag 29 511 518

Taxor och avgifter 45 178 800

Hyror 26 084 671

Försäljning av verksamhet 53 380 594

Försäljning av anläggningstillgångar 371 904

Finansiella intäkter 22 937 819

Totala intäkter 1 064 388 691

Hur ser intäkterna ut i kronor?

Försäljning av 
anläggningstillgångar

Finansiella intäkter Hyror
Statsbidrag Taxor och avgifter

Försäljning 
av verksamhet

Kommunalskatt, 
skatteutjämning och 

fastighetsavgift

Intäkter: 
1 064 388 691 kr
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Äldreomsorg

Gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och 

vuxenutbildning

Grundskola, grundsärskola 
och förskola 

LSS/socialpsykiatri

Individ- och familjeomsorg

Pensionskostnader

Gator och vägar, offentlig 
belysning, parker, teknisk 

verksamhet mm                   

Kultur-, biblioteks- och
fritidsverksamhet

Räddningstjänst, totalförsvar 
och samhällsskydd

Politisk verksamhet Näringsliv
Räntekostnader

Så används skattekronorna
Här anges hur skattekronorna fördelas på kommunens olika verksamheter. 

Fördelning av skattekronor

1706:-  Äldreomsorg
1298:-  Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
1232:-  Grundskola, grundsärskola och förskola 
744:-  LSS/socialpsykiatri
516:-  Individ- och familjeomsorg
512:-  Pensionskostnader
246:-  Gator och vägar, offentlig belysning, parker, teknisk verksamhet mm
217:-  Kultur-, biblioteks- och fritidsverksamhet
126:-  Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd
57:-  Politisk verksamhet 
48:-  Näringsliv
35:-  Räntekostnader

Hur används skattekronorna?
Vid en lön på 30 000 kr i månaden betalas ungefär 6738 kr i kommunalskatt.
Dessa pengar fördelas sedan ut på följande sätt:

Skattesats:
22,46 kr



Lysekils kommuns årsredovisning 2018 9

Förvaltningsberättelse

Omvärld

Svag inbromsning i världsekonomin
Aktiviteten i världsekonomin fortsätter att vara hög. 
Samtidigt har stämningsläget i den globala ekonomin 
fortsatt att kylas av under hösten och det syns allt  
fler tecken på att den globala tillväxten börjat bromsa 
in. Avmattningen är särskilt tydlig i euroområdet. Detta 
innebär att den globala tillväxten hade sin topp under 
2018. Det är främst det osäkra politiska läget som  
ligger bakom avmattningen i den globala tillväxten. 
Källa: IMF, SKL Ekonomirapport december 2018 

Högkonjunkturen i Sverige mattas av
Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade 
under första halvåret 2018. Ekonomin är nu på väg  
in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen  
består de närmaste två åren. Investeringarna, inte minst 
bostadsinvesteringarna, har bidragit starkt till att efter-
frågetillväxten minskar något 2019. Arbetsmarknaden 
är fortsatt stark även om sysselsättningen ökar långsam-
mare framöver. Lönerna i näringslivet och i ekonomin 
som helhet stiger något snabbare. Riksbanken påbörjar 
räntehöjningar i början av 2019 men i långsam takt. Det 
framgår av Konjunkturinstitutets prognos. 
Källa: Konjunkturinstitutets prognos i december 2018, 
SKL Ekonomirapport december 2018

Minskat antal asylsökande
En viss stabilisering i olika krigs- och konflikzoner  
runt om i världen under 2018 har lett till ett minskat 
antal asylsökande i Sverige jämfört med tidigare år. 
Detta har även medfört att mottagandet i Lysekils  
kommun minskat. Under 2018 kan konstateras att  
flyttnettot förändrats till ett negativt flyttnetto för 
Lysekils kommun, det vill säga att nyanlända i större 
grad valt att flytta vidare till andra kommuner och då 
framförallt  till större städer. 

Befolkningen ökar
Befolkningen i Sverige november 2018 var 10 223 505 
personer, vilket är en ökning med 1 procent jämfört 
med samma månad föregående år. Det är huvudsakli-
gen storstadsregionernas befolkning som ökar. 

I Västra Götaland ökade befolkningen under 2018 
och i september var det 20 100 fler personer i regionen 
än samma månad föregående år. Det stora positiva utri-
kes flyttnettot ger, precis som tidigare år, det största bi-
draget till den ökande befolkningen i regionen. Utöver 
de folkbokförda invånarna fanns det 9 600 asylsökande 
placerade i Västra Götaland i oktober 2018.

Befolkningen i Lysekils kommun var 14 621 personer 
vid årsskiftet 2017/2018 i jämförelse med 14 611 per-

soner vid årsskiftet 2018/2019. De senaste tre åren,  
2015 – 2017, har kommunen haft en period med positiv 
befolkningsutveckling. Detta huvudsakligen beroende 
på den stora mängd asylsökande som fick uppehålls- 
tillstånd under perioden. 

Hög sysselsättningsgrad och stor 
brist på kvalificerad arbetskraft i 
Sverige, regionen och Lysekil
Sysselsättningen har ökat i hela Sverige och det är 
stor brist på arbetskraft både inom privat och offentlig 
sektor, särskilt bland ingenjörer, förskollärare, sjuk- 
sköterskor, tekniker, IT-specialister och läkare. 

Arbetslösheten i Sverige sjönk under hela 2018 till  
7 procent i december. Senast arbetslösheten var så låg 
var 2008. Samtidigt var antalet personer som varslades 
om uppsägning fortsatt mycket få i slutet av 2018.  
Antalet inskrivna arbetslösa i december 2018 har mins-
kat för både män och kvinnor, inrikes- och utrikesfödda 
och oavsett utbildningsnivå jämfört med december 
2017. Samtidigt saknar en stor del av de inskrivna ar-
betslösa den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

I Västra Götaland har utvecklingen när det gäller 
sysselsättning och arbetsmarknad följt den nationella 
trenden och arbetslösheten i regionen var 6,2 procent  
i slutet av september 2018.

Arbetsmarknaden i Lysekils kommun följer den na-
tionella trenden och det har under 2018 varit stor brist 
på kvalificerad arbetskraft inom ovan nämnda yrkes-
kategorier. Arbetskraftsbristen är stor inom både privat 
och offentlig sektor, och trenden förväntas hålla  
i sig om åtgärder inte vidtas. 

Arbetslösheten* i Lysekils kommun var 6,1 procent 
i december 2018, exakt samma procent som decem-
ber 2017, som i sin tur var en minskning från 2016, då 
arbetslösheten var 6,8 procent.

Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik fanns 
det 177 öppet arbetslösa i Lysekils kommun december 
2018, en minskning med 16,1 procent. Det är således 
fler av de arbetssökande som deltar i något program 
med aktivitetsstöd jämfört med december 2017.

* Öppet arbetslösa och deltagare i program med akti-
vitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 
16-64 år.  
Källa: Arbetsförmedlingen
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Skatteunderlagstillväxten i Sverige 
faller från en konjunkturtopp
Enligt SKL var det slutliga beskattningsutfallet 2017 i 
Sverige att skatteunderlagets ökning 2017 blev mindre 
än 2016 men ändå god. Prognosen pekar på fortsatt 
dämpning av skatteunderlagstillväxten även nästa år. 
Det beror på att den förestående konjunkturavmatt-
ningen leder till en mindre gynnsam utveckling av 
arbetade timmar än den som varit under uppgången. 
Detta motverkas endast till en mindre del av att löne-

ökningarna väntas bli större samt att inkomsterna av 
pensioner och arbetsmarknadsersättningar ökar. 

Både 2018 och 2019 hålls skatteunderlaget tillbaka 
av att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjs. 
Detta kompenseras kommunerna för genom höjning-
ar av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med 
belopp som motsvarar avdragshöjningarnas beräknade 
effekt på skatteintäkterna. Det betyder att skatteunder-
lagets underliggande ökningstakt är 0,7 procentenheter 
större än den faktiska båda dessa år.
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Kommunens styrmodell

För att möta samhällets och invånarnas krav behöver 
Lysekils kommun ha en god överblick över hur verk-
samheterna fungerar. Det är därför viktigt med fokus  
på uppföljning och mätetal för att kunna analysera  
och förutse konsekvenser av olika beslut.

I takt med samhällets ökade komplexitet, inter- 
nationalisering och den snabba utvecklingen inom 
bland annat teknik och ekonomi ökar kraven på  
förändringsprocesser.

Kommunfullmäktige i Lysekils kommun fastställde 
den 31 mars 2016 riktlinjer för en gemensam struktur 
och ett gemensamt arbetssätt för styrning, planering 
och uppföljning av kommunens verksamheter. Rikt- 
linjerna gäller för alla nämnder och förvaltningar.  
Avsikten är att säkerställa att kommunens vision  
och mål uppnås, att kvaliteten i verksamheterna säkras  
och utvecklas samt att resurserna används på bästa 
sätt så att god ekonomisk hushållning uppnås.

Styrmodellen tar hänsyn till att både statligt styrande 
dokument och kommunalt beslutade program, planer, 
policys, riktlinjer, regler och rutiner ska följas.

Styrmodellen är uppbyggd för att Lysekils kommun 
ska styras med vision, utvecklingsmål, strategier, för-
hållningssätt och dialog. Detta innebär att kommunens 
chefer har ansvar för att medarbetarna är delaktiga 
i planeringsprocessen, att de har rätt kompetens för 
uppgiften och att de tar ansvar för att arbetet blir utfört 
i enlighet med framtagna planer.

Kritiska kvalitetsfaktorer  
och utvecklingsmål
Kvalitetssäkring av grunduppdraget, som definieras i 
lagstiftning och andra styrande dokument, sker genom 
kritiska kvalitetsfaktorer. En kritisk kvalitetsfaktor är nå-
got som utifrån verksamhetens grundläggande uppdrag 
behöver följas upp. Det vill säga en särskilt angelägen 
faktor som måste bli uppfylld, för att en verksamhet 

ska ha hög kvalitet. Kritiska kvalitetsfaktorer utgår från 
fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbe-
tar- och ekonomiperspektiv.

Prioriterade utvecklingsmål formuleras utifrån de 
områden som kräver särskilt fokus. Kritiska kvalitets-
faktorer och utvecklingsmål mäts och följs upp med 
indikatorer. På så sätt uppnås ett systematisk kvalitets- 
och förbättringsarbete.

Alla chefer och medarbetare i Lysekils kommun ska 
arbeta utifrån styrmodellen. Cheferna är ansvariga för 
att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas.

Styrmodellen bygger på medskapande och ansvars-
tagande vilket innebär att arbetsprocessen förekommer 
på varje organisatorisk nivå. Detta innebär att varje 
organisatorisk nivå gör sin egen planering och uppfölj-
ning vilket dokumenteras och rapporteras till närmast 
överordnad chef.

Genom att ha fokus på planering och uppföljning 
samt analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat, 
förväntas en kvalitetshöjning av verksamheterna.

Dialog är viktigt
Dialog mellan de olika nivåerna i organisationen be-
hövs för att öka förståelsen och samsynen kring kom-
munens utvecklingsmål och inriktning. Det handlar om 
vad som är viktigt att satsa på och vad som behöver 
prioriteras.

Lysekils vision och värdegrund

Verksamhetens grunduppdrag

Statlig styrning Kommunal styrning

Ekonomistyrning Plan för utveckling av 
verksamheten

Kvalitetssäkring av
grunduppdraget

Resurs-
fördelning

Principer
ek.styrning

Mål-strategi 
åtgärder Uppdrag Kvalitets-

faktorer
Kvalitets-
indikatorer

Analysera 
förutsättningar

Säkerställa
genomförande

Följa 
upp

Planera
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Vision och värdegrund
Kommunfullmäktige fattade den 19 oktober 2017 beslut om Vision Lysekil 2030.  
Visionen ska vara en ledstjärna när kommunen planerar och utvecklar sin verksamhet.

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.”

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.
Öppet förhållningssätt
Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete  
och möten med medborgare och allmänhet ha  
en öppen, bejakande och reflekterande  

inställning till olika synpunkter och förslag som  
kan vidga perspektiven och öka kunskapen inför 
olika typer av beslut.

Enkelt
Lysekils kommun ska underlätta för medborgare, 
företag och allmänhet att ta del av vår service
.
Värdigt
Medarbetare och politiker i Lysekils kommun ska 
kommunicera och agera utifrån fakta i sak och gott 
personligt omdöme.

Värdegrund 
Värdeorden som gäller både medarbetare och politiker är: Öppet, enkelt, värdigt.  
Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun.
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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 årsrytmer, 
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 
inom den maritima sektorn ser det som en självklarhet att finnas i Lysekil.



Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Trend

                      Miljö/ekologi  
                      i kommunen

Miljöbilar av personbilar och lätta  
lastbilar enligt MFS (%)

43 43

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

48 48

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

21 20

Nöjd Medborgar-Index – Miljöarbete 56 52

                      Folkhälsa  
                      och integration

Nöjd Region-Index – Trygghet 50 43

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

11,5

Elever i årskurs 9 som är behöriga till  
yrkesprogram, kommunala skolor (%)

80,1 82,8

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

30,9

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

71

        Medborgarinflytande 
                       och verksamheter som 
                       möter medborgarnas behov

Andelen som upplever gott bemötande  
i telefon (%)

78 79

Nöjd Medborgar-Index – Helheten 45 46

                      Tillväxt och  
                      samhällsutveckling

Antal invånare 14 621 14 611

Effektiv och god kommunal service  
gentemot företag

76 74

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser 
(Insikt) – Totalt, NKI

74

                     
                      Ett starkt varumärke Nöjd Region-Index – Rekommendation 55 57

                      Attraktiv plats  
                      att bo och leva på

Nöjd Region-Index – Helheten 53 54

De tre nyckeltal som saknas i redovisningen finns vid årsredovisningens sammanställ-
ning ännu inte att tillgå i Kolada. De förväntas finnas tillgängliga under våren 2019.
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Kommunens övergripande kvalitets-
faktorer och kvalitetsindikatorer

Målgrupp

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är extra viktigt för en verksamhets kvalitet 
och service. Kvalitetsfaktorerna utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag och 
är indelade i målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.

Bedömning av hur det går med kommunens utvecklings-
mål och kritiska kvalitetsfaktorer har gjorts med hjälp av 
färgade symboler. 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 utveckling visar en vågrätt pil.

Positiv utveckling,verksamheten  
når en fullt godkänd nivå.

Verksamheten  
når en acceptabel nivå.

Ingen eller negativ utveckling,  
verksamheten når inte önskvärd nivå. Svårbedömt



Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Trend

                   Tillgänglighet och  
                   kommunikativ  
                   verksamhet

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

45 52

Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 81 69

Nöjd Medborgar-Index – Helheten 45 46

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

78 79

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

5 5
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Verksamhet

Analys och slutsats av målgrupp
Målgruppsperspektivet visar på både positiva och 
negativa resultat.

När det gäller arbetet med miljö och ekologi i 
kommunen har utvecklingen inte varit optimal. Det 
miljöstrategiska arbetet har under året förts tillbaka till 
Lysekils kommun från att tidigare ha ingått i en gemen-
sam miljönämnd med kommunerna Sotenäs, Munkedal 
och Lysekil. Lysekils kommuns miljöarbete kommer 
att få ett större fokus kommande år. Riktlinjer för ett 
strukturerat miljöarbete och riktlinjer för laddnings- 
infrastruktur har tagits fram.

Arbetet med folkhälsa och integration sker i samtliga 
nämnder och förvaltningar och även tillsammans med 
andra myndigheter och civilsamhälle. Under 2018 har 
flertalet insatser genomförts. Fokus under året har varit 
barn och ungas hälsa och livsvillkor, psykisk hälsa, infor-
mation till nyanlända samt trygghetsfrågor.

Riktlinjer för integration som stöd för verksamheter-
nas arbete med integrationsfrågan har antagits.

Medborgarinflytande och att verksamheterna möter 
medborgarnas behov har förbättrats något i rätt rikt-
ning. Lysekils kommun visar också bättre resultat än 

tidigare år när det gäller uppfattningen om att Lyse-
kils kommun är en attraktiv plats att bo och leva på. 
Detsamma gäller för att rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till Lysekils kommun.

Arbetet med värdskap, förhållningssätt och bemötan-
de kommer att fortsätta vilket förväntas ge bättre vär-
den kommande år. Verksamheterna i Lysekils kommun 
kommer att ha fortsatt fokus på förbättringsarbete för 
att få nöjdare invånare.

Ett kontaktcenter har börjat byggas upp under  
året och kommer att öppna under 2019. Syftet är  
att ge snabbare svar på invånarnas frågor och bättre 
möta de behov som finns. 

Positivt är att andelen elever i årskurs nio som är  
behöriga till yrkesprogram har ökat under 2018. Det  
är dock angeläget att andelen elever med behörighet 
till yrkesprogram ökar ännu mer.

Lysekils kommun arbetar med att ta fram en desti-
nationsstrategi som beräknas antas under våren 2019. 
När verksamheterna börjar arbeta med destinations-
strategin som utgångpunkt förväntas detta få positiva 
effekter på tillväxt, samhällsutveckling, varumärke  
och invånarantal. 

Analys och slutsats
De kritiska kvalitetsindikatorerna inom verksamhets-
perspektivet visar på ett förbättrat resultat i jämförelse 
med 2017 förutom tiden det tar att svara på e-post. 
Lysekils kommun har en svarsfrekvens på 69 procent 
medan genomsnittet för samtliga kommuner var  
84 procent. Förbättringar i att ge svar på frågor samt 
att visa intresse och engagemang för invånarnas frågor 
förväntas bli bättre 2019 då kontaktcenter kommer  
att inrättas. 

Ett positivt resultat i den telefoni- och e-postunder-
sökning som gjorts, är att 93 procent har fullständiga 
kontaktuppgifter i e-posten. Genomsnittet för samtliga 
kommuner var 75 procent.

Utfallet för gott bemötande vid kontakt med kom-
munen har ökat något. Andelen som tar kontakt med 
kommunen via telefon och får ett direkt svar på sin 
fråga har också ökat.

Nöjd medborgarindex ingår i medborgarundersök-
ningen och utgår från frågor om hur nöjd medborgaren 
är med hur kommunen sköter sina olika verksamheter. 
Nöjd medborgarindex har ökat från 45 till 46 men 
ligger under övriga riket där indexet är 56. 

Det interna kontrollarbetet har förbättrats. Alla 
nämnder har utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer 
utfört intern kontroll. Inom de områden där det fram-
kommit brister har det beslutats om åtgärder. Det nya 
arbetssättet har resulterat i en bättre överblick och ett 
likartat arbetssätt. Förståelsen för intern kontroll  
kopplat till förbättringsarbete har förbättrats.

Inom verksamhetsperspektivet ingår också att arbeta 
i enlighet med Lysekils kommuns styrmodell. Varje 
chef  dokumenterar och följer kontinuerligt upp verk-
samheten. Arbetet med att ständigt följa upp och få 
syn på förbättringsområden, förväntas förbättra och 
utveckla kommunens verksamheter ytterligare.



Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Trend

                      Attraktiv arbetsgivare
Andel långtidsfriska (%) 28,7 26,0 

Medarbetarengagemang (HME) totalt från 
kommunen – Totalindex 

75,81 74,22

                     
                     God arbetsmiljö Sjukfrånvaro (%)

7,4 7,7 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Trend

                      God ekonomisk  
                      hushållning

Ekonomi i balans  (%) 0,9 2,2

Självfinansieringsgrad av investeringar (%) 89 78

Långsiktig betalningsförmåga (%) -11,3 -7,1
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Analys och slutsats av ekonomi
Lysekils kommun använder tre mått som ska mäta god 
ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, 
vilket beskrivs i riktlinjerna för god ekonomisk hushåll-
ning och resultatutjämningsreserv. Ekonomi i balans 
är ett mått på resultatet i förhållande till skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift. 
Målet är ett snitt på två procent över en treårsperiod. 
Sett över en treårsperiod har kommunen ett mått på 
1,8 procent och årets utfall 2,2 procent ställer krav på 
bättre resultat i framtiden, då försäljning av aktier i 
Rambo AB ingår i årets resultat.

Självfinansieringsgrad av investeringar är ett mått 
som hämtar uppgifter från kassaflödesanalysen och ska 
vara 100 procent över en femårsperiod. Sett över tid 
har kommunen klarat den målsättningen men det är en 
nedåtgående trend. Det beror på att kommunen har en 
ökad investeringsvolym, men ett svagt resultat.

Långsiktig betalningsförmåga mäts via soliditeten 
inklusive pensionsförpliktelser och över en treårsperiod. 
Lysekils kommun har en negativ soliditet och måste ar-
beta för att få en positiv soliditet, trenden går åt rätt håll.

En tabell över de senaste åren finns i avsnittet God 
ekonomisk hushållning.

Analys och slutsats av medarbetare
Viktiga kvalitetsfaktorer inom medarbetarperspektivet 
är att vara en attraktiv arbetsgivare och att ha en god 
arbetsmiljö. Det är viktigt att chefer och medarbetare 
har goda förutsättningar och meningsfulla arbetsupp-
gifter. Avsikten är också att ha en tydlig styrning och 
inriktning samt att det finns möjligheter att påverka, 
förbättra och utvecklas i sitt uppdrag. Känslan av enga-
gemang, lust och motivation i arbetet är betydelsefull.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index 
som minskat under 2018. HME mäter såväl nivån på 
medarbetarnas engagemang som chefernas och organi-

sationens förmåga att ta tillvara på och skapa engage-
mang. HME-index består av nio frågor. Fördjupad analys 
av svaren behöver göras och åtgärder måste vidtas.

Andel långtidsfriska har minskat något. Långtids-
friska är lika med andelen medarbetare som har noll 
sjukdagar under hela året.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter.
En satsning på arbetsmiljöutbildning för chefer  

startades under året och kommer att fortsätta  
under kommande år. Satsningen ska gynna hälsan  
i arbetslivet och ge cheferna verktyg som bidrar till  
en god arbetsmiljö.

Medarbetare

Ekonomi



Utvecklingsmål Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Trend

Alla barn och 
unga i Lysekils 
kommun ska  
ges förutsätt-
ningar för en  
bra hälsa och 
goda livsvillkor

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun (%)

62,11 67,61

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor (%)

80,1 82,8

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

10,63

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

71 70,18

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

5,44 4,39

Antal föreningssammankomster berättiga-
de till föreningsstöd, 7-20 år

7 442 6 815

Antal vårddygn för barn och unga i HVB  
eller familjehem i enlighet med SoL och LVU

996 867

Data för ”Invånare 0–19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning” saknas för 2018. Sammanställs av KOLADA senare under 2019.
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Analys och slutsats
Barn och unga är en prioriterad målgrupp och avsikten 
är att ge alla barn och unga i Lysekils kommun goda 
förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor. 
Samverkan och förebyggande arbete är viktiga fram-
gångsfaktorer. 

Under 2018 har man fortsatt arbetet med att stärka 
samverkan kring barn och unga. I november fattade kom-
munfullmäktige beslut om att etablera en familjecentral. 

Socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet (SSPF) 
har bedrivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete som 
lett till att Lysekils kommun blivit en god förebild i 
närområdet. Utvecklingsarbetet avser samordnade 
insatser för unga med risk att hamna i kriminalitet.

Arbetet med att kartlägga befintliga föräldrastöds- 
insatser har slutförts och en plan för fortsatt utveck-
lingsarbete har tagits fram.

En samverkande närsjukvårdsgrupp har enats om 
en handlingsplan för psykisk hälsa där merparten av 
insatserna berör barn och unga.

Utvecklingsarbete kring Idéburet Offentligt Partner-
skap (IOP) har påbörjats. Inom IOP finns möjlighet att 
skapa arenor där barn och unga kan påverka innehåll 
och former för en aktiv och meningsfull fritid.

De kritiska kvalitetsindikatorerna är underlag för 
nuvarande status. Utbildningsförvaltningen och social-
förvaltningen har gemensamt gjort en fördjupad analys 
och genomgång av indikatorerna, mätningen av målet 
kommer att kompletteras med ytterligare indikatorer 
som rör barn och unga.

Status visar både negativa och positiva resultat. Skol-
resultaten har förbättrats något men det kvarstår fortfa-
rande utmaningar. Det finns tydliga resultat på skillna-
der avseende barn och ungas förutsättningar. Dels finns 
skillnader mellan kön, vilket syns i skolresultaten, men 
även betydande socioekonomiska skillnader.

Slutsatsen är att de framtagna strategierna för utveck-
lingsområdet kvarstår. Det innebär att det övergripande 
finns ett fortsatt behov av att stärka samarbetet kring 
barn och unga ytterligare. Det gäller både inom Lysekils 
kommun men också mellan kommunen och andra verk-
samheter. Ett särskilt fokus är samarbetet kring barn och 
ungas psykiska hälsa. Lättillgängliga föräldrastödjande 
insatser är fortsatt angeläget, bland annat genom att 
säkerställa att familjecentralen startar upp.

Vidare är bedömningen att arbetet med förutsättning-
ar för barn och ungas fritid samt barn och ungas infly-
tande behöver utvecklas ytterligare under kommande år.

Utvecklingsområden,  
mål och indikatorer

Barn och unga är vår framtid 



Utvecklingsmål Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Trend

Lysekils kom-
mun ska vara 
en kreativ och 
kompetent orga-
nisation

Medarbetarengagemang (HME) totalt  
kommunen - Totalindex

75,81 74,22

Nöjd Medborgar-Index - 
Helheten

45 46

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

81 69

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

45 52

Utvecklingsmål Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Trend

Samverkansare-
nan Maritima 
Lysekil ska 
skapa tillväxt

Maritima utvecklingsprojekt i kommunen 7 9
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Analys och slutsats
Intentionen är att Lysekils kommun ska bli en lärande 
organisation och att invånarna ska mötas av kreativa, 
kompetenta och medskapande medarbetare. Avsikten är 
att både politiker och tjänstepersoner utvecklar, lär om 
och lär nytt utifrån vad samhällsutvecklingen fordrar.

Detta kräver ett ledarskap som främjar och avsätter 
tid för reflektion och dialog. Därför har ledarskaps-  
och medarbetarplattformar med fokus på lärande, 
utveckling, kreativitet och ständiga förbättringar  
tagits fram.

Under året har flera styrdokument uppdaterats och 
systematiserats så att processen kring styrdokumen-
ten kvalitetssäkrats. Det innebär att uppföljnings- och 
uppdateringsdatum hanteras digitalt.

Den interna kontrollen har förbättrats och framkomna 
brister åtgärdats. Även andra förbättringsområden som 
iakttagits vid genomförda granskningar har åtgärdats.

Lysekils kommuns styrmodell ger struktur för plane-
rings- och uppföljningsarbetet, vilket ger goda grunder 
för att nå utvecklingsmålet. Utvecklingsmålet visar 
positiva framsteg men kräver mer tid och ytterligare 
åtgärder för att uppnås.

Djupförståelsen av styrmodellen hos politiker och 

chefer är avgörande för att lyckas och för att få en 
effekt av styrmodellens bärande idéer. Fokus framöver 
behöver ligga på förtydligande av rollfördelning  
mellan politik och tjänstepersoner samt att bygga tillits- 
fulla relationer. Viktigt är också att utveckla former  
för kommunikation, dialog, reflektion och analys samt 
att se arbetsplatsen som en plats för utveckling där 
lärande och förändring går hand i hand.

De interna stödfunktionernas roller har förtydligats 
under året vilket bidragit till ökad klarhet i vem som 
gör vad så att allt som ska göras blir gjort på det sätt 
som det är tänkt.

Information och kommunikation är viktiga begrepp 
i en kompetent organisation. Samsyn kring strukturer 
och former för området behöver utvecklas, detta arbete 
är påbörjat.

Nästa steg mot en mer innovativ, nytänkande och 
kreativ organisation kommer att ta fart. Fokus framöver 
är att skapa en organisationskultur med inriktning på 
ständiga förbättringar. 

Kopplingen mellan utvecklingsmålet och dess indi-
katorer behöver ses över och kompletteras, men i stort 
kan konstateras att flertalet av indikatorerna pekar i en 
positiv riktning.

Vi utvecklas genom lärande 

Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

Analys och slutsats
Utvecklingsområdet maritima Lysekil en kraft att  
räkna med utvecklas fortsatt positivt.

Under 2018 ingick Lysekils kommun ett avtal med 

Chalmers tekniska högskola AB, Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), Svenska miljöinstitutet (IVL), Gö-
teborgs universitet och Research institutes of  Sweden 
(RISE) kring utveckling av Kristineberg till ett centrum 



Utvecklingsmål Indikator
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Trend

Lysekil ska vara en 
året-runt-stad som 
erbjuder högkvali-
tativa upplevelser 
året om

Antal ackumulerade gästnätter per år 111 691 111 268

Gästhamnsstatistik 8 315 8 161

Husbilsstatistik 3 711 3 896

Antalet bostäder i 
Lysekil ska öka

Bostadsbyggande 126 115

Planberedskap (antagna och pågående 
detaljplaner)

16 14

Angående bostadsbyggande under 2018 har det utfärdats 30 slutbesked för nybyggnad av enbostadshus, 15 slutbesked för nybyggnad av fritidshus, 2 slutbe-
sked för nybyggnad av flerbostadshus (Skaftö-Fiskebäck 54 lägenheter, Kyrkvik 16 lägenheter)
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för marin forskning och innovation, Kristineberg  
Marine Research & Innovation Center.

Samtal förs nu med ytterligare aktörer som Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI),  
Innovatum, Akademiska Hus och Sveriges Lantbruks- 
universitet (SLU) för att vidga kretsen av aktörer.

Arbetet på Kristineberg struktureras i tre områden – 
forskning, infrastruktur och innovation. Exempel  
på initiativ inom infrastruktur är Testsite Skagerrak  
där Lysekils kommun engagerat sig från start. Inom  
ramen för innovation skapas nu innovationsplattfor-
men Smart Ocean. Till Smart Ocean knyts nu exem-
pelvis riskkapital och investerare, affärs- och projekt- 
utveckling samt Position Väst vilka är verksamma  
inom etablering. 

Under kvartal två har Lysekils kommun deltagit i 
diskussioner om två lite större utvecklingsprojekt, en 
Vinnväxtansökan för Smart Ocean och ett Interreg 
Östersjöprojekt vid namn Blue Forrest. Tyvärr avslogs 
båda ansökningarna. Smart Oceanansökan omarbetas 
nu och annan finansiering kommer att sökas kvartal ett 
2019. Under hösten beviljade Havs- och vattenmyndig-
heten (HaV) Lysekils kommun ett anslag till projekt Blå 
fånggrödor, vilket genomförs tillsammans med närings-
liv och forskning.

Vidare är nu Testsite Skagerrak öppet för kommer-
siella tester och under året har ett Memorandum of  
understanding (MOU) tecknats med Marine Energy 
Wales. Samarbetet gäller havsbaserad test och demon-
stration i syfte att underlätta för europeiska bolag att 
testa i våra vatten och tvärtom.

Flera utvecklingsprojekt pågår inom det maritima 
området:
 •  Etablering av Sveriges lantbruksuniversitets forsk-

ningsfartyg SVEA
 •  Maritim Utveckling i Bohuslän
 •  Kristineberg Research and Innovation Centre
 •  Testsite Skagerrak
 •  Fisk och Skaldjursfabriken (bland annat har  

företaget Vegafish redan etablerat sig)
 •  Nedsänkningsbara odlingar (IVL)
 •  Blå fånggrödor

Lysekils kommun är delaktig i flera av projekten.
Inom utvecklingsområdet arbetas intensivt för att 

etablera Lysekils kommun som centrum för hållbar 
blå utveckling. Under 2018 har Lysekils kommun varit 
delaktiga i planering av det västsvenska Maritima 
Klustrets årskonferens. I januari 2019 ska konferensen 
genomföras i Lysekils kommun, vilket blir första  
gången arrangemanget sker utanför Göteborg.

Analys och slutsats
Antalet gästnätter och beläggning i gästhamnar har 
minskat något medan antalet husbilsgäster har ökat. 
Ett arbete med att utveckla såväl gästhamnar som 
möjligheter till husbilsuppställning pågår.

Arbetet med att upprätta en destinationsstrategi för 
hela Lysekils kommun är i slutfasen och kommer under 
våren 2019 att behandlas politiskt. Destinationsstrategi 
Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030. 

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

Det ska tas fram en övergripande, hållbar utveck-
lingsinriktning för hela kommunen som syftar till att 
Lysekils kommun blir en attraktiv plats året runt både 
för hel- och delårsboende, potentiella invånare, tillresta 
besökare, näringsliv och föreningsliv. Destinations-
strategin ska också ge goda förutsättningar för plats-
varumärkets utveckling, det vill säga känslan för och 
upplevelsen av platsen Lysekil.

Nästa steg i processen, när destinationsstrategi  



Utvecklingsmål Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Trend

Lysekils 
kommun ska 
ha infört ett 
strukturerat 
miljöarbete

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar 
enligt MFS (%)

43,0 43,0

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete 56 52

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

21,0 20,0
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Lysekil 2030 är antagen, blir att ta fram handlingspla-
ner för genomförande. Regeringens utredning, Ett land 
att besöka SOU 2017:95, kan vara vägledande. Där 
finns förslag på en sammanhållen politik för hållbar 
turism och växande besöksnäring. Man bör också ta 
hänsyn till resultat från regionala och lokala workshops 
samt dialogmöten. 

 
De områden som berörs är:
 •  Kompetensförsörjning
 •  Utveckling/innovation/forskning
 •  Kryssning/turbåtar
 •  Besöksmål
 •  Profilområden: Natur och kultur
 •  Framtidens besöksservice/digitala värdskapet
 •  Evenemang
 •  Centrumutveckling/handel
 •  Fysisk tillrättaläggning

Inom ramen för Interregprojektet Urban Platsinnova-
tion (UPI) har ett stort antal aktiviteter gällande  
centrumutveckling för staden Lysekil genomförts 
under perioden 2016 – 2018. Lysekils kommun är med-
lem i föreningen Svenska Stadskärnor. I projektet har 
konstaterats att Lysekils stad har goda förutsättningar 

Analys och slutsats
Miljöområdet syftar till att bevara Lysekils kommuns 
unika natur och miljö samt värna om ett samhälle där 
miljösituationen inte försämras för kommande genera-
tion. Att verka för en hållbar konsumtion som ger förut-
sättningar för ett hållbart agerande i vardagen är viktigt.

Under 2018 har det miljöstrategiska arbetet varit 
organiserat under den gemensamma miljönämnden 
för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner. Fokus 
under året har varit att ta fram riktlinjer för ett struk-
turerat miljöarbete. Dessa är nu klara för politiskt 
antagande, vilket väntas ske i början av 2019.

Under hösten avslutade miljöstrategen sin tjänst och 

för att bli Årets stadskärna. Ambitionen bör därför vara 
att QM-certifiera Lysekil, vilket är en kvalitetsmärkning 
för samverkansorganisationer som har ambitioner 
med sitt arbete med stadskärnan. Ett godkänt QM är 
en kvalitetssäkring för arbetet och ett hjälpmedel för 
att försäkra sig om ett klokt och framgångsrikt utveck-
lingsarbete och bör därför vara ett första steg mot att 
få utmärkelsen Årets stadskärna.

Bostäder
Det finns ett stort behov av fler bostäder i Lysekils 
kommun. Preemraff  står inför en stor utbyggnad  
med påföljande rekryteringsbehov. Bostadskön är  
lång och det finns få färdiga detaljplaner för bostäder. 
Ett fortsatt fokus på att färdigställa detaljplaner för  
bostäder är av stor vikt. Det finns en planberedskap 
inom en femårsperiod på cirka 500 bostäder för att 
möta kommande behov.

Detaljplaner i kustbandet är komplexa och  
överklagas ofta, vilket leder till förseningar. Detta  
gäller även för Lysekils kommun. Det är viktigt att  
jobba långsiktigt med frågan, så att detaljplaner  
löpande färdigställs i takt med bostadsmarknadens  
behov. Hänsyn bör även tas till olika boendeformer, 
inte minst hyresrätter. 

Vi tar ansvar för miljön

Sotenäs, Munkedal och Lysekil avbröt det miljö- 
strategiska samarbetet. Detta innebär att från 2019  
ansvarar respektive kommun själv för det miljöstrategis-
ka arbetet. Utvecklingsområdet har därför inte utveck-
lats optimalt.

Nöjd medborgarindex rörande miljöarbetet har sjun-
kit något från 56 till 52 och är lägre än övriga riket som 
var 55,84. Nöjd medborgarindex utgår från en fråga 
om vad medborgaren tror eller tycker om kommunens 
insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. 
Medborgarundersökningen är ingen brukarundersök-
ning utan en attitydundersökning. Den behöver därför 
kompletteras med annan fakta och kunskap.
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Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksam-
het enligt Ekomatcentrum har inte publicerats i Kolada 
ännu och kan därför inte jämföras med andra kommu-
ner. Kommunens värde 2018 blev 20,0 procent.  
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet  
kommer troligtvis inte att nå snittet i riket.

Riktlinjer för laddningsinfrastruktur har tagits fram 
för att öka takten i omställningsarbetet till en fossilobe-
roende fordonsflotta. Dessa förväntas antas politiskt i 
början av 2019 och innebär att Lysekils kommun kan 
öka takten i utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen.

Eftersom utvecklingsmålet för 2018 var att Lysekils 
kommun ska ha infört ett strukturerat miljöarbete, och 
riktlinjer för detta nu är färdiga för politiskt antagande, 
har områdets utvecklingsmål reviderats.

För 2019 har två nya utvecklingsmål fastslagits  
i budgeten:
 •  Lysekils kommun ska konsumera hållbart.
 •  Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle.

För att arbeta med dessa utvecklingsmål behöver  
en miljöstrateg rekryteras. En miljöstrateg behövs  
för att kunna stödja och följa upp implementeringen  
av de framtagna riktlinjerna för ett strukturerat miljöar-
bete. Strategier för utvecklingsområdet behöver också 
fastställas och kompletteras med relevanta indikatorer. 
Andra insatser som krävs under 2019 är att kartlägga 
hur väl Lysekils kommun svarar upp mot agenda 2030. 
Det behövs också utbildnings- och inspirations- 
insatser kopplat till den ekologiska hållbarheten  
och agenda 2030.



Uppdrag Status  Kommentar

Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att sam-
ordna åtgärder för att nyanlända ska ges förutsätt-
ningar att komma i egen försörjning på snabbaste 
och effektivaste sätt. 

Med utgångspunkt i detta uppdrag, samt ett 
uppdrag från kommunstyrelsen om en översyn 
av arbetsmarknadsenhetens roll och uppdrag, 
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.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete 
med Munkedal och Sotenäs arbeta fram strategier 
för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för 
den kommunala verksamheten och för att utveckla 
service och stöd till medborgarna. 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-22 
Digital agenda för Sotenäs, Munkedal och 
Lysekil 2019-2022. Agendan är ett övergripan-
de måldokument som beskriver kommunernas 
gemensamma strategiska förhållningssätt till 
digitalisering. Utifrån detta kommer samarbetet 
att fortsätta med att i praktiken digitalisera oli-
ka verksamhetsprocesser. De strategiska IT-frå-
gorna ligger på kommunstyrelsen medan den 
gemensamma driftsorganisationen för IT lyder 
under samhällsbyggnadsnämnden. Styrningen 
av det för SML gemensamma digitaliserings-
arbetet kommer att ske via den styrkedja som 
från och med 2019 gäller för avtalssamverkan 
inom IT.
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Uppdrag

Ja

Ja

Här redovisas de uppdrag som utförts under 2018.



Finansiella nyckeltal Mål 2018 2017 2016 2015 2014 Utfall

Soliditet inklusive  
pensionsförpliktelser

ska förbättras -7,1 -11,3 -15,7 förbättrats

Resultatets andel  
av skatteintäkterna (%)

2 2,2 0,9 2,2 1,8

Självfinansieringsgrad  
investeringar (%)

100 78 89 219 179 216 156
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God ekonomisk hushållning

De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verk-
samhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verk-
samheten ska bidra till att resurserna i verksamheten 
används till rätt saker och att de används på ett effek-
tivt sätt. Enligt kommunallagen ska kommunen ha god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett 
lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte 
får vara större än intäkterna.

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hus-
hållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje 
generation själv måste bära kostnaden för den service 
den konsumerar. Detta innebär att ingen generation 
ska behöva betala för det som en tidigare generation 
har förbrukat. 
För att säkerställa det finansiella perspektivet ska  
tre nyckeltal användas:
 • Resultatmål som är kopplat till resultaträkningen.
 • Soliditet som är kopplat till balansräkningen.
 • Självfinansieringsgrad av investeringar som är 

kopplat till kassaflödesanalysen.

Ur ett helhetsperspektiv är det av betydelse att Lysekils 
kommun uppfyller sin målsättning inom de finansiella 
nyckeltalen. I avsnittet Kommunens övergripande kva-
litetsfaktorer och kvalitetsindikatorer redovisas utfallet 
för 2018 och en trend i jämförelse med föregående år.

Med god ekonomisk hushållning ska Lysekils kommun, som ansvarig för förvaltningen 
av skattemedel, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Lysekils kommuns princip för god ekonomisk  
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte  
på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet  
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv framgår att en utvärdering 
ska göras vid årsredovisningen. Utvärderingen ska visa 
utvecklingen av Lysekils kommuns kvalitetsfaktorer 
och utvecklingsområden. 

För att beskriva Lysekils kommuns grunduppdrag 
har kvalitetsfaktorer med indikatorer definierats.  
Under året har mätningar av indikatorer genomförts. 
Resultatet av dessa utgör en del av grunden för  
utvärdering av god ekonomisk hushållning ur ett  
verksamhetsperspektiv. 

Det finns elva kvalitetsfaktorer varav en  
inom perspektivet ekonomi och de övriga tio inom 
perspektiven målgrupp, verksamhet och medarbeta-
re. Alla dessa bedöms ha positiv utveckling eller viss 
utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. 
Dessa redovisas i avsnittet Kommunens övergripande 
kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer. 

En utvärdering ska också göras av utvecklingen 
av Lysekils kommuns utvecklingsmål. Det finns sex 
utvecklingsmål och dessa bedöms ha positiv utveck-
ling eller viss utveckling där verksamheten når en 
acceptabel nivå. Utvecklingsmålen redovisas i avsnittet 
Utvecklingsområden, mål och indikatorer.

Kommentar till finansiella nyckeltal
Soliditet och resultatets andel av skatteintäkter mäts 
över en treårsperiod och självfinansieringsgrad  
över en femårsperiod enligt Lysekils kommuns regel-
verk. Två av tre finansiella nyckeltal når målsättningen.
Den samlade utvärderingen är att Lysekils kommun 
har god ekonomisk hushållning både sett ur ett finansi-
ellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.



Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Resultat 19,8 8,1 18,6

Avgår realisationsvinster -12,6 -0,4 0,0

Årets resultat enligt balanskravet 7,2 7,7 18,6
 

Procent 2018 2017 2016

Nettokostnader 2,7 4,8 9,4

Skatteintäkter och generella bidrag 2,5 3,2 6,8

 

Balanskravsutredning Förändring från föregående år 
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Sammanfattande finansiell analys  
– kommunen och koncernen

Årets resultat
Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på  
19,8 mnkr. Detta kan jämföras med föregående års 
överskott på 8,1 mnkr.

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär 
att det ska råda balans mellan inkomster och utgifter 
sett över tid samt att förmögenheten ska värdesäkras 
mellan generationerna.

Den kommunala redovisningslagen reglerar balans-
kravet vilket betyder att intäkterna ska vara större än 
kostnaderna. Vid avstämning mot balanskravet ska 
bland annat realisationsvinster och realisationsförlus-
ter avräknas. Ett negativt balanskravsresultat ska vara 
återställt senast tre år efter att det uppkommit.

Nettokostnadsutveckling
För en stabil ekonomisk utveckling kan inte nettokost-
naderna tillåtas att öka i snabbare takt än skatteintäk-
ter och generella statsbidrag.

Verksamhetens nettokostnader har under året ökat 
med 23,2 mnkr eller 2,7 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive 
den kommunala fastighetsavgiften har ökat med sam-
manlagt 21,5 mnkr jämfört med föregående år, vilket 
motsvarar 2,5 procent. Den kommunala utdebiteringen 
har varit oförändrad mellan 2017 och 2018 och uppgår 
till 22,46 kronor.

Den senaste treårsperioden uppgår den genomsnitt-
liga nettokostnadsökningen till 5,6 procent medan 
skatteintäkterna ökat i genomsnitt 4,2 procent. Detta 
visar sig i de vikande resultaten. 2018 blir resultatet 
relativt starkt tack vare de finansiella posterna.

Kommunen
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Investeringar och dess finansiering
Kommunen investerade netto 50,4 mnkr under 2018. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten tillförde 
ett lägre belopp än så, nämligen 39,4 mnkr. Detta 
medför en så låg självfinansieringsgrad som 78 pro-
cent. Över tid måste självfinansieringsgraden överstiga 
100 procent för att undvika nya lån för investeringar. 
Genomsnittet över de senaste fem åren uppgår för 
Lysekils kommuns del till 156 procent.

Belopp i mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Medel från löpande  
verksamhet

39,4 40,7 59,2 56,6 39,4

Medel från  
investeringsverksamhet

50,4 45,6 27,0 31,8 18,2

Självfinansieringsgrad (%) 78 89 219 178 216

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betal-
ningsförmåga. För kommunens del har den förbättrats 
med 0,7 procentenheter till 51,2 procent. Soliditeten 
inklusive samtliga pensionsåtaganden, som är negativ, 
har förbättrats med 4,2 procentenheter till -7,1 procent. 
Sett över treårsperioden är trenden är positiv.

Procent 2018 2017 2016

Exklusive pensionsförpliktelser 51,2 50,5 52,7

Inklusive pensionsförpliktelser -7,1 -11,3 -15,6

Likviditet
Likviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betal-
ningsförmåga. Kommunens checkräkningskredit uppgår 
för närvarande till 80 mnkr och är inkluderat i tillgäng-
liga medel i tabellen nedan. Kassalikviditeten, som 
bör uppgå till minst 100 procent, visar hur tillgängliga 
medel samt övriga fordringar förhåller sig till kortfristiga 
skulder.

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Likvida medel 54,8 71,5 22,1

Tillgängliga medel 134,8 151,5 102,1

Kassalikviditet (%) 113 129 141

Budgetföljsamhet
2018 uppgick den negativa budgetavvikelsen till  
5,7 mnkr. Mer om detta i avsnittet Driftredovisning.

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Nämndernas verksamhet -26,8 -13,0 13,0

Finans och kommungemensamt 32,5 3,7 5,5

Årets budgetavvikelse 5,7 -9,3 18,5

Borgensåtagande
Kommunens nyttjade borgensåtaganden vid utgång-
en av 2018 uppgick till 948,3 mnkr. Detta redovisas 
utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser. Det 
föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland 
kommunens åtaganden.

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Kommunägda bolag 830,5 810,9 811,7

KHF Lysekils omsorgsbostäder 111,0 112,8 114,9

Övriga åtaganden 6,8 7,0 7,2

Pensionsförpliktelser
Den större delen av kommunens pensionsskulder, pen-
sionsförpliktelser som uppkommit före 1998, redovisas 
utanför balansräkningen bland ansvarsförbindelser.

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Anställda 407,9 414,0 429,6

Förtroendevalda 1,3 1,5 1,8

Kommunkoncernen
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen 
årligen sammanställa en resultat- och balansräkning 
som ska omfatta såväl kommunens verksamhet som 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer.

Det övergripande syftet med den sammanställda 
redovisningen är att ge en bild av kommunens  
totala verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. 
Sammanställningen visar också hur respektive enhet 
påverkar totalbilden.

Den sammanställda redovisningen för Lysekils kom-
mun avgränsas enligt 20-procentsregeln. Endast bolag 
där kommunen har ett betydande inflytande ska tas 
med. Med betydande inflytande räknas här mer än  
20 procents röstinnehav.

Nyckeltal kommunkoncernen
Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Resultat efter finansnetto 34,1 30,1 42,5

Soliditet exkl pensionsförpliktelser (%) 29,7 28,9 28,3

Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%) 6,3 4,9 2,6

Investeringar 132,1 136,4 114,0
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Viktiga beslut och händelser 2018

 • Reglemente för den nya samhällsbyggnadsnämnden  
som inrättas från och med 2019

 • Riktlinjer för trygghetsskapande och  
brottsförebyggande arbete

 • Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och  
våld mot förtroendevalda

 • Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

 • Riktlinjer för bostadsförsörjning

 • Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv

 • Riktlinjer för representation 

 • Policy för informationssäkerhet

 • Digital agenda för Sotenäs, Munkedal  
och Lysekils kommuner 2019 – 2022

 • Jämställdhetsplan 

 • Medarbetarplattform 

 • Slutliga beslut om utjämning av ägarförhållandena i Rambo AB. 
Lysekils kommun har hittills ägt en större andel men sålde  
under året aktier till Munkedals, Sotenäs och Tanums kom-
muner för 12,6 mnkr. De fyra kommunerna äger numera 25 
procent vardera av bolaget.

 • Beslut om kommunal borgen till Lysekils Hamn AB på ytter-
ligare 15 mnkr avseende säkerhet för upplåning till investe-
ringar kopplade till att Lysekil blir hemmahamn för Sveriges 
lantbruksuniversitets (SLU) nya forskningsfartyg Svea.

 • Beslut om att de med Munkedals och Sotenäs gemensamma 
IT- respektive lönenämnderna avvecklas från och med 2019 
och ersätts med avtalssamverkan. Denna samverkansform  
har blivit möjlig genom ändringar i kommunallagen.

 • Uppdrag till socialnämnden om att etablera en familjecentral 
i Lysekil.

 • Beslut om medverkan i samarbetsplattformen ”Ren och  
Attraktiv Kust” avseende strandstädning tillsammans med 
övriga 11 västkustkommuner.

 • Beslut om att prioritera samverkan inom ”Ett enat Bohuslän” 
för att utveckla Lysekils kommun som destination.

 • Antagande av detaljplan för Evensås 1:6 med flera  
i Fiskebäckskil.

 • Antagande av Blå översiktsplan för kommunerna Lysekil, 
Sotenäs, Tanum och Strömstad.

 • Antagande av detaljplan för gamla mejeriet, Slätten 1:35  
i Lysekil.

 • Beslut om att i samverkan med externa intressenter  
utveckla Grönskults industriområde på Skaftö. 

 • Beslut om avveckling av samverkansarenan ”Tillväxt Norra 
Bohuslän” från och med 2019. Samverkan har handlat om 
frågor kopplade till kust och hav men bedömningen är att 
samarbete mellan kommunerna i norra Bohuslän kan ske  
i nya former. 

 • Beslut om att godkänna att Kooperativa hyresrättsföreningen 
Lysekils omsorgsbostäder säljer Lysekilshemmet till  
LysekilsBostäder AB. 

 • Första spadtaget för det nya äldreboendet i Fiskebäck togs  
den 31 augusti.

 • Start av samverkansprojekt med Västsvenska Handelskamma-
ren för att utveckla företagsklimatet.

 • Avslut av projektet ”Urban Platsinnovation” som genomfört en 
rad insatser för att utveckla Lysekils centrum.

 • Den 7 december invigdes den nya ambulansstationen  
i Dalskogen vilken LysekilsBostäder AB har byggt och  
hyr ut till Västra Götalandsregionen.

Nya styrdokument

Andra beslut och händelser

Nedan redovisas ett urval av beslut som tagits och händelser som inträffat under 2018.
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Riskbedömning
Lysekils kommun är i sin verksamhet utsatt för olika typer av risker. Exempel  
på risker är finansiella risker, borgensåtagande, skador på kommunal egendom,  
störningar i IT-system med mera.

Finansiella risker
Lysekils kommun har fastställt en finanspolicy som 
gäller för såväl kommunen som för koncernbolagen i 
Lysekils Stadshus AB. 

Finanspolicyn anger de risknivåer som gäller för 
finansiering avseende räntebindning, kapitalbindning, 
ansvarsfördelning, underlag för bedömning inför beslut 
om tecknande av borgen, rapporteringsskyldighet med 
mera. Den övergripande målsättningen är att säker- 
ställa den löpande betalningskapaciteten samt att upp-
nå en effektiv kapitalanskaffning inom fastställda ramar 
och fattade beslut.

Den totala externa låneskulden i den sammanställ-
da redovisningen uppgår till 871,1 mnkr (888,7 mnkr) 
varav kommunens externa låneskuld utgör 65,0 mnkr 
(85,0 mnkr). I kommunens finanspolicy anges att minst 
tre långivare bör eftersträvas. Lysekils kommun hade 
vid årsskiftet enbart Kommuninvest i Sverige AB som 
långivare och detsamma gäller för koncernbolagen.  
På koncernnivå var Kommuninvest i Sverige AB:s an-
del således 100 procent (100 procent vid utgången av 
2017). Enskild långivare, med undantag för Kommun- 
invest, bör enligt finanspolicyn inte representera mer 
än 50 procent av den totala skuldportföljen.

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av 
ränterisken i kommunens och koncernens skuldport- 
följer, används finansiella derivatinstrument. Hante-
ringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som 
är fastställda i kommunens finanspolicy. De instrument 
som är tillåtna är ränteswapar, FRA, Caps och Floors. 
Ränteswapar har hittills använts både i koncernen och 
i kommunen. Utestående ränteswapavtal uppgår till 
65,0 mnkr (85,0 mnkr) hos kommunen och 650,0 mnkr 
(775,0 mnkr) hos koncernen. På bokslutsdagen finns 
ett värde på cirka -5,2 mnkr (-8,4 mnkr) i kommunens 
ingångna avtal och -42,6 mnkr (-63,1 mnkr) i koncer-
nens ingångna avtal.

Negativt värde representerar den kostnad som  
skulle uppstå om avtalen avslutas i förtid. Motsvarande 
undervärde eller övervärde, så kallad ränteskillnadser-
sättning, uppstår om man i stället valt att använda långa 
räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränte- 
swapavtal kvarstår till sitt slutförfallodatum så kommer 
undervärdet eller övervärdet att löpande elimineras.

Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldport-
följen ska enligt policyn inte understiga ett år och inte 

överstiga sju år. I kommunen var räntebindningstiden 
4,13 år (4,75 år) och i koncernen 2,54 år (3,43 år). 
Genomsnittsräntan för Lysekils kommun uppgår vid 
årsskiftet till 2,78 procent (3,09 procent). För koncer-
nen var genomsnittsräntan 2,31 procent (2,69 procent). 
Enligt policyn bör den genomsnittliga kapitalbindnings- 
tiden inte understiga ett år. Den genomsnittliga kapital-
bindningstiden för kommunen är 2,11 år  
(1,37 år) och 2,07 år (1,91 år) för koncernen. Slutligen 
ska, inom den närmaste tolvmånadersperioden, högst 
60 procent av låneportföljen förfalla. Vid boksluts- 
tillfället uppgår denna andel för kommunens del till  
0 procent (52 procent). För koncernen är motsvarande 
andel 23 procent (29 procent). Både Lysekils kommun 
och koncernen uppfyller således policyn i denna del.

Kommuninvest i Sverige AB
Lysekils kommun är sedan juni 2006 medlem i Kom-
muninvest ekonomisk förening. I samband med 
inträdet som medlem ingick kommunen en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld som för Kommuninvest  
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga kommuner som den 31 december 2018 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likadana borgensförbindelser.

Låneskuld kommunen 2009 – 2018

Låneskuld kommunkoncernen 2009 – 2018
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Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest  
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reg-
lerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest  
i Sverige AB. Ansvaret ska också fördelas i förhållande 
till storleken på medlemskommunernas respektive insat-
skapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Lysekils kommuns ansvar, enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att den 31 december 2017 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktel-
ser till 404 804 mnkr och totala tillgångar till 406 323 
mnkr. Lysekils kommuns andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 980,5 mnkr eller 0,24 procent och  
andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
987,3 mnkr eller 0,24 procent.

Borgensåtagande
Lysekils kommuns nyttjade borgensåtagande vid ut-
gången av 2018 uppgick till 948,3 mnkr (930,7 mnkr). 
Av åtagandet avser 808,6 mnkr kommunhelägda bolag,  
111,0 mnkr avser Kooperativa hyresrättsföreningen 
Lysekils äldrebostäder, 21,9 mnkr avser Rambo AB. 
Resterande 6,8 mnkr avser förlustansvar till egna  
hem och bostadsrättsföreningar samt till Folkets 
Hus- och idrottsföreningar. Total beviljad borgensram 
uppgår till 1266,2 mnkr. Beviljad men ej nyttjad borgen 
vid utgången av 2018 var för: KHF Lysekils Omsorgs-
bostäder 236,6 mnkr, Lysekilsbostäder AB 76,3 mnkr, 
Lysekils Hamn AB 17,2 mnkr, Rambo AB 1,4 mnkr 
samt för Lysekils Stadshus AB 0,5 mnkr. Det föreligger 
i nuläget inte någon känd förlustrisk bland Lysekils 
kommuns åtaganden. 

Försäkringsskydd
Lysekils kommun och kommunens bolag har tecknat 
ett antal försäkringsavtal. Avtalen omfattar bland annat 
fullvärdesförsäkring av fastigheter. Avtalen innehåller 
också ansvarsförsäkringar och olycksfallsförsäkringar 
för barn och ungdomar samt personer i arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder.

Säkerhetsarbete
Det kommunala säkerhetsarbetet samordnas av en säker-
hetssamordnare. Tjänsten delas med Munkedals kommun.

IT-säkerhet
Kommunstyrelsen har antagit en policy för IT-säkerhet. 
För att säkra en hög driftsäkerhet och tillgänglighet 
med få driftstörningar görs kontinuerligt uppdateringar 
och förbättringar av backupprutiner, virusskydd och 
tillgång på reservkraft. Genom upprättat samverkans- 
avtal med kommunerna Munkedal och Sotenäs kom-
mer sårbarheten att minska.

Risk- och känslighetsanalys 
En kommun påverkas av händelser både genom egna 
beslut och av faktorer utom kommunens kontroll. Ett 
sätt att tydliggöra effekten av olika händelser är att 
upprätta en risk- och känslighetsanalys som visar hur 
olika förändringar påverkar kommunens ekonomi. 
Nedan redovisas effekten av ett antal faktorer som 
påverkar Lysekils kommuns ekonomiska resultat.

Händelse/förändring Kostnad/intäkt mnkr 

Löneökning med 1 procent -6,8

Förändring av försörjningsstödet med 
10 procent

+/- 1,4

Inflation, prisökning 1 procent på varor 
och tjänster

-1,1

Bruttokostnadsförändring med 1 procent +/- 3,5

Förändrad utdebitering med 1 kr +/- 32,3

Befolkningsförändring +/- 100 personer  
genomsnittsberäknad effekt på skattein-
täkterna

+/- 5,2

Utöver ovanstående har förändringar i befolknings- 
underlaget avseende elevantal respektive antalet äldre 
en mycket stor betydelse för kostnadsutvecklingen.  
Det är framförallt svårt att snabbt anpassa verksam-
heten och därmed kostnaderna till minskande behov. 
För att ha en beredskap och därmed ett bra planerings- 
underlag för att anpassa verksamheterna till föränd-
ringarna görs årligen befolkningsprognoser. Uppfölj-
ning av födelsenetto och flyttnetto sker kvartalsvis.

En sammanfattande finansiell riskbedömning visar 
att ett kvalitetssäkrat prognosarbete, god kontroll och 
målstyrning måste ha fortsatt hög prioritet. På längre 
sikt bör Lysekils kommun ha ett resultat på minst två 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunal fastighetsavgift.
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Intern kontroll
Enligt antaget reglemente för intern kontroll ska kommu-
nens nämnder besluta om genomförande av granskning 
av processer och rutiner inom sitt ansvarsområde. För 
koncernens bolag gäller de gemensamma ägardirektiven. 
Riktlinjer för intern kontroll antogs av Lysekils kommun-
fullmäktige 2017-10-19 och började att gälla 2018-01-01. 
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Kommunen som arbetsgivare
Lysekils kommun har en viktig uppgift som attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. 
Medarbetarna ska ha förutsättningar att ge en bra service till kommunens invånare. 
Kvalitet, kompetens och kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten.

Kommunens verksamhet
Lysekils kommun har engagerade medarbetare som 
bidrar till nöjda kunder och ökat förtroende för kom-
munens verksamhet. Lysekils kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare som ska kunna rekrytera, utveck-
la och behålla medarbetare. För att medarbetarna ska 
känna delaktighet krävs tydliga och uttalade mål vilket 
skapas genom kommunens styrmodell. Styrmodellen 
stödjer verksamheternas arbete med planering, upp-
följning och förbättringsarbete. Styrmodellen bygger på 
en tillitsbaserad styrning vilket innebär en tilltro till att 
medarbetarna har kunskap, omdöme och vilja att ge-
nomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning. 
För att öka framtidens krav på tillitsbaserad styrning 
kommer en kommunövergripande chefsutbildning 
påbörjas 2019 vilken innefattar krav på chefskap samt 
initiativrikt och klart ledarskap.

Med start 2018 gavs möjlighet för en stor grupp 
medarbetare att växla semesterdagstillägg mot extra 
lediga dagar. Förmånen ska utvärderas vid årsskiftet 
2019/2020.

En bra lönepolitik bidrar till att rekrytera, utveckla 
och behålla medarbetare. Lönesättning är ett styrmedel 
som används för att stimulera, motivera och engagera 
medarbetare att nå uppsatta mål så att verksamheten 
bedrivs effektivt med kvalitet. Alla medarbetare ska 
känna till grunderna för lönesättning och sambandet 
mellan arbetsresultat och löneutveckling. Det är därför 
viktigt att chefer och medarbetare förstår löneöver-
synsprocessen. Kontinuerlig utbildning samt informa-
tion om processen är därför viktig.

De centrala parterna förhandlade fram ett nytt 
centralt samverkansavtal vid årsskiftet 2017/2018. 
Lysekils kommun har därefter tagit fram förslag till ett 
nytt lokalt avtal. Detta har ännu inte undertecknats av 
de fackliga parterna.

Den totala arbetsmiljön mättes genom den årliga 
medarbetarenkäten. Utifrån 2017 års enkät har under 
året upprättats handlingsplaner med förbättringsåtgär-
der. De förbättringsåtgärder som framkom har enheter-
na arbetat vidare med under 2018.

Det kommunövergripande resultatet av hållbart med-
arbetarengagemang (HME) har minskat från 76 till 74.

I samverkan med Lysekils kommuns chefer togs en 
chefsplattform fram under 2017. Chefsplattformen avser 
att tydliggöra de förväntningar och krav som ställs på 

chefer i Lysekils kommun. Det har också under 2018 
tagits fram en medarbetarplattform som ska tydliggöra 
vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetarna. 
Denna plattform utgår från tre huvudrubriker:
 • Trygg medarbetare – du förstår och tar ansvar för 

uppdraget.
 •  Kreativ medarbetare – du utvecklas och gör nytt.
 •  Engagerad medarbetare – du engagerar dig i ditt 

arbete och visar yrkesstolthet. 

En handlingsplan för hur medarbetarplattformen ska 
implementeras kommer att upprättas under 2019.

Med hjälp av Kairos Future genomförde Lysekils 
kommun, tillsammans med företaget Preem, en om-
världsanalys med fokus på hur det lokala arbetslivet i 
Lysekils kommun kommer se ut och vilken kompetens 
som kommer behövas i framtiden. Analysen visade 
att arbetsmarknaden blir allt mer integrerad. En viktig 
faktor blir att öka arbetsmarknadsnätverket. Ett steg i 
denna riktning är den återkommande utbildningsinsats 
för eventuellt blivande chefer som åtta kommuner i 
norra Bohuslän och Dalsland tillsammans med Hög-
skolan Väst tagit fram. Utbildningen genomförs på 
Campus Väst, Lysekil och startar i januari 2019.

Arbetet med hur andelen medarbetare med heltids-
anställning ska öka har fortsatt under 2018. Kommun-
styrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen har gåtts igenom under 
2018. Arbetet fortsätter under 2019 – 2020 med fokus 
på socialförvaltningen. Planen för implementering ska 
vara klar våren 2021. 

Under 2018 gav Pensionsmyndigheten och Skandia 
information till Lysekils kommuns medarbetare om de 
nya pensionsreglerna. Reglerna innebär att år 2020 höjs 
åldern i lagen om anställningsskydd (LAS) till 68 år och 
2023 till 69 år. Medarbetare som är födda 1955 eller 
senare har rätt att vara kvar i arbete till 69 års ålder.

Framtid
Det kommer bli allt viktigare för kommuner att förstå 
vilka andra arbetsgivare de konkurrerar med, även 
utanför grannkommunerna. Unga människor attraheras 
än mer av stora privata arbetsgivare. Offentlig förvalt-
ning har där en utmaning.

På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan 
av välfärdstjänster kommer det uppstå stora rekryte-



2018 2017 2016

Antal heltidsanställda 954 933 918

Antal deltidsanställda 493 560 591

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 92 90 90

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

2018 2017 2016

Antal anställda totalt 1 929 2 010 2 016

Varav månadsavlönade 1 447 1 493 1 509

Varav timavlönade 482 517 507

Antal årsarbetare totalt 1 488 1 526 1 518

Varav månadsavlönade 1 326 1 350 1 357

Varav timavlönade 162 176 161
 

 Anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB)

Kommunstyrelse- 
förvaltningen

Samhällsbyggnads-  
förvaltningen

Socialförvaltningen
Utbildnings-  
förvaltningen

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Antal anställda totalt 81 113 111 207 180 176 892 979 995 749 738 734

Varav månadsavlönade 70 104 99 164 140 141 613 660 692 600 589 577

Varav timavlönade 11 9 12 43 40 35 279 319 303 149 149 157

Antal årsarbetare totalt 73 104 99 171 141 142 638 690 701 608 591 576

Varav månadsavlönade 68 100 96 157 126 126 527 562 587 575 562 547

Varav timavlönade 5 4 3 14 15 16 111 128 114 33 29 29
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Antal anställda per förvaltning

Antal anställda 

ringsbehov inom välfärdssektorn. Det förutspås att 
det kommer bli brist på chefer. Nya generationer av 
medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och 
fritid. De ställer helt nya krav på ledarskap och har en 
låg tolerans för undermåligt ledarskap. Unga vill i allt 
högre grad bli specialister och experter, snarare än 
chefer, och talar hellre om personlig utveckling än om 
karriär. Det är viktigt att Lysekils kommun fortsätter 
samarbetet med kommuner i norra Bohuslän och  
Dalsland kring utbildning av blivande chefer. 

För att öka framtidens krav på tillitsbaserad styrning 
kommer även en kommunövergripande chefsutbild-
ning att påbörjas. Denna kommer att innefatta krav på 
chefskap samt initiativrikt och klart ledarskap.

Det råder stor konkurrens inom många yrkeskatego-
rier så som undersköterskor, lärare, socialsekreterare 
och ingenjörer. Även inom tekniska yrken finns en 

Kommunstyrelseförvaltningen förde under 2018 över 
personal till samhällsbyggnadsförvaltningen vilket 
förklarar minskningen av antal anställda för kommun-
styrelseförvaltningen och ökningen för samhällsbygg-
nadsförvaltningen.

Minskningen av antalet anställda på socialförvalt-
ningen beror bland annat på nedläggning av boenden 

efterfrågan på utbildad och erfaren personal. Från och 
med hösten 2019 kommer Högskolan Väst genomföra 
maskiningenjörsutbildning både på högskolan samt 
i digitaliserad form som flexibel utbildning. Genom 
Kommunakademin Västs nätverk har kommunerna i 
Fyrbodal erbjudits att bli en nod, vilket Lysekils kom-
mun lämnat positivt besked till.

Mångfald skapar mervärde. Olika perspektiv och 
erfarenheter bidrar till utveckling och kreativitet.  
Under 2019 kommer en endagsutbildning i inkludering 
och mångfald genomföras för kommunens politiker  
och chefer.

Medflyttarservice är ett samarbetsprojekt mellan  
privata och offentliga arbetsgivare där Lysekils kom-
mun ingår som medlem. Samverkan med medflyttar-
service kommer att bli än mer viktig vid rekrytering  
i framtiden.

Antalet heltidsanställda har ökat totalt med 21  
månadsavlönade medan antalet deltidsanställda  
minskat med 67. Den genomsnittliga sysselsätt- 
ningsgraden har ökat från 90 till 92 procent.

Lysekils kommun har minskat antalet anställda,  
månadsavlönade, timavlönade och årsarbetare.

 Anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB)

för ensamkommande barn och effektivisering inom 
hemtjänst och på särskilda boenden. 

Utbildningsförvaltningens ökning av anställda gäller 
främst pedagoger i enlighet med budget. Satsning har 
gjorts på att minska kön till svenska för invandrare (SFI). 

I gymnasieskolan har utökat behov funnits kring att 
hantera elever som saknar behörighet. 



2018 2017 2016

Antal kvinnor av totalt anställda 1 538 1 593 1 611

Antal heltidsanställda kvinnor 752 730 706

Antal män av totalt anställda 391 417 405

Antal heltidsanställda män 202 203 212

Antal anställda 0-29 år 376 420 437

Antal anställda 30-49 år 738 772 758

Antal anställda 50- år 815 818 821

Medelålder, totalt anställda (år) 45 44 44

2018 2017 2016

Antal nyanställningar  
(tillsvidare, extern rekrytering)

62 63 73

Antal avslutade anställningar  
(tillsvidare, extern avgång)

138 136 128

Personalomsättning* (%) 11 10 10

Antal pensionsavgångar 38 39 39

Medelålder vid pensionsavgång 65 65 64
 

*Andel av tillsvidareanställda medarbetare som avslutat sin anställning under året

Procent 2018 2017 2016

Sjukfrånvaro total 7,7 7,4 7,3

  Varav korttid <15 dagar 41 40 40

  Varav långtid >60 dagar 47 48 45

Sjukfrånvaro kvinnor 8,1 7,5 7,8

Sjukfrånvaro män 6,0 5,5 5,2

Sjukfrånvaro fördelat på ålder:

0 - 29 år 8,2 8,7 8,6

30 - 49 år 7,2 6,4 6,6

50 - år 7,9 7,4 7,6

Långtidsfriska* 26,0 28,7 28,7

Upprepad korttidssjukfrånvaro** 12,2 11,9 10,5

*Andel månadsavlönade medarbetare utan sjukfrånvaro under året.

**Andel månadsavlönade medarbetare med 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen 
under året.

Belopp i tkr 2018 2017 2016

Arvode 2 978 2 977 3 098

Lön 517 295 511 195 493 301

Personalomkostnader 159 587 157 610 152 471

Totalt 679 860 671 782 648 870

Kommunstyrelse- 
förvaltningen

Samhällsbyggnads-  
förvaltningen

Socialförvaltningen
Utbildnings-  
förvaltningen

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Antal heltidsanställda 61 93 89 135 93 92 231 245 254 527 502 483

Antal deltidsanställda 9 11 10 29 47 49 382 415 438 73 87 94

Genomsnittlig sysselsätt-
ningsgrad (%)

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

2018 2017 2016

Lysekils kommun 1 929 2 010 2 016

LysekilsBostäder AB 15 15 15

LEVA i Lysekil AB 74 71 70

Havets Hus i Lysekil AB 10 10 10

Lysekils Hamn AB 13 15 15

Rambo AB 74 74 71

Räddningstjänstförbundet  
Mitt Bohuslän

56 56 56

Summa anställda 2 171 2 251 2 253
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Sjukfrånvaro

Arbetsmiljö och hälsa

Personalstruktur

Lönekostnader

Sysselsättningsgrad per förvaltning (månadsavlönade)

Samtliga förvaltningar har ökat sysselsättningsgraden. 
Högst genomsnittliga sysselsättningsgrad under 2018 
har kommunstyrelseförvaltningen med 97 procent 
medan socialförvaltningen har lägst på 86 procent.

Lysekils kommun har minskat antalet anställda. 

Antal nyanställningar har endast minskat marginellt,  
1 person från 2017 och antal avslutade anställningar 
har ökat marginellt med 2 personer. Intern rekrytering 
har ökat från 73 till 76 personer från 2017. 92 medar-
betare beräknas gå i pension under de kommande tre 
åren (beräknat på tillsvidareanställda medarbetare som 
går i pension vid 65 års ålder).

2018 års lönerevision genererade 2,9 procent.

Antal anställda, koncernen

Personalrörlighet

Sjukfrånvaron totalt har ökat med 0,3 procentenheter 
sedan föregående år. I Lysekils kommun har anställda 
upp till 29 års ålder den högsta sjukfrånvarostatistiken. 

Långtidssjukfrånvaron har minskat med 1 procenten-
het. Psykisk ohälsa är den diagnos, enligt Försäkrings-
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kassan, som är den största orsaken till sjukskrivning  
såväl i riket som i Lysekils kommun. All framtidsforsk-
ning betonar även denna trend. 

Andelen långtidsfriska har minskat från 28,7 till 26,0 
procent.

Lysekils kommuns chefer kommer att få mer  
stöttning och kompetenshöjning i området organisato-
risk och social arbetsmiljö (OSA). Kompetens- 
höjningen ger en grundläggande kunskap om roll,  
ansvar och metoder för att ett effektivt arbetsmiljö- 
arbete ska kunna bedrivas på arbetsplatsen vilket  
gynnar hälsan i arbetslivet. Utbildning är en viktig  
del i att säkra personalansvariga chefers kompetens 
i arbetsinriktad rehabilitering samt att belysa hur ett 
aktivt förhållningssätt bidrar till en god arbetsmiljö  
och minskade sjuktal.
 
Företagshälsovård
Lysekils kommuns företagshälsovård Avonova har an-
litats i huvudsak till hälsofrämjande och förebyggande 
åtgärder som insatser vid hälsorisker och insatser till 
följd av ohälsa.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under året har utbildning inom arbetsmiljö genom- 
förts för Lysekils kommuns chefer och skyddsombud.

Under perioden 1 januari till 31 oktober 2018 anmäl-
des 506 tillbud och 34 arbetsskador. Rapportering  
av tillbud och arbetsskador tas om hand på respektive 
förvaltning. Samordning och övergripande analyser 
kommer att göras kommande år.

Fokus under året har varit Arbetsmiljöverkets fö-
reskrifter om den organisatoriska och sociala arbets-
miljön (OSA). Rapporteringen kring detta ska kvali-
tetssäkras under 2019 genom införande av systemet 
kommunernas inre arbetsmiljöarbete (KIA) och kompe-
tenshöjning av chefer inom OSA.

Friskvård
Lysekils kommun ger tillsvidareanställda och vikarier 
med anställning minst 6 månader möjlighet till frisk-
vårdsbidrag på 800 kronor per år. Under 2018 har 589 
medarbetare nyttjat denna förmån. Detta är en minsk-
ning från 2017 med 15 personer.

 
2018 2017 2016

Nyttjande av friskvårdsbidraget 589 604 527

Lysekils kommun har en personalklubb, KOMP. Klub-
ben anordnade under 2018 fem aktiviteter. Under  
2019 kommer klubben förändra sina stadgar från  
medlemskap med medlemsavgift till kollektivt  
medlemskap utan någon medlemsavgift. Klubbens 
uppgift kommer att vara inriktad på kamratanda ur  
ett hälsosamt perspektiv bland Lysekils kommuns  
samtliga anställda.

Kompetensförsörjning
Det kommer bli allt viktigare för kommuner att förstå 
vilka andra arbetsgivare de konkurrerar med, även 
utanför grannkommunerna. Unga människor attraheras 
än mer av stora privata arbetsgivare. Offentlig förvalt-
ning har där en utmaning. 

På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan 
av välfärdstjänster kommer det uppstå stora rekryte-
ringsbehov inom välfärdssektorn. Det förutspås att 
det kommer bli brist på chefer. Nya generationer av 
medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och 
fritid. De ställer helt nya krav på ledarskap och har 
en låg tolerans för undermåligt ledarskap. Unga vill 
i allt högre grad bli specialister och experter snarare 
än chefer och talar hellre om personlig utveckling än 
om karriär. För att möta kommande behov av chefer 
har Lysekils kommun under 2018 tillsammans med sju 
andra kommuner i norra Bohuslän och Dalsland startat 
en chefsutbildning. 

Det råder hög konkurrens inom flera yrken,  
bland annat undersköterskor, lärare, socialsekreterare 
och ingenjörer. Även inom tekniska yrken finns en 
efterfrågan på utbildad och erfaren personal. Kon-
kurrensen ställer högre krav på kommunikation och 
marknadsföring av Lysekils kommun som attraktiv 
arbetsgivare. 

Flera åtgärder gällande kompetensförsörjning har 
skett under 2018. Utbildningsförvaltningen har deltagit 
i en jobbmässa för lärarkandidater i Stockholm.

Genom samverkan med Högskolan Väst och Kom-
munakademin Väst finns möjlighet till utbildningar i 
digitaliserad form. 

Endagsutbildning i inkludering och mångfald för 
kommunens politiker och chefer planeras under 2019. 

Personalutveckling
Insatser som genomförts:
 •  2018 gavs möjlighet för en stor grupp medarbeta-

re att växla semesterdagstillägg mot extra lediga 
dagar.

 •  Efter 2017 års medarbetarenkät upprättades  
handlingsplaner med förbättringsåtgärder.

 •  En medarbetarplattform arbetades fram för att 
tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs 
på medarbetarna. 

 •  Med hjälp av Kairos Future genomförde Lysekils 
kommun, tillsammans med företaget Preem, en 
omvärldsanalys med fokus på hur det lokala arbets-
livet i Lysekils kommun kommer att se ut och vilken 
kompetens som kommer att behövas.

Planerade insatser:
 •  Arbetet med hur andelen medarbetare med  

heltidsanställning ska öka fortsätter under  
2019 – 2020. Planen för implementering ska  
vara klar våren 2021. 



          Budget        Redovisning

Utfall 
budget-

avvikelse

Prognos 
budget-

avvikelse

 Belopp i tkr Netto Intäkter Kostnader Netto 2018-12-31 2018-08-31

Kommunstyrelsen -108 837 211 206 -319 842 -108 636 201 2 900

IT-nämnden -2 319 31 597 -33 862 -2 265 54 0

Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän

-2 319 0 -2 465 -2 465 -146 0

Lönenämnden -3 227 0 -3 205 -3 205 22 100

Byggnadsnämnden -6 234 6 506 -12 953 -6 446 -212 400

Utbildningsnämnden -347 189 157 047 -515 774 -358 727 -11 538 1 000

Socialnämnden -371 447 115 911 -502 546 -386 635 -15 188 -9 100

Summa nämndverksamhet -841 572 522 267 -1 390 646 -868 378 -26 806 -4 700

Budgetregleringspost -13 957 0 0 0 13 957 9 400

Pensionskostnader -61 400 0 -66 743 -66 743 -5 343 -2 600

Personalomkostnader 32 930 42 622 0 42 622 9 692 8 200

Fastighetsskatt och försäk-
ringar

-2 300 0 -1 793 -1 793 507 0

Reavinst och  
exploateringsverksamhet.

0 1 578 -1 206 372 372 400

Kapitalkostnad* 12 130 12 077 0 12 077 -53 200

Övrigt -860 1 935 -5 695 -3 760 -2 900 -500

Summa verksamhet -875 029 580 479 -1 466 084 -885 604 -10 575 10 400

Skatteintäkter och  
generella statsbidrag

844 892 846 517 0 846 517 1 625 1 700

Kommunal fastighetsavgift 41 108 40 407 0 40 407 -701 0

Finansiella intäkter 6 730 22 935 0 22 935 16 205 14 100

Finansiella kostnader -3 600 0 -4 433 -4 433 -833 800

Summa finansiering 889 130 909 859 -4 433 905 426 16 296 16 600

Summa efter finansiering 14 101 1 490 338 1 470 517 19 822 5 722 27 000

Total 14 101 1 490 338 1 470 517 19 822 5 722 27 000

* Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)
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Driftredovisning
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Nämndverksamhet
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot 
budget på 0,2 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen 
redovisar en positiv avvikelse mot budget på 4,6 mnkr 
vilket till stor del beror på återhållsamhet på kost-
nadssidan för att balansera budgetunderskott i andra 
delar av kommunens verksamheter. 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 vakanta tjänster.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en negativ 
avvikelse mot budget på 4,3 mnkr. 

Avdelningen för mark och gata har ett underskott 
mot budget på 2,9 mnkr. Detta till följd av bland annat 
ökade kostnader för halkbekämpning, kostnader för 
underhåll av gator och belysning, därtill blev intäkterna 
för parkeringsavgifter lägre än budgeterat. 

Enheten för fastighetsdrift har en negativ budget- 
avvikelse på 0,3 mnkr. En av orsakerna är ökade  
kostnader till följd av evakuering av Fiskhamnskajen.

Byggnadsnämnden redovisar sammantaget en nega-
tiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr med stora variationer 
mellan olika verksamheter.

IT-nämnden redovisar ett överskott på 0,1 mnkr mot 
budget. Anledningen till överskottet är arbetet med god 
ekonomisk hushållning som har fungerat bra tack vare 
god medvetenhet och förståelse hos personalen.

Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse 
på 11,5 mnkr vilket främst beror på ökade kostnader 
för personal, måltider, skolskjutsar och IT. 

De höga personalkostnaderna redovisas främst på 
gymnasiet som inte har organiserat en ändamålsenlig 
verksamhet i tid. 

Vad gäller ökningen av antalet måltider ska en intern 
utredning tillsättas för att undersöka orsaken.

Kostnadsökningar finns även när det gäller skol- 
skjutsar. Det nya avtalet med Västtrafik trädde i kraft  
i mitten av 2017 och var vid detta tillfälle inte med i 
budget 2018. IT-kostnaderna var till viss del felbudge-
terade men visar ändå en stor avvikelse mot budget. 
En intern utredning kommer att göras för att få reda på 
varför kostnaderna ökat.

I förskolan har antalet barn ökat mer än beräknat. 
En av orsakerna är att vuxenutbildningen utökat sin 
verksamhet med mål att minska kön till svenska för 
invandrare (SFI) vilket har lett till ett ökat behov av 
barnomsorg.

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikel-
se på 15,2 mnkr. Anledningen till budgetavvikelsen är 
att intäkterna minskat för migrationen samtidigt som 
avvecklingen av kommunens boendeverksamhet inte 
kunnat genomföras i samma takt. På barn- och ung-
domsenheten är det främst kostnader för inhyrd perso-

nal och placeringskostnader som har orsakat budget- 
överskridandet. Under sista kvartalet 2018 skedde en 
tillströmning av ärenden gällande barn och ungdomar 
där placeringar inte kunde undvikas.

LSS/socialpsykiatri redovisar ett underskott som  
beror på nya beslut om bostad med särskild service 
som fattats under året och där verkställighet inneburit 
köp av externa platser. Det har också kommit nya  
beslut från Försäkringskassan runt personlig assistans 
där kommunen blir ekonomiskt ansvarig för de  
20 första timmarna per vecka.

Budgetavvikelsen för vård och omsorg beror främst på 
att hemtjänsten inte lyckats möta upp tillräckligt snabbt 
mot de minskade intäkterna i resursfördelningen.

Mellan 2017 och 2018 har dock en nettokostnads-
sänkning skett med 1,1 procentenhet vilket visar att 
arbetet med att nå en budget i balans börjar ge resultat.

Kommungemensamt
Budgetregleringsposten, vilket är en buffert för ökning-
ar av löner, pensionskostnader, priser och avskrivning-
ar, visar en positiv avvikelse med 14,0 mnkr.

Personalomkostnaderna, vilket bland annat inklu-
derar reglering av semesterlöneskuld, visar en positiv 
avvikelse med 9,7 mnkr.

Pensionskostnaderna överskrider budgeten med  
5,3 mnkr. Det förklaras bland annat av ett icke bud-
geterat uttag på 2,2 mnkr ur överskottsfond i KPA 
Pension. Detta överskott har minskat pensionsskulden 
och belastar inte resultatet negativt då samma belopp 
redovisas som finansiell intäkt.

Posten Övrigt, redovisar ett budgetunderskott på  
2,9 mnkr. Här ingår bland annat kundförluster, ned-
skrivning av anläggningstillgångar på Grötö rev,  
Brastad Arena samt kostnader för rivning av bostads-
hus på Fridhemsvägen och Brukshundsklubbens  
lokaler i Gullmarsbaden. 

Finans
Skatter och generella statsbidrag redovisar ett överskott 
mot budget med 1,6 mnkr och den kommunala fastig-
hetsavgiften redovisar ett budgetunderskott på 0,7 mnkr.

De finansiella intäkterna redovisar en positiv budget-
avvikelse på 16,2 mnkr vilket främst beror på reavin-
sten på 12,3 mnkr vid försäljning av aktier i Rambo AB 
men också högre återbäring från Kommuninvest än 
budgeterat samt uttaget ur överskottsfonden, se ovan.

De finansiella kostnaderna består av ränta på lån 
samt bankavgifter. Budgetunderskottet på 0,8 mnkr kan 
till stor del förklaras med att det under 2018 ingår en 
engångskostnad för förtidsinlöst räntesäkring (swap), 
med syfte att minska framtida räntekostnader.



Investering per typ i mnkr 2018 Budget

Fastigheter 32,1 23,0

Hamnar, kajer och bryggor 16,2 20,0

Gator, trafik och parker 6,9 7,3

Idrottsanläggningar 3,7 4,0

Inventarier 3,6 5,8

Exploatering 0,5 5,0

Summa 63,0 65,1

Lysekils kommuns årsredovisning 2018 35

Förvaltningsberättelse

Investeringsredovisning

Uppföljning jämfört med budget
Netto har investeringsutgifterna 2018 uppgått till  
63,0 mnkr. Detta kan jämföras med budgeterade  
65,1 mnkr. Brutto har investeringsutgifterna uppgått  
till 65,3 mnkr och investeringsinkomsterna till 2,3 mnkr. 
Inkomsterna består av bidrag från framförallt Trafikver-
ket och Boverket för specifika investeringsprojekt som 

genomförts under året.
Nettoutgifterna har hållit sig inom ramen för  

investeringsbudgeten och det slutliga utfallet i  
förhållande till budget har en utnyttjandegrad på  
97 procent. Samhällsbyggnadsförvaltningen har  
internt gjort en del omdisponeringar mellan sina inves-
teringsprojekt.

Investering i tkr
Budget 

2018
Utfall 
2018

Budget 
2017

Utfall 
2017

Prognos 
2018-08-31

Reinvesteringar

Fastigheter övrigt 6 500 9 548 7 000

Mariedalsskolan 4 500 2 364 4 500

Skaftö skola 2 500 3 848 2 500 1 362 3 832

Mark och gata 7 300 6 866 7 300

Kommunstyrelseförvaltningen, inventarier 1 000 379 825

Byggnadsnämnden, inventarier 200 0 200

Utbildningsnämnden, inventarier 2 000 1 828 2 000

Socialnämnden, inventarier 1 000 621 1 000

Nyinvesteringar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, system 400 448 400

Gullmarskajen 11 000 10 153 10 000

Västra kajen 4 000 129 2 000

Övriga kajer 2 000 2 870 2 000

Mariedalsskolan 5 000 7 051 13 000 14 269 6 000

Hamnservice 2 000 6 432 1 450 582 2 000

Brandstationen 2 500 2 950 2 500 167 3 000

Brastad Arena 4 000 3 686 4 000

Socialnämnden, system 1 225 368 1 225

Småbåtshamnsverksamhet 3 000 3 000 3 000

Exploateringsverksamhet 5 000 499 500

Summa 65 125 63 040 60 782
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Investeringar per typ
Fastigheter
Totalt har 32,1 mnkr investerats, därav 8,8 mnkr enligt 
underhållsplan.

Mariedalsskolan har färdigställts under året. Inklusive 
reinvesteringar har utgifterna 2018 uppgått till 9,4 mnkr 
och sett över en treårsperiod, från och med 2016, har 
totalt 28,7 mnkr nedlagts i utgifter för om- och tillbygg-
nad samt enligt underhållsplan.

Ett annat liknande projekt fast i mindre omfattning 
har varit Skaftö skola, där reinvesteringarna uppgått 
till 3,8 mnkr under 2018 och 5,3 mnkr totalt över en 
tvåårsperiod.

Brandstationen har byggts om för 2,9 mnkr och 
 under året har arbetet med ny servicebyggnad i  
Havsbadshamnen inletts, där utgifterna hittills uppgått 
till 6,4 mnkr.

På Gullmarsborg har investeringarna under året 
totalt uppgått till 5,1 mnkr. Fritidsgården på bottenplan 
har byggts om och ventilationen i denna del av Gull-
marsborg har uppgraderats. I övrigt har herrbastun  
i simhallen renoverats.

Hamnar, kajer och bryggor
Dessa investeringar har under året uppgått till 16,2 
mnkr. Det största enskilda projektet har varit Gullmars- 
kajen, där tilläggningsplats för Sveriges lantbruksuni-
versitets forskningsfartyg Svea håller på att iordning-
ställas. Under 2018 har utgifter för detta uppgått till 
10,2 mnkr. Pontonbryggor med Y-bommar i Stånghol-
mesund har bytts ut vilket uppgått till 3,0 mnkr.  
Övriga investeringar rör bland annat Grötö rev, Östra 
och Västra kajen i Grundsund samt en del mindre  
reinvesteringar i Norra och Södra hamnen.

Gator, trafik och parker
Under året har 6,9 mnkr investerats i gator, vägar och 
parker. Det handlar mest om sedvanliga reinvestering-
ar i kommunens gator, gång- och cykelvägar. Under 
året har 1,5 mnkr satsats på lekplatser, huvudsakligen 
i Grundsund. I övrigt har en upprustning av Brastad 
centrum kostat 1,1 mnkr.

 

Idrottsanläggningar
En konstgräsmatta har anlagts på Brastad Arena vilket 
föranlett utgifter på 3,7 mnkr.

Inventarier
Inventarieutgifterna ligger lägre än budgeterade nivåer. 
Totalt uppgår de till 3,6 mnkr vilket fördelas på utbild-
ningsförvaltningen med 1,8 mnkr, socialförvaltningen 
med 1,0 mnkr samt vardera 0,4 mnkr på kommunsty-
relseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Exploatering
Totalt 0,5 mnkr som avser diverse detaljplanearbete  
i olika pågående exploateringsprojekt.

Enskilda projekt
De enskilda projekten med störst utgifter 2018 har varit:
 • Gullmarskajen, reinvestering 10,2 mnkr (pågående).
 • Mariedalsskolan, nyinvestering 7,1 mnkr (inklusive 

föregående år 21,3 mnkr).
 • Hamnservice, nyinvestering 6,4 mnkr (pågående).
 • Skaftö skola, reinvestering 3,8 mnkr (inklusive före-

gående år 5,3 mnkr).
 • Brastad Arena, konstgräs 3,7 mnkr.
 • Stångholmesund, pontonbryggor 3,0 mnkr.
 • Brandstationen, ombyggnation 2,9 mnkr.

Försäljningar
Under året har försäljning skett av 675 aktier i  
Rambo AB. Köpeskillingen var 12,6 mnkr och  
anskaffningsvärdet för dessa aktier var 0,3 mnkr.  
I övrigt har mark sålts för totalt 1,6 mnkr, vilket har 
givit en reavinst på 0,4 mnkr.
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Kommunens verksamhet

Kommunledning
Lysekils kommun är en politiskt styrd organisation där det folkvalda kommunfullmäkti-
ge är högsta beslutande instans. Kommunstyrelsen är den nämnd som under kommun-
fullmäktige har till uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommu-
nens verksamheter.

Verksamhet
För att utföra den samhällsservice som kommunen 
ansvarar för finns ett antal politiska nämnder. Till varje 
nämnd finns en förvaltning med tjänstepersoner som 
har till uppgift att verkställa nämndernas beslut. En del 
av uppgifterna har Lysekils kommun valt att organisera 
i bolagsform i de helägda bolagen LysekilsBostäder AB, 
LEVA i Lysekil AB, Lysekils Hamn AB och Havets Hus 
i Lysekil AB. Ägarstyrningen i de helägda bolagen sker 
genom moderbolaget Lysekils Stadshus AB.

Kommunstyrelsen är den nämnd som under kom-
munfullmäktige har till uppgift att leda, samordna, följa 
upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen ansvarar också för att bereda de 
ärenden som ska hanteras i kommunfullmäktige. Till 
sin hjälp har kommunstyrelsen sin förvaltning, kom-
munstyrelseförvaltningen, som ansvarar för kommu-
nens övergripande processer och strategiska frågor 
som ekonomi, personal, ärendehantering, kommuni-
kation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om 
hållbar samhällsutveckling. I förvaltningens ansvars- 
område ingår även arbetsmarknads- och sysselsätt-
ningsfrågor. 

Från och med 2019 kommer en samhällsbyggnads-
nämnd att bildas vilken tar över ansvaret för en rad 
operativa verksamheter från kommunstyrelsen. Det 
handlar bland annat om mark och exploatering, gator 
och parker, småbåtshamnar, fastighetsdrift samt kost- 
och städverksamheterna. Genom denna förändring 
kommer kommunstyrelsen i högre grad att kunna  
fokusera på sitt grunduppdrag att leda, samordna,  
följa upp och utöva uppsikt.

Ur det perspektivet blir det fortsatt viktigt att arbeta 
med vidareutveckling av kommunens styrmodell och 
arbetet med ständiga förbättringar. Alla de bärande 
delarna i modellen finns på plats: Vision Lysekil 2030, 
värdegrund, ekonomistyrningsprinciper, utvecklings-
mål samt beskrivningar av verksamheternas grund-
uppdrag och metodik för kvalitetssäkring. Utmaningen 
handlar om att öka djupförståelsen för styrmodellen 
och dess bärande idéer - att få den att sitta i organisa-
tionens ”ryggrad”.

Som en del i arbetet med att utveckla ledning och 
styrning har kommunen även 2018 deltagit i Statistiska 
centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Resultatet 
visar på en i stort sett oförändrad bedömning jämfört 
med 2017 års undersökning. De frågeområden där 
förbättringar skulle ge störst påverkan på medborgarnas 
bedömning handlar om bostäder, trygghet, kultur, fritid, 
miljöarbete, äldreomsorg, gator och vägar. När det gäller 
medborgarnas upplevelse av inflytande är det fråge- 
områdena påverkan och förtroende som får lågt betyg.

Framtid
Den viktigaste framtidsfrågan för Lysekils kommun är 
att fortsätta arbeta i den riktning som stakats ut i Vision 
Lysekil 2030 och kommunfullmäktiges fem utvecklings-
områden. Detta för att kunna erbjuda en god kvalitet i 
Lysekils kommuns verksamheter utifrån demografiska 
och ekonomiska förutsättningar.

Det handlar också om att hålla fast vid styrmodellen 
som bygger på att kommunen som en attraktiv arbets-
givare tar tillvara den kunskap och kreativitet som finns 
hos medarbetarna.
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Kommunens verksamhet

Förskola och barnomsorg

Verksamhet
Förskolan är i första hand till för barn i åldrarna ett till 
fem år bosatta i Lysekils kommun. I kommunen finns 
det elva förskolor geografiskt fördelade. Det finns också 
pedagogisk omsorg som består av fyra dagbarnvårdare. 
Ansvaret för förskola och pedagogisk omsorg är förde-
lat på fyra förskolechefer.

I förskolan ska barn få möjlighet att utvecklas och 
lära utifrån sina intressen och behov. Förskolan är ett 
komplement till hemmet och har ett nära och förtroen-
defullt samarbete med vårdnadshavarna.

Under året har verksamheten arbetat med utbild-
ningsnämndens utvecklingsområde skolframgång i 
Lysekils kommun. Ett kvalitetssäkrande arbete, KARTA, 
har inletts. Lysekils kommun är en av åtta kommuner i 
landet som ingår i detta arbete vilket leds av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). Syftet är att hela för-
skolan gemensamt ska analysera sin verksamhet och ta 
fram gemensamma utvecklingsmål.

Trygghetsskapande är en viktig insats. I enkätun-
dersökning som gjorts bedömer vårdnadshavarna 
verksamhetens trygghet och utvecklande förmåga som 
mycket god. All pedagogisk personal har under 2018 
genomgått utbildning inom hot- och våldsproblematik.

Antalet barn i verksamheten har ökat mer än förvän-
tat. Främsta orsaken har varit att fler föräldrar studerat 
på svenska för invandrare (SFI).

Framtid
Kompetensförsörjning är ett stort bekymmer i da-

gens skolsverige. I Lysekils kommun är inte läget akut, 
sett ur ett nationellt perspektiv, men vissa professioner, 
som till exempel förskollärare och är mycket svåra att 
rekrytera. 

Ett särskilt utvecklingsområde som påbörjades under 
2018 är just kompetensförsörjning. Detta arbete ska re-
sultera i riktlinjer för hur pedagogiska verksamheter ska 
organiseras för att vara attraktiva och effektiva. För att 
strategiskt kunna rekrytera och behålla önskad kompe-
tens ska en kompetensförsörjningsplan utarbetas.

Antalet förskoleplatser kommer att behöva utökas för 
att möta framtida efterfrågan. I samband med att nya 
bostäder planeras i Lysekil, främst i de östra delarna, 
genererar det ett ökat behov av förskoleplatser. 

Kommunen ansvarar för att det finns förskolor och pedagogisk omsorg. Barnen  
i förskolan ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig,  
trygg, lärorik och lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet.

97%

95%

Andel vårdnadshavare  
som känner sig trygga med  

barnens omvårdnad i förskolan 

Andel vårdnadshavare  
som tycker att förskolan  

bidrar till barnens lärande 
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Kommunens verksamhet

Grundskola

Verksamhet
Grundskolan i Lysekils kommun består av sex grund-
skolor med förskoleklass till årskurs tre alternativt 
till årskurs sex. Det finns fritidshem på respektive 
skolenhet. De sex skolorna är uppdelade i fyra rek-
torsområden. I kommunen finns en skola med årskurs 
sju till nio. Verksamheterna bedriver undervisning och 
skolbarnsomsorg utifrån skollagens krav.

Grundsärskolan har elever från årskurs ett till årskurs 
nio. Gymnasiesärskolans individuella program har elever 
i samtliga årskurser och särvux har undervisning med 
elever på daglig verksamhet och på Högskolecentrum.

Lysekils musikskola är en frivillig verksamhet inom 
områdena musik, sång och dans.

Elevernas resultat i grundskolan har i de allra flesta 
fall förbättrats under 2018. Speciellt glädjande var att 
andelen elever i årskurs nio som var behöriga till ett 
nationellt program på gymnasiet ökade. Behörighet till 
ett nationellt program ses som en central faktor vilket 
ger goda förutsättningar att lyckas senare i livet för den 
enskilde eleven. Betygen i årskurs sex är även de något 
bättre än förra läsåret.

I de analyser som gjorts framgår det att pojkar i Ly-
sekils kommun klarar sig sämre i skolan än vad flickor 
gör. Pojkarnas resultat i Lysekils kommun är också 
sämre än pojkars resultat i Sverige. De sämre resulta-
ten slår igenom i såväl grund- som i gymnasieskolan. 
Detta är ytterst allvarligt och utbildningsförvaltningen 
har påbörjat analyser men har ännu inga säkra svar. 
Arbetet fortgår under 2019.

Lysekils kommun ansvarar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola,  
musikskola och fritidshem.

83%

89%

Andel elever i årskurs 9 som 
är behöriga till gymnasiet 

Andel elever i grundskolan som 
känner sig trygga i skolan 

Framtid
Skollokalerna i centrala Lysekil behöver underhållas 
och utökas. Både Gullmarsskolan, förskoleklass till 
årskurs sex och Gullmarsskolan, årskurs sju till årskurs 
nio är i behov av underhåll och tillbyggnad för att möta 
framtidens behov.

Kompetensförsörjning är ett stort bekymmer i da-
gens skolsverige. I Lysekils kommun är inte läget akut, 
sett ur ett nationellt perspektiv, men vissa professioner 
är mycket svåra att rekrytera. Andelen legitimerade 
pedagoger är på samma nivå som 2016. Ett särskilt 
utvecklingsområde som påbörjades under 2018 är 
just kompetensförsörjning. Detta arbete ska resulte-
ra i riktlinjer för hur pedagogiska verksamheter ska 
organiseras för att vara attraktiva och effektiva. För att 
strategiskt kunna rekrytera och behålla önskad kompe-
tens ska en kompetensförsörjningsplan utarbetas.
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Kommunens verksamhet

Gymnasium och vuxenutbildning

Verksamhet
Campus Väst omfattar Gullmarsgymnasiet, vuxenut-
bildning, studie- och yrkesvägledning samt uppdragsut-
bildning. Gullmarsgymnasiet består av två skolenheter 
med en rektor på respektive skolenhet. Vuxenutbild-
ning, studie- och yrkesvägledning samt uppdragsut-
bildning är en skolenhet med en rektor. Invånare och 
näringsliv i Lysekils kommun erbjuds utbildning genom 
samverkan med interna och externa aktörer.

Gymnasieskolan är en konkurrensutsatt verksamhet. 
Strategi för marknadsföring av Gullmarsgymnasiet 
har tagits fram och godkänts av utbildningsnämnden. 
Efter att antalet elever minskade under flera år har 
antalet nyantagna till årskurs ett ökat för tredje året 
i rad. Elever på introduktionsprogrammen har ökat, 
främst språkintroduktion med många nyanlända elever. 
Dessa elever har inte full gymnasiebehörighet och det 
innebär en stor utmaning att bedriva utbildning på 
grundskolenivå och gymnasienivå parallellt, dessutom 
med minskade statsbidrag.

Även behovet av svenska för invandrare (SFI), har 
ökat inom vuxenutbildningen. Under 2018 har vuxen-
utbildningen ökad budget för att hantera såväl SFI som 
andra relevanta utbildningar för att främja integration.

Skolresultaten på Gullmarsgymnasiet är mycket bra. 
Eleverna upplever en trygg skolmiljö och betygsmäs-
sigt placerar sig skolan på plats 26 i Sverige.

Campus Väst är samlingsnamnet för Lysekils kommuns gymnasie- och vuxenutbild-
ning, studie- och yrkesvägledning samt uppdragsutbildning. 

88%

Andel elever på  
Gullmarsgymnasiet som  
känner sig trygga i skolan

Framtid
Gymnasie- och vuxenutbildningen kommer att spela 
en viktig roll för kommande integration av nyanlända. 
Den kan samtidigt bidra till utbildning av arbetskraft 
inom flera bristyrken. Såväl SFI som grundläggande 
vuxenutbildning och yrkesutbildningar behöver  
därför utökas.

Det råder för närvarande stor brist på pedagoger i 
landet. Även gymnasie- och vuxenutbildningen märker 
av bristen. Ett särskilt utvecklingsområde som påbör-
jades under 2018 är just kompetensförsörjning. Detta 
arbete ska resultera i riktlinjer för hur pedagogiska 
verksamheter ska organiseras för att vara attraktiva 
och effektiva. För att strategiskt kunna rekrytera och 
behålla önskad kompetens ska en kompetensförsörj-
ningsplan utarbetas.
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Kommunens verksamhet

Individ- och familjeomsorg

Verksamhet
IFO ansvarar i huvudsak för den myndighetsprövning 
som sker utifrån gällande lagstiftning. Tillsynsmyn-
dighet för socialtjänsten är Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO).

Utöver myndighetsutövning ansvarar IFO för 
ett visst förebyggande arbete och för att verkställa 
beslutade insatser. Behov av individuella placeringar 
på hem för barn och unga (HVB) samt familjehem för 
vuxna missbrukare verkställs oftast genom köp utanför 
kommunen. Andra insatser som utförs inom IFO är 
stödboende för ensamkommande barn, öppenvårds-
behandling av personer med missbruksproblem samt 
familjebehandling. 

Verksamheten består av följande områden:
 • Barn- och ungdomsenheten som arbetar med  

myndighetsutövning, familjehemsverksamhet  
samt insatser i öppenvård till barn, unga, familjer 
och familjebehandling.

 • Stödboende för ensamkommande barn och  
ungdomar.

 •  Förebyggandeenheten med fältverksamhet  
och Familjens Hus.

 •  Vuxenenhetens ansvarsområde är försörjningsstöd, 
beroende och missbruk, budget- och skuldrådgiv-
ning samt insatser till bostadslösa.

 •  Verksamheten ansvarar också för handläggning  
och uppföljning av serveringstillstånd, konsument-
vägledning och dödsbohandläggning.

 •  Stöd till personer med spelmissbruk.

Verksamheten visar gott resultat vad gäller samverkan 
med andra förvaltningar och bolag. Tiden för utred-
ningar vad gäller barn och unga har fortsatt att minska 
under året. Samverkan med skolan har utvecklats och 
lett till ett bra resultat. Antal orosanmälningar gällande 
barn och unga har dock ökat i förhållande till 2017.  

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för myndighetsutövning och  
stödinsatser inom flera områden som rör barn, unga, familjer och vuxna. 

10 409 
Antal vårddygn för barn och 
unga placerade på institution 
och familjehem

Det kan delvis bero på att det är lättare att upptäcka 
den här typen av ärenden tack vare utökad samverkan. 

Medarbetarna på IFO har en god grundkompetens. 
Sjukfrånvaron har ökat under året men varierar mellan 
arbetsgrupperna. Den ökade sjukfrånvaron kan delvis ses 
som en konsekvens av nedläggning av verksamheter.

Verksamheten visar ett ekonomiskt underskott men 
budgetavvikelsen är 13 procent lägre än 2017. Under-
skottet beror främst på nya placeringar av barn och 
ungdomar samt omställningskostnader vid avveckling 
av boenden för ensamkommande barn.

Medelkostnad per brukare, barn och unga har 
minskat med 24 procent, men ligger fortfarande över 
riksgenomsnittet.

Vuxenenheten går plus i förhållande till budget då 
försörjningsstödet har minskat och antalet placeringar 
av vuxna med missbruksproblem har varit färre än 
budgeterat. Dessutom har intäkterna från Migrations-
verket varit högre än budgeterat.

Framtid
De främsta utmaningarna är personalförsörjningen 
och att få en så resurseffektiv verksamhet som möjligt. 
Arbete har påbörjats gällande digitalisering av vissa 
tjänster inom IFO i syfte att förbättra servicen och 
frigöra personalresurser till förebyggande arbete.

Samarbetet med arbetsmarknadsenheten (AME)  
och andra instanser fortsätter i syfte att få nyanlända  
i arbete för att klara sin egen försörjning. Vuxenenhe-
ten ingår tillsammans med AME i ett landsomfattande 
treårigt projekt under Sveriges kommuner och lands-
tings ledning (SKL). Syftet med projektet är att bryta 
det långvariga försörjningsstödet.

Utvecklingen vad gäller tidiga och förebyggande 
insatser i förhållande till barn och unga och deras 
familjer behöver förbättras ytterligare. Beslut har tagits 
i kommunfullmäktige om att starta en familjecentral 
och arbetet med detta pågår. Planerad start är sen höst 
2019.
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Kommunens verksamhet

Vård och omsorg
Kommunen ansvarar för att ge stöd, service och omvårdnad till äldre och funktions- 
nedsatta som behöver hjälp i sin vardag eller som behöver ett annat boende.

Nyckeltal
Lysekils  

kommun
Riket Källa

Andel brukare som får hemtjänst och uppger att de får  
ett bra bemötande från personal (%)

98 97
Uppgifterna är hämtade  
från enkätundersökningen  
Öppna Jämförelser 2018  
som går ut till alla som har  
insatser i kommunen.

Andel brukare som bor på särskilt boende och uppger  
att de får ett bra bemötande från personal (%)

97 93

Andel brukare som får hemtjänst och uppger att de känner  
sig trygga i sitt hem med den hemtjänstinsats de har (%) 92 85

           

Verksamhet
Vård och omsorg erbjuder stöd, vård och omsorg i 
livets olika skeenden. Inom vård- och omsorgsverk-
samheten ingår hemtjänst, kommunal hälso- och 
sjukvård, rehabilitering, särskilt boende, korttidsplatser, 
dagverksamhet och trygg hemgångsteam. Alla som 
har behov kan få stöd och omsorg utifrån en rättssäker 
bedömning i enlighet med socialtjänstlagen (SoL).

Vård och omsorgs verksamhetsidé är att:
• Alltid fokusera och inkludera brukarens  

och anhörigas behov.
• Arbeta individuellt med kompetens  

och flexibilitet.
• Verksamheten genomsyras av nytänkande  

och inkluderar välfärdsteknologi.
• Arbeta förebyggande.
• Ha en god samverkan med både interna  

och externa aktörer.

I Socialstyrelsens brukarundersökning, öppna jämfö-
relser, får verksamheten höga värden på bemötande 
och trygghet i insatserna. När det gäller delaktighet 
visar vård och omsorgs boenden sämre resultat medan 
hemtjänsten har fortsatt goda resultat. Anhöriga och 
närstående ger också höga betyg när det gäller samar-
bete och kontakt med personal.

Kommunen har under 2018 fått en förkortad plane-
ringstid för att ta hem patienter från sjukhus till vård 
i kommunen. Förändringen har genomförts med gott 
resultat och kommunen har inga kostnader för färdig-
behandlade patienter under 2018.

Sjukfrånvaron har ökat under året men varierar 
mellan de olika arbetsplatserna. Ökningen av sjuk-
frånvaron kan delvis kopplas till effektiviseringar samt 
förändringar i organisation och arbetssätt.

Verksamheten visar ett ekonomiskt underskott på 
grund av högre personalkostnader jämfört med bud-
get. Hemtjänsten har det största underskottet.

Framtid
Den främsta utmaningen är personalförsörjningen och 
att skapa en resurseffektiv verksamhet där medarbe-
tarna har den kompetens som krävs. Idag finns det 
svårigheter att rekrytera till alla yrkesgrupper inom 
vård och omsorg. 

Lysekils kommun har mycket hög andel personer 
över 65 år vilket ökar behoven av vård- och omsorgs-
verksamhet. En ny lagstiftning gällande tidig hemtag-
ning av personer med psykiatriska behov från sjukhus 
kommer att ställa stora krav på organisation och 
arbetssätt. 

Nybyggnationen av boendet i Fiskebäck har star-
tat och kommer att pågå under 2019 – 2020. Detta 
innebär en utökning med 7 boendeplatser i kommunen 
vilket är ett identifierat behov utifrån att befolkningen 
ökar för åldersgruppen 65 år och äldre.  Det blir också 
en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 

För att åstadkomma största möjliga självständighet 
för brukaren, och för att koncentrera personal till de 
uppgifter som kräver närvaro, behövs en utveckling av 
nya tekniska lösningar.

Arbetet med att skapa heltidstjänster startar 2019 
och blir en stor utmaning inom socialtjänstens verk-
samheter där övervägande andelen medarbetare 
arbetar deltid.

En ny modell för resursfördelning i vård- och om-
sorgsboende införs 2019 i syfte att ge samma ekonomis-
ka förutsättningar för alla boendeenheter i kommunen.

Utbyte av verksamhetssystem kommer att påbörjas 
under 2019 i syfte att ge mer flexibilitet och webbase-
rat stöd i det dagliga stöd- och omvårdnadsarbetet.
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Kommunens verksamhet

Funktionsnedsättning

Verksamhet
Avdelningen LSS/socialpsykiatri ger stöd och hjälp på 
rätt nivå till personer i Lysekils kommun. Personer med 
fysisk funktionsnedsättning kan få stöd enligt lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och 
personer med psykisk funktionsnedsättning kan få stöd 
enligt socialtjänstlagen (SoL).

Dessa personer ska ges möjlighet till ett aktivt och 
gott liv med goda levnadsvillkor. Med ett aktivt och 
gott liv menas ett självständigt liv där man kan ta ett 
så stort eget ansvar som möjligt. För att detta ska bli 
verklighet måste verksamheten präglas av god kvalitet, 
tillgänglighet och hög kompetens.

Verksamhetens målgrupp är de personer som  
är i behov av stödinsatser i sitt vardagliga liv enligt  
LSS. Målgruppen är även personer med psykiska  
funktionsnedsättningar där konsekvenserna blir så  
stora att det går ut över det vardagliga livet. Exempel 
på psykiska funktionsnedsättningar är schizofreni,  
bipolär sjukdom, psykosproblematik, emotionell 
instabil personlighetsstörning och lindrig utvecklings-
störning där man fått ett beslut enligt SoL. Insatserna 
omfattar alla åldrar.  

Verksamheten består av följande områden:
 •  Boende inriktning LSS
 •  Boende inriktning socialpsykiatri SoL
 •  Ungdomsboende
 •  Korttidsvistelse
 •  Ledsagning
 •  Kontaktperson
 •  Personlig assistans
 •  Boendestöd socialpsykiatri 

Verksamheten har goda resultat vad gäller planering 
och samverkan med andra i omvårdnadsarbetet. En  
lokal brukarundersökning har genomförts i alla boen-
den under året med gott resultat. Brukarmedverkan  
har stort fokus och brukarna i socialpsykiatrin har del-
tagit i studiecirklar på detta tema under året.

En översyn av medarbetarnas kompetens är genom-
förd och en kompetensutvecklingsplan är framtagen. 
Personalen har hög kompetens och god grundutbild-
ning. Verksamhetspedagoger bidrar till fortlöpande 
kompetensutveckling.

Sjukfrånvaron har ökat i verksamheten men varierar 
mellan enheterna.

Verksamheten visar ett underskott främst beroende 
på nya ärenden avseende personlig assistans och fler 
ärenden som avser särskilt boende vilka behövt verk-
ställas genom köp av extern plats.

Framtid
De utmaningar socialförvaltningen står inför handlar 
om att ha personalförsörjning som tryggar de verk-
samheter som bedrivs och att medarbetarna har den 
kompetens som krävs. Det handlar om att få en så 
resurseffektiv verksamhet som möjligt.

Flexibilitet i kommunens boenden, möjlighet till 
hemmaplanslösningar och samarbete med närliggande 
kommuner är mycket viktigt i framtiden.

I en samverkande organisation inom Fyrbodal har 
personligt ombud införts i Lysekils kommun under 
2018. Detta har gett personer med psykisk ohälsa möj-
ligheter till förbättrat stöd.

Huvudmannaskapet för personlig assistans utreds på 
statlig nivå. Utredningen ska vara klar våren 2019 och 
den förväntas klargöra ansvar för bedömning, utföran-
de och ekonomi. 

Arbetet med utveckling av brukarmedverkan fortsät-
ter under de kommande åren.

Lysekils kommun ger stöd och hjälp till personer som har funktionsnedsättning  
enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och till  
personer med psykisk funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). 

100%

Andelen LSS-boenden  
i kommunen där det är  
möjligt att bli sambo
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Kommunens verksamhet

Kultur och fritid

Verksamhet
Kulturens verksamhetsområde består av biblioteks-
verksamhet, föreningsstöd, barn- och ungdomskultur, 
evenemang, konst, kulturarv och förberedelse av 
vägnamn.

Antal utlån fortsätter att minska och biblioteken är 
därmed tillbaka på 2014 års låga nivå. I statistiken 
ingår inte e-böcker där utlånen ökar. Lysekils kommun 
ligger något under Sverige i övrigt gällande utlån. Även 
besöken på biblioteket har minskat något vilket under 
sommaren kan ha berott på det varma vädret som in-
bjöd till uteaktiviteter. En annan orsak till de minskade 
besöken kan vara att de invånare som tidigare vände 
sig till biblioteket för råd och hjälp istället vänder sig till 
samhällsguiden på Lysekil Centrum Lab.

Fritidsverksamheten innefattar fritidsgårdar,  
föreningsservice och föreningsbidrag, uthyrning av  
lokaler och anläggningar samt ansvar för verksam-
heten på idrotts- och friluftsanläggningar samt  
kommunens sim- och ishall Gullmarsborg.

Enligt utförd nöjdhetsundersökning är besökarna 
på Gullmarsborg är i stort sett nöjda vid sina besök. 
Besöken har minskat något till simhallen, en trolig 
förklaring till detta är den varma sommaren som gav 
möjlighet till bad utomhus. Besöken på Gullmarsborgs 
gym fortsätter att öka. 

Antal sammankomster med aktivitetsstöd för ung-
domar var något färre och förra årets uppgång verkar 
ha varit tillfällig. Lysekils kommun följer den nationella 
trenden. Att besöken på fritidsgårdarna minskade beror 
på att fritidsgårdsverksamheten i Lysekil varit stängd 
hela 2018 på grund av renovering. Personalen på fri-
tidsgården har använt sin arbetstid till att tillsammans 
med fältassistenterna från socialförvaltningen möta 
ungdomar ”på stan”. Detta har varit mycket uppskattat 
från ungdomar, invånare och företagare.

Framtid
Under 2018 antog utbildningsnämnden ett kultur-  
och fritidspolitiskt program.

Syftet med detta program är att allmänheten ska 
uppleva och stimuleras till ett rikare liv. 

Ett behov av att samordna stöd och insatser till  
föreningslivet är prioriterat. Genom en förenings- 
utvecklare skapas möjligheter för föreningar att i  
egen regi och i samverkan med andra utveckla  
sina verksamheter.

Kultur- och fritidsverksamheten ingår i utbildningsnämndens uppdrag och handlar om 
att invånarna har tillgång till bibliotek, allmänkultur och föreningsstöd.

67 086

33 527

Antal utlån på  
kommunens bibliotek 2018 

Antal besök på 
Gullmarsborg 2018

80%

Andel nöjda besökare  
på Gullmarsborg 

En särskild studie kring utveckling och underhåll av 
Gullmarsborg har tagits fram av utbildningsnämnden. 
I denna konstateras att byggnadens status pekar på ett 
stort renoveringsbehov.

Trycket på idrottshallarna i centrala Lysekil är stort. 
Skolan har utökade timplaner i idrott och förening-
arnas ökande behov av hallar innebär att det i dag är 
brist på halltider.
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Kommunens verksamhet

Bygga, bo och miljö

Verksamhet
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggan-
de kvaliteter som påverkar tillväxt och välfärd i kom-
munen. I Lysekils kommun finns behov och efterfrågan 
på fler bostäder med olika upplåtelseformer som hyres-
rätt, bostadsrätt och äganderätt, samt en mindre del 
kooperativ hyresrätt. Med kommunens läge och miljö 
finns förutsättningar att skapa attraktiva bostäder vilket 
kan bidra till inflyttning.

En ny översiktsplan håller på att tas fram, planen ska 
ses som det fysiska uttrycket för Vision Lysekil 2030.  
Dialoger har genomförts med olika intressenter och 
utgjort underlag till ett program för den nya översikts-
planen.

Det är många intressen som konkurrerar om havet 
som resurs. Därför behövs ett gemensamt förhållnings-
sätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet 
på, i och vid havet. Kommunerna i norra Bohuslän ar-
betar gemensamt med en Blå översiktsplan. Utställning 
och beslut om planen har skett under 2018.

Under 2018 har planenheten arbetat proaktivt och 
fyra detaljplaner har vunnit laga kraft, vilket generera-
de cirka 50 bostäder till planberedskapen. Elva de-
taljplaner har hanterats under året. Utöver det har tre 
planbesked arbetats fram och godkänts.

Under året har 274 bygglovsansökningar inkommit 
och beslut har fattats i 294 ärenden. Slutbesked för 
byggnationer har utfärdats för totalt 30 nya enbostads-
hus, 5 slutbesked för flerbostadshus har utfärdats.

Majoriteten av bygglovsansökningarna har hanterats 
inom den lagstadgade ramen på 50 arbetsdagar. Antal 
arbetsdagar för bygglovhandläggning för 2018 ligger i 
snitt på 22 dagar, vilket är betydligt lägre än lagkravet 
och en förbättring jämfört med 2017 då snittet var 26 
dagar. Byggenheten har för andra året i rad varit med 
i Löpande Insikt, en servicemätning av kommuners 
myndighetsutövning. Servicemätningen genomförs av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det kan kon-
stateras att det sammanlagda resultatet på 81 i Nöjd 
kund index (NKI) visar på att de som svarat på under-
sökningen är nöjda med den service och det bemötan-
de som byggenheten ger. En förbättring från 2017 då 
NKI låg på 70. Bygglovshandläggningen får också bra 
betyg i SKL:s servicemätning när det gäller faktorer 
som tillgänglighet, kompetens och bemötande.

Gällande bostadsanpassning har återbruket av bland 

Lysekils kommun har ansvar för en god samhällsplanering och hanterar bland annat 
detaljplaner, bygglov, kartor, mark och exploatering. Avsikten är att långsiktigt bevara 
och utveckla en hållbar bebyggelse och livsmiljö i kommunen. 

Antal arbetsdagar som snitthandläggnings- 
tiden var för beslut i bygglovsärenden

26

2017 2018

annat ramper ökat i samtliga SML-kommuner (kommu-
nerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil). Handläggare för 
bostadsanpassningen har under året kommit in tidigt 
i bygglovsskedet för att kontrollera tillgängligheten. 
Detta för att på sikt minska kostnaderna för bostadsan-
passning.

Arbetet med att utbilda inom användningen av geo-
grafiskt informationssystem (GIS) fortsätter. Syftet är 
att fler verksamheter ska kunna använda GIS som ett 
verktyg i effektiviserings- och utvecklingsarbete.

Från och med 2018 görs alla nya detaljplaner digitalt 
i en GIS-baserad kartmodul vilket skapar grunden och 
möjligheten för en alltmer digitaliserad samhällsbygg-
nadsprocess.

Kommunens ansvar för miljö- och hälsoskyddsarbete 
hanteras i samverkan med kommunerna Munkedal 
och Sotenäs genom miljönämnden i mellersta Bohus-
län. Arbete med att ta fram riktlinjer för kommunens 
interna miljöarbete har påbörjats med fokus på hållbar 
konsumtion inom områdena ekologisk och klimatsmart 
mat, kemikalieanvändning och energieffektivisering.

22 
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Kommunens verksamhet

Framtid
Vision Lysekil 2030 uttrycker ambitionen att Lysekils 
kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun 
året runt. För att förverkliga detta krävs tillväxt och 
fler invånare. I den kommande översiktsplanen sätts 
de övergripande inriktningarna för hur kommunen kan 
växa och var det är möjligt att exploatera mark och 
bygga nya bostäder. Det kommer att krävas en hög 
beredskap för att ta fram och genomföra detaljplaner, 
både i egen regi och i samverkan med andra  
aktörer. En viktig aktör blir då kommunens helägda 
bostadsbolag LysekilsBostäder AB som planerar  
för flera projekt.

Tillgången på kommunal exploaterbar mark är be-
gränsad vilket försvårar nyetableringar av företag och 
bostäder.  

För att klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt 
fokus på att förbättra och effektivisera hela samhälls-
byggnadsprocessen.

Framtiden möts med information och service genom: 
 •  Digitalisering i form av e-tjänster och e-service.
 •  Utveckling av Lysekils kommuns webbplats och 

hur den digitala kopplingen mellan förvaltning och 
invånare ska ske optimalt.

 •  Digital tillgänglighet för handlingar, dokument och 
kartor via intern respektive extern webb.

 •  Ökad information om uppdrag och verksamhet. 
 •  Internt informationsflödet för kunskapsutbyte.

Områden som kommer att utvecklas inför framtida 
utmaningar: 
 •  Proaktiv planering och god planberedskap  

för bostäder.
 •  Delaktighet i översiktsplanearbetet.
 •  Digitala detaljplaner.
 •  Tidsbegränsade bygglov för bostäder.
 •  Digitala processer.
 •  Publika kartor.
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Kommunens verksamhet

Näringsliv, turism och arbete

Verksamhet 
Lysekils kommun har drygt 1 500 aktiva företag, under 
2018 startades 81 nya företag.

2018 ingick Lysekils kommun ett avtal med Chal-
mers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, 
Svenska miljöinstitutet (IVL), Göteborgs universitet 
och Research institutes of  Sweden (RISE) kring utveck-
ling av Kristineberg till ett centrum för marin forskning 
och innovation - Kristineberg Marine Research & 
Innovation Center. Samtal förs med ytterligare aktörer 
som Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI), Innovatum, Akademiska Hus och Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) för att vidga kretsen av ak-
törer. Arbetet på Kristineberg struktureras i tre områ-
den – forskning, infrastruktur och innovation.

Infrastrukturen till och från Lysekil är fortsatt en 
viktig fråga. Regeringen återremitterade under våren 
Trafikverkets förslag till utbyggnad av väg 161. Lyse-
kils kommun har haft möten med Uddevalla kommun, 
Fyrbodal, Trafikverket och Västra Götalandsregionen 
i frågan, väg 161 kvarstår som den högst prioriterade 
vägen att bygga ut i Fyrbodal. Dialog har skett mel-
lan Lysekils kommun, Preem och Trafikverket om att 
ytterligare förbättra väg 162 genom att hitta en bättre 
lösning för av- och påfart till Preemraff.

För att stärka platsens attraktivitet har Lysekils 
kommun medverkat i och även anordnat ett flertal 
evenemang utspridda under året. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har också tagit resultat från centrum- 
utvecklingsprojektet Urban Platsinnovation vidare  
in i en destinationsstrategi som kommer att presen- 
teras för politiskt antagande våren 2019.

Arbetsmarknad
Konjunkturen är fortsatt förhållandevis stark och även 
om den spås avta något under kommande år, så anger 
prognoser att det kommer vara en fortsatt stark arbets-
marknad 2019. Det är hög efterfrågan på arbetskraft på 
bred front och bristen på arbetskraft med efterfrågad 
kompetens bromsar jobbtillväxten. Arbetslösheten har 
fortsatt minska generellt för många grupper. För att få 
en ökad sysselsättning ses utrikesfödda som en viktig 
del för arbetskraftsförsörjningen. Det kommer dock att 
ställas krav på att arbetsmarknaden öppnas upp och 
att fler ges möjlighet att starta nya företag. Integra-
tionen måste fungera bättre, förberedelserna för och 
matchningen på arbetsmarknaden är en stor utmaning.

Lysekils kommun erbjuder stöd för ett hållbart och varierat näringsliv vilket  
bidrar till ökade sysselsättningsmöjligheter. Genom attraktivitet och gott  
värdskap lockas besökare till kommunen.

81

Antal nystartade företag  
i Lysekils kommun 2018

Den totala arbetslösheten i Lysekils kommun, per 
november 2018, var 5,9 procent och ungdomsarbets-
lösheten var 6,3 procent. I jämförelse med föregående 
år har den totala arbetslösheten fortsatt minska med 
0,2 procentenheter och sett över två års tid med en hel 
procentenhet. Ungdomsarbetslösheten har minskat 
med 1,4 procentenheter sedan föregående år. I jämfö-
relse med riket har Lysekils kommun en lägre arbets-
löshet, både när det gäller den totala arbetslösheten 
och ungdomsarbetslösheten.

Framtid
Ett nytt tillväxtprogram ska skapas i syfte att stärka 
företagsklimatet i Lysekils kommun. För att stärka 
platsens attraktivitet kommer en destinationsstrategi 
att arbetas fram.

Det finns behov av ytterligare mark för etablering av 
olika verksamheter.

Ett fortsatt problem är hög arbetslöshet i vissa grup-
per, klyftan växer och utgörs i allt större utsträckning 
av personer som är och förblir långvarigt arbetslösa. 
Det är framförallt personer utan gymnasieutbildning, 
personer med någon form av funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga, åldersgruppen 
55–64 år och vissa grupper av utomeuropeiskt födda. 
För dessa grupper krävs särskilt stöd för att förbättra 
förutsättningarna att komma in på arbetsmarknaden.

Källa: UC Selekt
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Kommunens verksamhet

Folkhälsa och integration

Verksamhet
Lysekils kommun har under 2018 haft ett minskat 
mottagande av nyanlända. Samtidigt kvarstår behov av 
insatser för målgruppen under etableringstiden med 
målsättning att komma ut i sysselsättning. Arabisk-
talande samt somalisktalande samhällsguider har 
anställts. Samhällsguidernas uppdrag är att vara språk- 
och kulturstöd på vägen in i det svenska samhället.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Lysekils 
kommun och ett särskilt utvecklingsområde. Under 
året har kommunens folkhälso- och integrationsstrate-
ger varit stödfunktioner inom utvecklingsområdet och i 
de aktiviteter som genomförts. Bland annat har utveck-
ling av föräldrastödjande insatser varit prioriterat.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 
var i fokus 2018 och trygghetsgruppen, som består av 
säkerhetssamordnare, integrationsstrateg, folkhälsostra-
teg och kommunpolis, har bland annat implementerat 
arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST).

Under 2018 initierade folkhälsopolitiska rådet för-
ändringar gällande arbetet med folkhälsa. Förslag har 
tagits fram om att bredda arbetet och även inkludera 
social hållbarhet. Ett systematiskt arbete med soci-
al hållbarhet har startats i samverkan med Swedish 
standards institute (SIS) och Sveriges kommuner och 
landsting (SKL).

Spindeldiagrammet är framtaget i syfte att få en 
övergripande bild över befolkningens hälsa och livsvill-
kor i Lysekils kommun jämfört med riket. Diagrammet 
visar att skillnaderna mellan Lysekils kommun och 
riket inte är särskilt stora, men det finns vissa iakttagel-
ser som är viktiga att beakta. Det finns även bakomlig-

Lysekils kommun arbetar för att stärka den sociala hållbarheten. Det handlar bland  
annat om att stärka förutsättningarna för välbefinnande och att inkluderas i samhället. 

gande faktorer, som till exempel skillnader mellan kön 
och olika socioekonomiska grupper, som inte framträ-
der fullt ut i det övergripande diagrammet.
Nedan följer några punkter som är värda att notera: 
 • Männens förväntade medellivslängd har sjunkit  

de senaste åren och ligger nu 0,9 år under  
genomsnittet för riket.

 •  Andelen elever i Lysekils kommun som var behöri-
ga till gymnasiet ökade 2018. Det finns dock köns-
skillnader och fler flickor än pojkar var behöriga.

 • Lysekils kommun har fler barn och unga som lever i 
ekonomisk utsatthet jämfört med riket. 

 • Utbildningsnivån bland män är lägre, både i för-
hållande till riket och i jämförelse med kvinnors 
utbildningsnivå.

 •  Även om den öppna arbetslösheten för närvarande 
är rekordlåg i Lysekils kommun finns det grupper 
som står utanför arbetsmarknad och sysselsättning. 
Bland kvinnorna har till exempel majoriteten av  
de arbetslösa utländsk bakgrund. Dock syntes  
en ljusare trend under slutet av 2018.

Framtid
Ett samlat grepp kring frågor som rör social hållbarhet 
är en angelägen framtidsfråga. Människors hälsa och 
livsvillkor påverkas av övergripande förutsättningar som 
utbildning, inkomst, var man är född och var man bor. 
Ett socialt hållbart samhälle ska bidra till inkludering – 
oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identi-
tet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor 
betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan 

under hela livet. Fortsatt fokus på tidiga insatser 
för familjer, barn och unga viktigt.

Aktiviteter som gynnar inkludering  
ur ett brett perspektiv och som byg-

ger tillit är en viktig framtidsfråga. 
Freds- och konfliktforskare Hans 
Abrahamsson betonar att med- 
skapande är en förutsättning för 
att lyckas inkludera och bygga 

tillit. Samarbete med civilsamhället 
är här en viktig framgångsfaktor.
De tydliga skillnaderna mellan  

kvinnor/män och flickor/pojkar bör  
också beaktas.
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Kommunens verksamhet

Kris, säkerhet och trygghet

Verksamhet
I Lysekils kommun har det under 2018 anmälts relativt 
få brott till polisen. Det kan dock konstateras att det 
uppstått oroligheter under vissa perioder och under-
sökningar visar på en relativt hög andel invånare som 
upplever otrygghet. Denna andel har dessutom ökat 
något jämfört med 2017. En rad olika åtgärder och 
aktiviteter har vidtagits för att möta denna otrygg-
het, bland annat genom trygghetsvandring och ökad 
samverkan mellan kommunens säkerhetssamordnare, 
folkhälsostrateg, integrationsstrateg och kommunpolis. 
Denna samverkan kallas för Trygghetsgruppen. En 
säkerhetsguide för publika evenemang samt riktlinjer 
för trygghetsarbetet har tagits fram. Under året har 
kommunen också infört arbetsmetoden Effektiv Sam-
ordning för Trygghet (EST). EST-arbetet har inneburit 
en effektivisering av det kunskapsbaserade situationella 
trygghetsskapande arbetet.

Krisberedskap handlar om ett långsiktigt arbete med 
det övergripande målet att minska sårbarheten i kom-
munens verksamheter och öka förmågan att hantera 
plötsligt inträffade händelser. Ett omfattande arbete har 
genomförts för att stärka kommunens krisberedskap och 
kriskommunikationsförmåga. Bland annat har kommu-
nens krisledningsorganisation utbildats och övat. Planer 
har upprättats för hantering av tänkbara händelser. Dess-
utom har analyser gjorts och åtgärder har genomförts 
vilka gör våra verksamheter mer robusta.

Arbetet pågår också med att informera invånarna  
om hur man kan förbereda sig inför en kris. Kommunen 
kommer vara tvungen att prioritera stödet vid en kris 

och då är det viktigt att invånarna har en god hembe-
redskap.

Under året gick Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) ut med broschyren ”Om krisen eller 
kriget kommer”. Det är första gången sedan 1961 som 
en sådan broschyr skickas ut till alla hushåll i Sverige. 
Broschyren är utformad på ett bra sätt och innehåller 
viktig grundläggande information.

Framtid
Den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft  
1 april 2019 omfattar ”den som till någon del bedriver 
verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet”. 
Detta betyder att kommunerna kan omfattas av be-
stämmelserna även om det endast är vissa begränsade 
delar av verksamheten som är av säkerhetskänslig art. 
Det är därför angeläget att ytterligare öka det före-
byggande arbetet och informationen i syfte att minska 
invånarnas upplevda otrygghet. Krisberedskapen måste 
förstärkas via övningar, information och kontakter 
med säkerhetspolisen och försvarsmakten. Behov finns 
också att förstärka skyddet av säkerhetskänslig verk-
samhet och att identifiera skyddsvärda objekt inom 
kommunens geografiska område. För att skapa en ökad 
trygghet hos invånarna är det viktigt med olika samver-
kande och förvaltningsövergripande insatser.

Lysekils kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande säkerhetsarbete. Det handlar 
bland annat om att på olika sätt arbeta med krisberedskap, säkerhet och trygghet. 
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Medborgarnas bedömning  
av hur tryggt det är i  
kommunen (0-100)
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Teknisk service

Verksamhet
För att möjliggöra en fungerande vardag och för att  
Lysekils kommun ska kunna utvecklas och vara en att-
raktiv kommun behövs flera olika serviceverksamheter. 
Det handlar om en väl fungerande infrastruktur i form av 
gator, vägar, småbåtshamnar och färdtjänst med mera. 
Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är 
viktiga för att kommunen ska kunna erbjuda en attraktiv 
livsmiljö. Andra viktiga områden är att tillhandahålla 
lokaler, fastighetsskötsel, lokalvård samt tillagning och 
leverans av mat till kommunens verksamheter.

Under året har en sammanställning av statusen på 
bryggor i Lysekils kommun färdigställts med underlag 
för prioriteringar av kommande års åtgärder. Åtgärder 
har bland annat genomförts vid Norra Hamnen och 
Valbodalen. Småbåtshamnen vid Stångholmesund har 
rustats med nya flytbryggor, Y-bommar och asfaltering 
av området.

Renovering av en del av Gullmarskajen påbörjades 
under 2018 och beräknas vara klar i april 2019. Rivning 
och uppbyggnad av en ny hamnserviceanläggning vid 
Havsbadet påbörjades också under 2018 och kommer 
att stå klar lagom till båtsäsongen börjar. 

Det största enskilda projektet har varit Mariedals- 
skolan som färdigställts under året. Under 2018 
har utgifterna uppgått till 9,4 mnkr och sett över en 
treårsperiod, från och med 2016, har totalt 28,7 mnkr 

nedlagts i utgifter för om- och tillbyggnad samt enligt 
den underhållsplan som ligger. Vidare har större under-
hållsarbeten genomförts på Skaftö skola.

En ökad satsning på naturvård har genomförts under 
2018. Detta har gett en ökad struktur för förvaltningen 
och utvecklingen av kommunens naturreservat och 
friluftsområden.

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

Framtid
 Lysekils kommun står inför stora utmaningar när det 
gäller att genomföra grunduppdraget. Demografiska 
förändringar ställer ökade krav även inom serviceverk-
samheterna, till exempel infrastruktur och service som 
färdtjänst.

För att klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt 
fokus på att förbättra och effektivisera samhällsbygg-
nadsprocessen med ett tydligt och synligt uppdrag 
vilket genererar ökad nöjdhet bland invånarna.  
Behovet av att förbättra processerna har också kommit 
till uttryck i olika attitydundersökningar om kommu-
nens verksamheter. En åtgärd för att öka tillgänglighe-
ten och förbättra servicen är att inrätta ett kontaktcen-
ter – en väg in till kommunens verksamheter.

Lysekils kommun ansvarar för färdtjänst samt skötsel av gator, vägar, parker och  
småbåtshamnar. Kommunen tillhandahåller också fordon och lokaler som underhålls 
och sköts i form av bilvård, fastighetsskötsel och lokalvård. Även kosthållning till skolor, 
äldreboenden och andra kommunala verksamheter ingår i kommunens uppdrag.
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Medborgarnas nöjdhetsindex 
med kommunens gator och 

vägar (0-100)
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Medborgarnas nöjdhetsindex 
med kommunens gång- och 

cykelvägar (0-100)
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Redovisningsprinciper  
och redovisningsmodell
Redovisningsprinciper
I den löpande redovisningen och vid upprättande av 
årsredovisning följs ett antal övergripande redovis-
ningsprinciper vilka skapar ett normverk som styr 
innehållet i redovisningsrapporterna. Analysen av den 
finansiella ställningen och utvecklingen baseras på 
antagandet av att dessa principer har följts. 
Principerna är följande:
 • Principen om pågående verksamhet
 •  Objektivitetsprincipen
 •  Försiktighetsprincipen
 •  Matchningsprincipen
 •  Principen om öppenhet

Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska  
ske i enlighet med såväl försiktighetsprincipen som 
matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade 
principerna att värdet av tillgångar ska ske med försik-
tighet. En tillämpning av god redovisningssed innebär 
således att den ekonomiska redovisningen ger en  
försiktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen  
och situationen. Redovisningen anger en miniminivå 
för det ekonomiska läget.

Årsredovisningen är upprättad i allt väsentligt i 
enlighet med lagen om kommunal redovisning och re-
kommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
vilket bland annat innebär att:
 •  Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas  
på ett tillförlitligt sätt.

 •  Fordringar har upptagits till de belopp de  
beräknas inflyta.

 •  Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges. 

 • Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till respektive post i resultat- 
räkningen och i kassaflödesrapporten.

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges kommuner och landstings decem-
berprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Kostnader
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som  
inkommit efter årsskiftet, men som är hänförliga till 
redovisningsåret, har skuldförts och belastar 2018  
års redovisning.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde. Kom-
ponentavskrivning tillämpas vilket innebär att avskriv-
ningstiderna är anpassade till respektive komponents 
nyttjandeperiod. Linjär avskrivning tillämpas, vilket 
betyder lika stora nominella belopp varje år. Avskriv-
ning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan  
kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst tre år, klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger grän-
sen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett basbelopp och gäller som gemensam gräns 
för materiella och immateriella tillgångar.

Avsättningar
Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp 
som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen.

Lånekostnader vid investeringar
Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvär-
de minskat med investeringsbidrag och avskrivningar. 
Räntekostnader under investeringstiden räknas inte in i 
anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

Pensioner 
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade 
”blandmodellen”. Förpliktelser för pensionsåtaganden 
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för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 
Pensionsåtagande för anställda i de bolag som ingår 
i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. Pen-
sionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Den 
pensionsskuld som uppkommit därefter, redovisas som 
avsättning i balansräkningen. Den årliga förändringen 
av avsättningen redovisas som verksamhetskostnad i 
resultaträkningen. Pensionsskuldens finansiella kostna-
der redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen 
och ingår i pensionsskulden.

Förråd och lager
Från och med årsbokslutet 2017 redovisas inte längre 
några omsättningstillgångar i form av förråd och lager. 
Inköp kostnadsförs istället löpande.

Exploateringsfastigheter
Färdigställda osålda industri- och bostadstomter i ex- 
ploateringsområden redovisas som omsättningstillgångar.

Leasingavtal 
Leasingavtal ska klassificeras och redovisas efter 
operationellt eller finansiellt avtal. Finansiell leasing re-
dovisas både som tillgång och skuld i balansräkningen. 

Lysekils kommun har inga kontrakt avseende leasing 
av maskiner, inventarier eller hyra av fastigheter där 
kommunen i allt väsentligt intar samma ställning som 
vid direkt ägande av tillgångarna och har därför inget 
upptaget i balansräkningen. Lysekils Hamn AB har ett 
leasingavtal avseende en hamnkran som i den sam-
manställda redovisningen klassificeras som finansiell.

Lån
Reverslån redovisas i sin helhet som långfristiga skul-
der. Vidare redovisas den del av lånet som utgör det 
kommande årets amortering som långfristigt. Orsaken 
är att amorteringsdelarna av lånen är marginella.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund som Lysekils kommun har minst 20 
procents inflytande i. Inga förändringar har skett under 
året i kommunkoncernens sammansättning.
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Driftredovisning
Budgeterade och redovisade kostnader och 

intäkter för den löpande verksamheten.

Investeringsredovisning 
Nettoinvesteringarna – årets investeringar 

minus investeringsbidrag.

Kassaflödesanalys
± Resultatet, medel från verksamheten 
± Medel från investeringsverksamheten 
± Medel från finansieringsverksamheten 

= Årets kassaflöde 
+ Likvida medel vid årets början 

= Likvida medel vid årets slut

Resultaträkning 
Intäkter 

./. Kostnader 
= Förändring av eget kapital

Balansräkning 
Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
= Summa tillgångar

Eget kapital 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

= Summa skulder och eget kapital

Redovisningsmodell

Lysekils kommuns årsredovisning innehåller en re-
sultat- och balansräkning samt en kassaflödesanalys. 
För kommunens interna redovisning tillkommer även 
drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen 
innehåller dessutom en sammanställning av kommu-
nens resultat- och balansräkningar med de bolag i  
vilka kommunen har ett betydande inflytande. 

Sambandet mellan investerings- 
utgifter och driftkostnader 
En investering är en utgift för anskaffning av en an-
läggning. Investeringen redovisas som en anläggnings-
tillgång i balansräkningen. För att redovisas som en 
investering ska den ekonomiska livslängden överstiga 
tre år och värdet vara lägst ett basbelopp, drygt 45 tkr. 
Exempel på investeringar är byggnation av en skola 
eller inköp av maskiner och inventarier.

Investeringsutgiften fördelas över den ekonomiska 
livslängden som en årlig avskrivning i driftredovisning-
en. Kapitalkostnaden utgör en driftkostnad och består 
dels av en ränta på det bokförda värdet och dels av en 
avskrivning som motsvarar den årliga värdeminskning-
en av anläggningen.

Definitioner och förklaringar till 
delarna i redovisningsmodellen 
Balansräkning. Visar den ekonomiska ställningen  
vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen  
använt respektive anskaffat sitt kapital.
Driftredovisning. Redovisar kostnader och intäkter 
för den löpande verksamheten ställt mot budget.
Eget kapital. Kommunens förmögenhet, summan av 
alla tidigare års ackumulerade resultat. I eget kapital 
ingår inte de pensionsförpliktelser som upparbetats 
1998 eller tidigare.
Investeringsredovisning. Beskriver hur investerings-
utgifterna under året fördelar sig på nämnder  
och förvaltningar, samt per kategori.
Kassaflödesanalys. Visar hur medel har tillförts och 
använts för löpande verksamhet, investeringar samt 
finansiering och därmed förändringen av likvida medel.
Resultaträkning. Utgör ett sammandrag av samtliga 
kostnader och intäkter under året. Syftet med resultat- 
räkningen är att klargöra hur verksamheten har  
påverkat kommunens finanser och därmed hur det  
egna kapitalet har förändrats.



Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr Not 2018 2017 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 1 242,3 265,9 556,3 596,2
Verksamhetens kostnader 2 -1 099,1 -1 100,7 -1 318,8 -1 329,3
Avskrivningar 3 -28,6 -27,4 -81,0 -80,4
Verksamhetens nettokostnader -885,4 -862,2 -843,5 -813,5
Skatteintäkter 4 706,4 686,5 706,4 686,5
Generella statsbidrag 4 180,5 178,9 180,5 178,9
Finansiella intäkter 5 22,9 7,8 18,9 3,1
Finansiella kostnader 6 -4,6 -2,9 -28,2 -24,9
Resultat efter finansiella poster 19,8 8,1 34,1 30,1
Årets skatt 0,0 0,0 -0,1 -0,2
Uppskjuten skatt 0,0 0,0 -2,6 -3,0
Årets resultat 19,8 8,1 31,4 26,9
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Resultaträkning

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på  
19,8 mnkr. Detta kan jämföras med föregående års 
överskott på 8,1 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med  
23,2 mnkr eller 2,7 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive 
den kommunala fastighetsavgiften har ökat med sam-
manlagt 21,5 mnkr jämfört med föregående år, vilket 
motsvarar 2,5 procent. Den kommunala utdebiteringen 
har varit oförändrad mellan 2017 och 2018 och uppgår 
till 22,46 kronor.

Jämförelsetalet verksamhetens nettokostnader i 
förhållande till totala skatteintäkter uppgår till 99,8 
procent jämfört med föregående år 99,6 procent.

Finansnettot uppgår till 18,3 mnkr vilket kan jämfö-
ras med 4,9 mnkr föregående år. I finansnettot inklu-
deras 2018 en reavinst på försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar, nämligen del av aktieinnehavet 
i Rambo AB. Försäljningen av 675 aktier till de andra 
delägarna i bolaget Tanum, Sotenäs och Munkedal,  
gav en reavinst på 12,3 mnkr. I finansnettot ingår  
också 2,2 mnkr som avser uttag ur överskottsfond i 
KPA Pension. Detta överskott har minskat pensions-
skulden. Resultatmässigt blir detta neutralt då det 
belastat verksamhetens kostnader med samma belopp.

Resultat i förhållande till totala skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår till 2,2 procent.

I resultatet ingår en del poster av engångskaraktär:
 •  I posten Verksamhetens kostnader ingår  

1,4 mnkr gällande rivning av dels sex bostäder  
på Fridhemsvägen dels Brukshundsklubbens  
lokaler i Gullmarsbaden.

 •  I posten Avskrivningar ingår en nedskrivning på  
1,4 mnkr av ett äldre vilande investeringsprojekt.

 •  I posten Generella statsbidrag ingår ett bidrag på  
1,5 mnkr från Boverket som gäller bostadsbyggan-
de. Föregående år uppgick motsvarande bidrag  
till 1,2 mnkr.

 •  I posten Finansiella intäkter ingår reavinst på  
12,3 mnkr vid försäljning av aktier i Rambo AB

 •  I posten Finansiella kostnader ingår 1,8 mnkr  
för en förtidslösen av swap (räntesäkring), vilket  
kommer att minska framtida räntekostnader.

 
Årets balanskravsutredning visar att balanskravet upp-
nåtts. Balanskravet innebär att årets resultat, justerat 
för reavinster, ska vara positivt. Årets balanskravsre-
sultat uppgår till 7,2 mnkr och kommunen har inga 
negativa resultat sedan tidigare år att återställa.

Kommunkoncernen har 2018 ett resultat efter finans-
netto på 34,1 mnkr att jämföra med 30,1 mnkr året före. 
Tittar man på de olika delarna så var alltså kommunens 
resultat 11,7 mnkr bättre än fjolåret. För koncernen Ly-
sekils Stadshus AB var resultatet efter finansiella poster 
7,0 mnkr sämre än föregående år. Resultatpåverkan 
från Lysekils kommuns delar i Rambo AB respektive 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är endast 
marginell.
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Verksamhetens intäkter och  
kostnader samt avskrivningar
Verksamhetens intäkter uppgick till 242,3 mnkr. Jäm-
fört med 2017 är det en minskning med 23,6 mnkr eller 
8,9 procent. Det är framförallt bidragen som minskat. 
De uppgår till 116,5 mnkr att jämföra med 143,4 mnkr 
föregående år. Bidrag från Migrationsverket har i prin-
cip halverats med en minskning från 70,6 mnkr till  
35,8 mnkr. Bidrag från Skolverket har däremot ökat 
med 5,8 mnkr till 26,5 mnkr.

Verksamhetens kostnader är i stort sett oförändrade 
och uppgick till 1 099,1 mnkr (1 100,7 mnkr). 

Personalkostnaderna har ökat med 7,0 mnkr till 
679,0 mnkr. Det är en ökning med 1,0 procent. Anta-
let månadsavlönade anställda har ökat med ett fåtal 
personer sedan föregående år. Medellöneökningen för 
tillsvidareanställda medarbetare i samband med löne- 
översyn 2017 var 2,9 procent. Pensionskostnaderna 
har minskat med 1,1 mnkr och uppgår till 67,4 mnkr.

Bland övriga kostnader redovisas endast mindre 
avvikelser jämfört med föregående år. Noterbart är 
att lämnade bidrag har minskat med 2,0 mnkr, vilket 
motsvarar 6,3 procent.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstill-
gångar uppgår till 28,6 mnkr vilket är en ökning med 
1,3 mnkr jämfört med 2017. Andelen avskrivningar/
nedskrivningar i förhållande till skatteintäkterna är  
3,2 procent vilket är i samma nivå som föregående år.

Om man jämför på kommunkoncernnivå har verk-
samhetsintäkterna minskat med 6,7 procent medan 
verksamhetskostnaderna minskat med 0,8 procent.

Skatteintäkter och  
generella statsbidrag
Kommunalskatten i Lysekils kommun var liksom 
närmast föregående år 22,46 kr. Snittet för riket var 
20,74 kr och snittet för länet var 21,30 kr. Skatteintäk-
ter och statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift 
uppgick till 886,9 mnkr vilket är 21,5 mnkr högre än 
2017. Ökningen uppgår till 2,5 procent. I totalbeloppet 
inkluderas engångsmedel med anledning av flykting- 
situationen på 11,7 mnkr samt erhållen byggbonus på  
1,5 mnkr. Kommunens skattekraft som andel av 
medelskattekraften i riket uppgick till 96,0 procent att 
jämföra med fjolårets uppgift 95,6 procent. Jämfört 
med andra kommuner har alltså skattekraften för-
stärkts något.

Finansnetto
Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till  
18,3 mnkr och har ökat med 13,4 mnkr.

Kommunens finansiella intäkter uppgår totalt till  
22,9 mnkr. Därav utgör reavinst vid försäljning av akti-
er i Rambo AB till 12,3 mnkr. Under året har dessutom 
pensionspremier betalts med medel ur kommunens 
överskottsfond i KPA Pension. Uttaget har inte belastat 
likviditeten och har redovisats som en finansiell intäkt 
på 2,2 mnkr. Förutom dessa poster består de finansiella 
intäkterna av borgensavgifter, ränteintäkter, återbäring-
ar samt utdelningar.

De finansiella kostnaderna består av ränta på lån samt 
bankavgifter. De har ökat med 1,7 mnkr. Avvikelsen kan 
till stor del förklaras med att under 2018 ingår en en-
gångskostnad för förtidsinlöst räntesäkring med 1,8 mnkr.

På kommunkoncernnivå är finansnettot negativt 
och uppgår till 9,3 mnkr, vilket är 12,6 mnkr bättre än 
föregående år. Det är i allt väsentligt kommunen som 
står för förbättringen.



                 Kommunen              Kommunkoncernen

 Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat före finansiella poster 3,7 3,2 46,1 52,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 31,8 32,6 84,1 83,7

Erhållen ränta 8,5 7,8 5,1 3,2

Erlagd ränta -4,6 -2,9 -28,4 -24,6

Betald inkomstskatt 0,0 0,0 -0,5 -1,8

Medel från verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

39,4 40,7 106,4 112,4

Ökning/minskning förråd och lager 1,0 -1,6 1,1 -1,7

Ökning/minskning kundfordringar -4,4 -1,4 -19,1 11,3

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -7,1 22,8 -9,0 27,9

Ökning/minskning leverantörsskulder 9,3 20,4 16,3 27,7

Ökning/minskning kortfristiga skulder 15,6 13,6 7,9 -7,0

Medel från verksamheten 53,7 94,5 103,5 170,6

Investeringsverksamheteten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -63,0 -48,0 -132,1 -137,9

Försäljning av materiella  
anläggningstillgångar

1,6 0,9 2,1 15,2

Försäljning av finansiella  
anläggningstillgångar

12,6 0,0 16,8 0,0

Justering av övriga ej  
likviditetspåverkande poster

-1,2 1,5 -1,5 1,5

Medel från investeringsverksamheten -50,1 -45,6 -114,8 -121,2

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0,0 0,0 27,6 -0,6

Amortering av lån -20,0 0,0 -35,6 0,6

Justering för ej likviditetspåverkande poster -0,4 0,5 -0,4 0,5

Medel från finansieringsverksamheten -20,4 0,5 -8,3 0,5

Årets kassaflöde -16,7 49,4 -19,6 50,0

Likvida medel från årets början 71,5 22,1 86,6 36,6

Likvida medel vid årets slut 54,8 71,5 67,0 86,6
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Kassaflöde – kommunen 
Kassaflödet består av tre delar – löpande verksamhet 
inklusive förändring av rörelsekapital, investeringsverk-
samhet samt finansieringsverksamhet.

Kommunens löpande verksamhet med justering för 
poster som inte är likviditetspåverkande ger ett positivt 
kassaflöde på 39,4 mnkr. Kapitalbindningen har mins-
kat med 14,4 mnkr beroende på en ökning av de kort-
fristiga skulderna. Tillsammans ger detta ett positivt 
kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive 
förändring av rörelsekapital med 53,7 mnkr.

När det gäller investeringsverksamheten under året 
har denna påverkat likviditeten negativt med netto  
50,1 mnkr.

Finansieringsverksamheten har under året påverkat 
likviditeten negativt med 20,4 mnkr bland annat på 
grund av amortering av lån hos Kommuninvest på  
20,0 mnkr.

Tillsammans ger dessa delar ett totalt negativt 
kassaflöde under året med 16,7 mnkr. Detta är också 
vad kommunens likvida medel har minskat med sedan 
föregående årsskifte. De likvida medlen uppgår till  
54,8 mnkr.

Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 
78 procent jämfört med 89 procent 2017. När detta 
nyckeltal understiger 100 procent räcker inte medlen 
från den löpande verksamheten till för att finansiera 
investeringsutgifterna. Att man inte behöver låna till 
dessa beror på den goda likviditet på 71,5 mnkr som 
man hade vid 2018 års ingång. På längre sikt måste 
dock självfinansieringsgraden överstiga 100 procent  
för att undvika nya lån vid investeringar. Detta är också 
ett av de finansiella målen, där ett snitt över fem år 
beräknas. För åren 2014 – 2018 uppgår självfinansie-
ringsgraden till 156 procent.

Kassaflöde – kommunkoncernen
Kommunkoncernen hade under året ett negativt  
kassaflöde på 19,6 mnkr. Medel från verksamheten  
har tillförts med 103,5 mnkr inklusive förändring av 
kapitalbindningen. Investeringsverksamheten har  
netto under året medfört uttag på 114,8 mnkr.  
Amorteringarna har varit större än volymen nyupp-
tagna lån så finansieringsverksamheten har medfört 
uttag på 8,3 mnkr. Likvida medel i kommunkoncernen 
uppgår vid årets slut till 67,0 mnkr.



 Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr Not 2018 2017 2018 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 7 0,0 0,0 0,1 0,1

Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar

8 422,8 387,5 1 372,7 1 325,2

Pågående investeringar 9 25,8 25,4 51,1 56,9

Inventarier och verktyg 10 19,5 18,7 50,0 57,1

Finansiella anläggningstillgångar 11 44,7 45,0 38,6 39,2

Summa anläggningstillgångar 512,8 476,6 1 512,5 1 478,5

Bidrag till statlig infrastruktur 12 6,4 6,8 6,4 6,8

Förråd och exploateringsfastigheter 13 8,6 9,5 8,9 10,0

Kortfristiga fordringar 14 119,1 107,6 154,6 145,1

Kassa och bank 15 54,8 71,5 67,0 86,6

Summa omsättningstillgångar 182,5 188,6 230,5 241,7

Summa tillgångar 701,7 672,0 1 749,4 1 727,0

Eget kapital och skulder

Ingående eget kapital 339,4 331,3 487,8 460,8

Årets resultat 19,8 8,1 31,4 26,9

Summa eget kapital 16 359,2 339,4 519,2 487,8

Avsättningar till pensioner 17 17,1 14,2 19,1 15,5

Andra avsättningar 18 23,5 23,4 50,4 51,7

Långfristiga skulder 19 69,4 87,5 875,5 891,2

Kortfristiga skulder 20 232,5 207,5 285,2 280,9

Summa avsättningar och skulder 342,5 332,6 1 230,2 1 239,3

Summa eget kapital och skulder 701,7 672,0 1 749,4 1 727,0

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser 21 948,3 930,7 117,8 119,7

Pensionsförpliktelser 22 409,2 415,5 409,2 415,5
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Kommunens balansomslutning uppgår till 701,7 mnkr 
och har ökat med 29,7 mnkr. Kommunkoncernens 
balansomslutning uppgår till 1 749,4 mnkr, vilket är en 
ökning jämfört med föregående år med 22,4 mnkr.

Anläggningstillgångar
Värdet av kommunens anläggningstillgångar har ökat 
med 36,2 mnkr och uppgår till 512,8 mnkr.

På kommunkoncernnivå uppgår anläggningstillgång-
arnas bokförda värden till 1 512,5 mnkr, vilket innebär 
en ökning med 34,0 mnkr.

Omsättningstillgångar 
Kommunens kortfristiga fordringar uppgår till 119,1 
mnkr vilket är en ökning med 11,5 mnkr sedan 2017. 
Värdet av förråd och lager samt exploateringsfastighe-
ter har minskat med 1,0 mnkr.

Kommunen och bolagen som ingår i koncernen  
Lysekils Stadshus AB kan utnyttja varandras likviditet 
i ett gemensamt koncernkonto med en kredit på 80,0 
mnkr. Kommunens likviditet vid årsskiftet 2018/2019 
uppgår till 54,8 mnkr jämfört med 71,5 mnkr vid före-
gående årsskifte.

Eget kapital och soliditet
Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till 359,2 mnkr, 
det är årets resultat på 19,8 mnkr som är ökningen.

Soliditeten, som visar den långsiktiga betalnings-
förmågan, har förbättrats med 0,7 procentenheter till 
51,2 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensions-
åtaganden, som är negativ, har förbättrats med 4,2 
procentenheter till -7,1 procent.

Det egna kapitalet i kommunkoncernen uppgår till 
519,2 mnkr. Soliditeten exklusive pensionsåtaganden är 
29,7 procent och inklusive pensionsåtaganden uppgår 
den till 6,3 procent.

Avsättningar
Kommunens avsättningar omfattar avsättning till  
pensioner, avsättning för återställande av avfalls- 
deponi samt avsättning för framtida underhålls- 
kostnader i externt hyrda lokaler.

Avsättningen till pensioner inklusive löneskatt har 
ökat med 2,9 mnkr till att vid bokslutstillfället uppgå till 
17,1 mnkr. Utav det utgör 2,0 mnkr Lysekils kommuns 
del av pensionsavsättningar i Räddningstjänstförbun-
det Mitt Bohuslän. Avsättningarna består av pensioner 
intjänade enligt kollektivavtal samt lokalt slutna avtal. 

Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsätt-
ning i balansräkningen har kommunen förpliktelser för 
pensioner intjänade före 1998. Dessa redovisas som 
ansvarsförbindelser, se nedan. Hela pensionsskulden är 
återlånad av kommunen.

Kommunen har ansvar för det framtida återställandet 
av Siviks avfallsanläggning. Avsättningen uppgår vid 
bokslutstillfället till 19,1 mnkr.

En avsättning har också gjorts för framtida under-
hållskostnader i externt hyrda lokaler, denna avsättning 
uppgår till 4,4 mnkr.

Skulder
Kommunens långfristiga skulder består i huvudsak  
av lån i Kommuninvest i Sverige AB. Under året har  
amortering skett med 20,0 mnkr och låneskulden upp- 
går nu till 65,0 mnkr.

Kommunkoncernen har långfristiga skulder på  
875,5 mnkr. Det är 15,7 mnkr lägre än vid före- 
gående bokslut.

De kortfristiga skulderna uppgår för kommunen till 
232,4 mnkr, vilket är en ökning med 24,9 mnkr jämfört 
med 2017.

Ansvarsförbindelser
Kommunens skuld till de anställda för pensioner inar-
betade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och 
uppgår till 409,2 mnkr inklusive löneskatt. Detta är en 
minskning med 6,3 mnkr sedan föregående bokslut.



Not 1 | Verksamhetens intäkter
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Försäljningsintäkter 3,1 3,1 72,0 86,3

Taxor och avgifter 45,2 47,3 199,3 203,8

Hyror och arrenden 26,1 24,8 106,3 99,6

Bidrag 116,5 143,4 116,5 143,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 50,3 45,7 50,3 45,7

Exploateringsintäkter 0,0 0,5 0,0 0,5

Realisationsvinster 0,4 0,4 0,8 2,6

Övriga intäkter 0,8 0,7 11,2 14,3

Summa 242,3 265,9 556,3 596,2

Not 2 | Verksamhetens kostnader
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Personalkostnader 679,0 672,0 773,8 768,4

Pensionskostnader 67,4 68,6 74,4 74,6

Bränsle, energi och vatten 16,7 15,7 16,7 15,7

Köp av huvudverksamhet 114,0 114,8 114,0 114,8

Lokal- och markhyror 58,0 58,2 60,3 60,7

Lämnade bidrag 29,5 31,5 29,5 31,5

Reaförluster och utrangeringar 0,0 1,5 0,0 1,5

Förändring avsättningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga varor och tjänster 134,3 138,4 249,9 262,0

Summa 1 099,1 1 100,7 1 318,8 1 329,3

Not 3 | Avskrivningar och nedskrivningar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Inventarier och verktyg 4,0 4,8 8,9 10,7

Byggnader och anläggningar 21,9 22,1 69,4 69,3

Nedskrivningar anläggningstillgångar 2,8 0,5 2,8 0,5

Summa 28,6 27,4 81,0 80,4

Not 5 | Finansiella intäkter
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Utdelning aktier 0,1 0,1 0,0 0,0

Återbäring Kommuninvest 2,9 1,5 2,9 1,5

Ränteintäkter 0,1 0,0 0,9 0,9

Ränteintäkter kommunala bolag 0,6 0,6 0,0 0,0

Reavinst finansiella anläggningstillgångar 12,3 0,0 12,3 0,0

Uttag ur överskottsfond pensioner 2,2 0,0 2,2 0,0

Borgensavgifter 4,9 5,6 0,7 0,7

Summa finansiella intäkter 22,9 7,8 18,9 3,0

Not 4 | Skatteintäkter och generella statsbidrag
 Kommunen

Belopp i mnkr 2018 2017
Preliminära skatteintäkter 709,5 688,7

Slutavräkning -2,1 0,8

Preliminär slutavräkning -0,9 -3,0

Summa kommunalskatteintäkter 706,4 686,5

Generella statsbidrag 

Kommunalekonomisk utjämning 106,1 113,6

Kommunal fastighetsavgift 40,4 38,2

LSS-utjämning 20,7 15,2

Byggbonus 1,5 1,2

Engångsmedel m a a flyktingsituationen 11,7 10,7

Summa generella statsbidrag 180,5 178,9
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Not 6 | Finansiella kostnader
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Räntekostnader mm 4,6 2,9 28,2 24,9

Finansiella kostnader pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella kostnader 4,6 2,9 28,2 24,9

Not 7 | Immateriella tillgångar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde 0,4 0,4 0,6 0,6

Ackumulerade avskrivningar -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

Bokfört värde 0,0 0,0 0,1 0,1

Avskrivningstider 5 år 5 år 5 år 5 år

Redovisat värde vid årets början 0,0 0,0

Investeringar 0,0 0,0

Avskrivningar 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 0,0 0,0

Not 8 | Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde 838,0 781,5 2 445,7 2 351,0

Ackumulerade avskrivningar -415,2 -394,1 -1 073,0 -1 025,8

Bokfört värde 422,8 387,5 1 372,7 1 325,3

Avskrivningstider 10 -80 år 10 -80 år 10 -80 år 10 -80 år

Redovisat värde vid årets början 387,5 388,6

Investeringar 58,1 21,2

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar -0,9 -0,2

Avskrivningar -21,9 -22,1

Redovisat värde vid årets slut 422,8 387,5

Not 9 | Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående investeringar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde 25,8 25,5 51,1 56,9

Bokfört värde 25,8 25,5 51,1 56,9

Redovisat värde vid årets början 25,5 8,3

Investeringar 63,0 46,5

Överföring från eller till annat slag av tillgång -62,7 -29,3

Redovisat värde vid årets slut 25,8 25,5

Not 10 | Inventarier och verktyg
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde 71,3 67,9 157,6 168,5

Ackumulerade avskrivningar -51,8 -49,2 -107,5 -111,4

Bokfört värde 19,5 18,7 50,0 57,1

Avskrivningstider 3-12 år 3-12 år 3-12 år 3-12 år

Redovisat värde vid årets början 18,7 20,3

Investeringar 4,8 3,3

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar 0,0 -0,3

Avskrivningar -4,0 -4,8

Redovisat värde vid årets slut 19,5 18,7
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Not 15 | Kassa och bank
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Koncernvalutakonto Nordea 54,8 41,5 54,8 41,5

Varav:

Lysekils kommun 32,9 37,0 32,9 37,0

Lysekils Stadshus AB -5,2 -3,8 -5,2 -3,8

Leva i Lysekil AB 17,3 7,3 17,3 7,3

LysekilsBostäder AB -19,6 -7,5 -19,6 -7,5

Havets Hus i Lysekil AB 23,2 5,1 23,2 5,1

Lysekils Hamn AB 5,5 3,3 5,5 3,3

Stiftelser 0,6 0,6 0,6 0,6

Övriga banktillgodohavanden 0,1 0,0 12,2 15,1

Tillgodohavande skattekonto 0,0 30,0 0,0 30,0

Summa 54,8 71,5 67,0 86,6

Not 14 Kortfristiga fordringar 
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Kundfordringar 13,3 8,9 43,8 37,0

Skattefordringar 48,8 44,4 53,6 44,7

Momsfordran 11,2 9,6 11,2 9,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40,2 44,6 46,0 53,7

Övriga kortfristiga fordringar 5,6 0,1 0,1 0,1

Summa 119,1 107,6 154,6 145,1

Not 11 | Finansiella anläggningstillgångar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017

Aktier:

Rambo AB 0,6 1,0 0,0 0,0

Lysekils Stadshus AB 9,5 9,5 0,0 0,0

Andelar:

HSB kvarteret Mollén 0,3 0,3 0,3 0,3

Kommuninvest ekonomisk förening 12,9 12,9 12,9 12,9

Övriga andelar 0,5 0,5 0,5 0,5

Långfristiga fordringar:

Lysekils Hamn AB 18,0 18,0 0,0 0,0

Kommuninvest förlagslån 2,6 2,6 2,6 2,6

Göteborgs Energi, tillstånd vindkraft 0,0 0,0 18,6 19,5

Övriga långfristiga fordringar 0,3 0,3 3,7 3,4

Summa 44,7 45,0 38,6 39,2

Not 13 | Förråd och exploateringsfastigheter
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Tomtmark för försäljning 8,6 9,6 8,6 9,6

Övrigt 0,0 0,0 0,3 0,4

Summa 8,6 9,6 8,9 10,0

Not 12 | Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde 8,2 8,2 8,2 8,2

Ackumulerade avskrivningar -1,8 -1,4 -1,8 -1,4

Bokfört värde 6,4 6,8 6,4 6,8
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Not 16 | Eget kapital 
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Ingående eget kapital 339,4 331,3 487,7 460,9

Årets resultat 19,8 8,1 31,4 26,9

Utgående eget kapital 359,2 339,4 519,2 487,7

Not 17 | Avsatt till pensioner
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Avgiftsbestämd ålderspension, individuell del 1,3 1,3 1,3 1,3

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

2,0 2,1 2,0 2,1

Efterlevandepension, till vuxen eller barn 0,7 1,0 0,7 1,0

Kompletterande ålderspension, förmånsbestämd  
ålderspension för högavlönade enligt PFA

1,1 1,2 1,1 1,2

Ålderspension enligt PA-KL eller äldre avtal 5,3 4,7 5,3 4,7

Ålderspension enligt överenskommelse 1,8 1,3 1,8 1,3

Summa pensioner 12,2 11,7 12,2 11,7

Löneskatt 3,0 2,5 3,0 2,5

Pensionsavsättning räddningstjänst 2,0 0,0 4,0 1,3

Summa avsatt pensioner 17,1 14,2 19,1 15,5

Ingående avsättning till pensioner 14,2 13,8 14,2 13,8

Nya förpliktelser under året 0,0 1,1 0,0 1,1

Varav

Nyintjänad pension 0,6 1,1 0,6 1,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,3 0,2 0,3 0,2

Övrig post 1,8 -0,2 1,8 -0,2

Årets utbetalningar -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Förändring av löneskatt 0,4 0,1 0,4 0,1

Förändring avsättning räddningstjänst 0,7 0,0 2,7 1,3

Summa avsatt pensioner 17,1 14,2 19,1 15,5

Antal visstidsförordnanden

Politiker 2 2 2 2

Tjänstepersoner 0 0 0 0

Not 18 | Övriga avsättningar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Återställande avfallsdeponi 19,1 19,0 19,1 19,0

Underhåll externa lokaler 4,4 4,4 4,4 4,4

Omhändertagande slam 0,0 0,0 1,1 1,9

Uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 25,8 26,5

Summa 23,5 23,4 50,4 51,7

Avsatt för återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 19,0 18,9

Nya avsättningar 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,1 0,1

Utgående avsättning 19,1 19,0

Avsatt för underhåll externt hyrda lokaler

Redovisat värde vid årets början 4,4 4,4

Nya avsättningar 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0

Utgående avsättning 4,4 4,4
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Not 19 | Långfristiga skulder
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Lån i banker och kreditinstitut 65,0 85,0 871,1 888,7

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 4,4 2,5 4,4 2,5

Återstående antal år (vägt snitt) 19 år 23 år 19 år 24 år

Summa förutbetalda intäkter 4,4 2,5 4,4 2,5

Summa långfristiga skulder 69,4 87,5 875,5 891,2

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2018 2017 2018 2017

Genomsnittlig ränta inklusive derivat 2,78 % 3,09 % 2,31 % 2,69 %

Genomsnittlig ränta exklusive derivat -0,15 % -0,18 % 0,00 % -0,17 %

Räntebindning inklusive derivat 4,13 år 4,75 år 2,54 år 3,43 år

Räntebindning exklusive derivat 0,12 år 0,16 år 0,19 år 0,16 år

Förfall till räntejustering:

0 -1 år 0 % 0 % 32 % 17 %

1 -2 år 0 % 0 % 5 % 10 %

2 -3 år 31 % 0 % 27 % 10 %

3 -4 år 0 % 47 % 16 % 28 %

4 -5 år 38 % 0 % 5 % 16 %

5 -10 år 31 % 53 % 15 % 19 %

Derivat (tkr)

Nominellt värde swapkontrakt 65 000 85 000 650 000 775 000

Marknadsvärde -5 170 -8 416 -42 614 -63 107

Not 20 | Kortfristiga skulder
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Leverantörsskulder 66,5 57,2 93,7 100,4

Moms och punktskatter 0,2 0,3 0,2 0,3

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 24,1 23,8 24,1 23,8

Övriga kortfristiga skulder 31,4 14,5 42,4 20,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 110,3 111,7 124,8 135,5

Summa 232,4 207,5 285,2 280,9

Not 21 | Nyttjade borgensförbindelser 
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2017 2018 2017
Helägda dotterbolag 808,6 799,6 0,0 0,0

Rambo AB 21,9 11,3 0,0 0,0

Fyrstads flygplats 0,1 0,1 0,1 0,1

KHF Lysekils omsorgsbostäder 111,0 112,8 111,0 112,8

Förlustansvar egna hem 0,0 0,1 0,0 0,1

Bostadsrättsföreningar 2,4 2,4 2,4 2,4

Övriga 4,3 4,3 4,3 4,3

Summa 948,3 930,7 117,8 119,7
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Not 22 | Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser
Kommunen

Belopp i mnkr 2018 2017
Anställda 407,9 414,0

Förtroendevalda 1,3 1,5

Summa 409,2 415,5

Ingående ansvarsförbindelse 415,5 429,6

Nyintjänad pension 7,6 0,2

Pensionsutbetalningar -17,4 -17,4

Ränteuppräkning 6,8 8,4

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 2,4

Förändring av löneskatten -1,2 -2,7

Övrigt -2,1 -4,9

Summa 409,2 415,5

Förtroendevalda inklusive löneskatt 1,3 1,5

Summa pensionsförpliktelser förtroendevalda 1,3 1,5

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 0,0 0,0

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 21,9 16,8

Summa 21,9 16,8

Överskottsfonder

KPA 0,0 2,5

Skandia 1,8 0,4

Summa 1,8 2,9

Not 23 | Operationell leasing
Kommunen

Belopp i mnkr 2018 2017

Maskiner och inventarier

Betalda leasingavgifter 5,9 7,1

Framtida minimileaseavgifter

Inom ett år 7,4 6,8

Senare än ett år men inom fem år 8,0 6,6

Senare än fem år 0,0 0,0

Lokaler

Betald hyra 58,1 58,4

Ej uppsägningsbara avtal överstigande 3 år

Minimileaseavgifter lokaler

Inom ett år 26,5 26,5

Senare än ett år men inom fem år 106,0 106,0

Senare än fem år 132,0 132,0
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Kommunstyrelsen

Belopp i tkr 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 211 206 177 106 157 361

Verksamhetens kostnader -285 534 -246 740 -226 543

Kapitalkostnad -34 308 -34 537 -33 657

Verksamhetens nettokostnader -108 636 -104 171 -102 839

Budgetanslag netto 108 837 106 861 103 637

Budgetavvikelse 201 2 690 798

Andel av kommunens nettokostnader (%) 12,3 12,1 12,5

Resultaträkning

Ekonomisk analys
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en positiv 
avvikelse mot budget på 4,6 mnkr vilket till stor del beror 
på återhållsamhet på kostnadssidan för att balansera bud-
getunderskott i andra delar av kommunens verksamheter. 
Främst handlar det om att 2,0 mnkr avsatta för utveck-
lingsmålen inte har använts och att ekonomiavdelningen 
redovisar ett överskott på 1,5 mnkr till följd av vakanta 
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 arvo-
den än budgeterat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en negativ 
avvikelse mot budget på 4,3 mnkr. 

Avdelningen för mark och gata har ett underskott 
mot budget på 2,9 mnkr på grund av bland annat 
ökade kostnader för halkbekämpning och kostnader för 
underhåll av gator och belysning. Därtill blev intäkterna 
för parkeringsavgifter lägre än budgeterat. 

Enheten för fastighetsdrift har en negativ budgetavvi-
kelse på 0,3 mnkr. En av orsakerna är ökade kostnader 
till följd av evakuering av Fiskhamnskajen.

Småbåtsenheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr, 
vilket är relaterat till att en större del av underhålls- 
åtgärderna numera ska bokföras som investeringar  
till följd av ändrade avskrivningsregler.

De interna servicefunktionerna inom kost och städ re-
dovisar en negativ budgetavvikelse på 1,2 mnkr på grund 
av högre material- och personalkostnader än beräknat. 

Förvaltningen har under året genomlyst avdelning-
arnas och enheternas ekonomistyrning och vidtagit 
åtgärder för att budget ska vara i balans inför 2019.
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Byggnadsnämnden

IT-nämnden

Belopp i tkr 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 6 506 7 636 5 859

Verksamhetens kostnader -12 799 -13 067 -9 995

Kapitalkostnad -154 -181 -202

Verksamhetens nettokostnader -6 447 -5 612 -4 338

Budgetanslag netto 6 234 6 074 4 707

Budgetavvikelse -213 462 369

Andel av kommunens nettokostnader (%) 0,7 0,7 0,6

Resultaträkning

Ekonomisk analys
Årsprognosen för avdelningen plan och bygg i uppfölj-
ningsrapport tre sattes till ett överskott i budget med 
400 tkr med anledning av flertalet vakanta tjänster och 
en förväntad uppgång av bygglovsansökningar i slutet 
av året. 

Utfallet per oktober gav inte det förväntade gens-
varet och årsprognosen reviderades till mer försiktiga 
200 tkr. Vid årets slut blev utfallet för avdelningen ett 
underskott på 213 tkr. 

Byggnadsnämnden har under 2018 haft vakanta 
tjänster på både plan- och byggenheten. Planenhetens 
uppdrag för kommunal planering har dessutom  
ökat under året. Då dessa båda enheter till stor del  

är intäktsfinansierade blir sammantaget konsekvensen  
av ovanstående ett intäktsbortfall vilket är huvudorsa-
ken till att byggnadsnämnden uppvisar ett underskott 
för 2018.

Kostnadssidan följer i stort sett budget. Ett under-
skott på 149 tkr står verksamhetsområdet bostads- 
anpassning för, vilket är mindre omfattande än  
utfallet 2017. 

Bygg, plan och bostadsanpassning är särskilt svår-
prognostiserade. Detta beror till viss del på att det är 
svårt att bedöma hur många ansökningar om bygglov 
eller bostadsanpassningsbidrag som inkommer. Andelen 
handläggningstid i kommunala projekt eller detaljplaner 
påverkar också.

Belopp i tkr 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 31 597 27 297 26 153

Verksamhetens kostnader -33 862 -29 521 -28 417

Kapitalkostnad 0 0 0

Verksamhetens nettokostnader -2 265 -2 224 -2 264

Budgetanslag netto 2 319 2 300 2 300

Budgetavvikelse 54 76 36

Andel av kommunens nettokostnader (%) 0,3 0,3 0,3

Resultaträkning

Ekonomisk analys
IT-nämnden är en gemensam nämnd i samverkan mel-
lan kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil.  
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.

Detta innebär att respektive kommun får ett avdrag 
på det centrala anslaget till IT, med följande belopp om 
73 tkr i enlighet med beslutad fördelningsnyckel:
 • Sotenäs: 19 tkr, 26 procent 
 • Munkedal: 22 tkr, 30 procent
 • Lysekil: 32 tkr, 44 procent

Anledningen till överskottet är arbetet med god ekono-
misk hushållning som har fungerat bra tack vare god 
medvetenhet och god förståelse hos medarbetarna.
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Lönenämnden

Belopp i tkr 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 0 0 0

Verksamhetens kostnader -3 205 -3 265 -2 869

Kapitalkostnad 0 0 0

Verksamhetens nettokostnader -3 205 -3 265 -2 869

Budgetanslag netto 3 227 3 200 3 200

Budgetavvikelse 22 -65 331

Andel av kommunens nettokostnader (%) 0,4 0,4 0,4

Resultaträkning

Ekonomisk analys
Lönenämnden är en gemensam nämnd i samverkan 
mellan kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil.  
Budgetavvikelsen ovan är Lysekils kommuns andel  
av den gemensamma nämnden samt egna nettokostna-
der kopplat till nämnden. 

I jämförelse med 2017 har lönenämnden ett bättre 
resultat 2018.

Det positiva ekonomiska utfallet beror på att korttids-
frånvaro och kortare tjänstledigheter inte har behövt 
återbesättas. Detta har resulterat i lägre personalkost-
nader än budgeterat.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Belopp i tkr 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 0 0 0

Verksamhetens kostnader -2 465 -2 086 -2 125

Kapitalkostnad 0 0 0

Verksamhetens nettokostnader -2 465 -2 086 -2 125

Budgetanslag netto 2 319 2 300 2 300

Budgetavvikelse -146 214 175

Andel av kommunens nettokostnader (%) 0,3 0,2 0,3

Resultaträkning

Ekonomisk analys
Miljönämnden är en gemensam nämnd i samverkan 
mellan kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil.   
Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll.

Budgetavvikelsen ovan är Lysekils kommuns andel 
av den gemensamma nämnden samt egna nettokost-
nader kopplat till nämnden. Intäkterna under 2018 blev 

lägre än budgeterat till följd av stor personalomsättning 
med stor andel nyanställda medarbetare. Introduk-
tion och utbildning har tagit tid i anspråk såväl för de 
nyanställda som för de ordinarie medarbetarna. En stor 
andel nyanställda har även medfört högre kostnader för 
utbildning och arbetskläder medan personalkostnader-
na blev lägre än budgeterat.
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Utbildningsnämnden

Belopp i tkr 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 157 047 101 115 98 732

Verksamhetens kostnader -512 920 -431 927 -409 182

Kapitalkostnad -2 854 -3 346 -3 361

Verksamhetens nettokostnader -358 727 -334 158 -313 811

Budgetanslag netto 347 189 340 159 327 173

Budgetavvikelse -11 538 6 001 13 362

Andel av kommunens nettokostnader (%) 40,6 38,8 38,1 

Resultaträkning

Ekonomisk analys
Avvikelser har skett för skolskjutsar, IT-kostnader,  
måltider och interkommunala ersättningar i för-  
och grundskola. Totalt ökade dessa kostnader med  
5,5 mnkr. Förutom dessa kostnader har obalans  
uppkommit genom för stor organisation (personal- 
kostnader) samt minskade statsbidrag.

Det är viktigt att förutse kostnader internt och  
externt för att relevant följsamhet ska uppnås och  
underlätta analys vid uppföljningar. Förvaltningen  
konstaterar att såväl budgetering, avtalshantering  
som periodiseringsrutiner måste förbättras. Utbild-
ningsnämnden beslutade därför att intern kontroll  
2019 ska ske inom ovan nämnda områden.

Personalbudget visar tydlig avvikelse under hösten. 
Åtgärder har vidtagits efter oktoberavstämning för att 
anpassa respektive verksamhet till balans inför 2019. 
Månatlig balans beräknas i alla verksamheter utom 
gymnasiet. En särskild plan för gymnasiet håller på  
att upprättas.  

I förskolan har barnantalet ökat mer än vad som  
budgeterats för. En av orsakerna är att vuxenutbild-
ningen har utökat sin verksamhet med mål att minska 
kön till svenska för invandrare. I och med detta upp-
stod ett ökat behov av barnomsorg.

Kultur- och fritidsverksamheten, biblioteksverk- 
samheten och vuxenutbildningen har en budget  
i balans.



Belopp i tkr 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 115 911 106 397 122 554

Verksamhetens kostnader -501 290 -492 508 -484 536

Kapitalkostnad -1 256 -1 285 -1 434

Verksamhetens nettokostnader -386 635 -387 396 -363 416

Budgetanslag netto 371 447 365 033 361 318

Budgetavvikelse -15 188 -22 363 -2 098

Andel av kommunens nettokostnader (%) 43,8 44,9 44,2
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Socialnämnden
Resultaträkning

Ekonomisk analys
Mellan 2017 och 2018 har intäkterna ökat med  
9,5 mnkr. Under 2018 har det införts ett resursfördel-
ningssystem i hemtjänsten, vilket påverkar de interna 
intäkterna. Bortsett från den interna resursfördelnings-
intäkten är utfallet 74,8 mnkr för intäkter 2018 vilket 
ger en minskning med 31,6 mnkr mellan åren. Den 
minskningen består mestadels av minskade intäkter för 
migration. 

Mellan 2016 och 2017 ökade kostnaderna med  
8,0 mnkr. Mellan 2017 och 2018 är kostnadsökningen 
8,8 mnkr. I dessa kostnader ingår intäkter avseende den 
nya resursfördelningen för hemtjänst. Bortsett från den 
interna hemtjänstkostnaden på 41,1 mnkr som betalats 
ut från biståndsenheten, hamnar verksamhetens kost-
nader på 460,2 mnkr, vilket tyder på ett minskat utfall 
på 32,3 mnkr mellan åren 2017 och 2018. Den största 
delen av kostnadsminskningen avser personal med 
18,8 mnkr. Inkluderas löneökningen på 4,6 mnkr ger 
det en verklig minskning på 23,4 mnkr. Främst beror 
minskningen av personalkostnader på avvecklingen 
av kommunens egna hem för vård och boende (HVB) 
för ensamkommande barn, men av dessa 23,4 mnkr 
står vård och omsorg för en personaleffektivisering på 
5 mnkr. Trots de effektiviseringar som genomförts har 
inte målet med en minskning med 100 kr mindre per 
dygn och plats på särskilda boende uppnåtts. 

Övriga kostnader som minskat är ekonomiskt 
bistånd, ersättningar till privata utförare av personlig 
assistans, inhyrd personal samt minskning av place-
ringskostnader för barn och unga i HVB.

Från att ha haft stigande nettokostnader sen 2016 har 
nu nettokostnaderna börjat sjunka. Främst är det vård 
och omsorg som sänkt sina nettokostnader och ligger 
idag i paritet med 2016 med hänsyn tagen till index- 
utvecklingen, samt minskning till följd av hemtjänstens 
resursfördelningssystem. Det är endast LSS/socialpsy-
kiatri som ökat från 87,5 mnkr till 91,3 mnkr.

Den negativa budgetavvikelsen inom individ- och 
familjeomsorgen beror bland annat på att intäkterna 

från Migrationsverket minskat i en snabbare takt  
än vad avvecklingen av kommunens boenden för  
ensamkommande barn kunnat genomföras. Vissa  
intäkter som tidigare beviljats från Migrationsverket 
har också minskat.

På barn- och ungdomsenheten är det främst kostna-
der för placeringar av barn och ungdomar samt inhyrd 
personal som har orsakat budgetöverskridandet. Under 
sista kvartalet 2018 skedde en tillströmning av ärenden 
gällande barn och ungdomar där placeringar inte kun-
de undvikas vilket medförde ökade kostnader. 

Vuxenenheten går plus i förhållande till budget. 
Försörjningsstödet har minskat och ligger under budget 
liksom placeringar av vuxna med missbruksproblem.

LSS/socialpsykiatri har ett underskott som beror 
på nya beslut om bostad med särskild service. För att 
verkställa besluten har Lysekils kommun köpt externa 
platser. 

Det har också kommit nya beslut från Försäkrings-
kassan runt personlig assistans där kommunen blir 
ekonomiskt ansvarig för de 20 första timmarna/vecka.

Budgetavvikelsen för vård och omsorg beror främst 
på att hemtjänsten inte lyckats möta upp tillräckligt 
snabbt mot de minskade intäkterna i resursfördelning-
en. Noteras bör de sänkta personalkostnaderna inom 
vård och omsorg med 5 mnkr där hälften har gene-
rerats av särskilda boenden och hälften kommer från 
hemtjänsten. 

Mellan 2017 och 2018 har socialomsorgens andel av 
kommunens nettokostnadssänkning skett med 1,1 pro-
centenhet vilket är en stor förändring mot tidigare år.  



Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Intäkter 306,0 299,6 310,0

Kostnader -215,4 -203,2 -192,7

Avskrivningar -48,4 -48,1 -70,0

Rörelseresultat 42,2 48,3 47,3

Finansiella poster -27,5 -26,6 -27,2

Resultat efter finansiella poster 14,7 21,7 20,1

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Eget kapital 148,7 135,9 117,6

Låneskuld 814,6 812,6 812,8

Soliditet (%) 13,3 12,9 11,3

Investeringsutgifter 65,3 83,3 73,7

Antal anställda 112 111 110

Avkastning på eget kapital (%) 8,9 15,5 18,1
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Koncernen Lysekils Stadshus AB

Lysekils kommun äger bolag och driver bolagsverk-
samhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verk-
samheten som bedrivs i dessa bolag syftar till att skapa 
nytta för kommunen och dess invånarna.

Lysekils kommun har valt att organisera de helägda 
bolagen under ett gemensamt moderbolag, Lysekils 
Stadshus AB, som har rollen som koncernstyrelse. 
Syftet med detta är att skapa en ändamålsenlig och 
effektiv styrning av kommunens bolag. Det ger  
också möjlighet att använda skattelagstiftningens  
regler om koncernbidrag.

Förutom lagar och författningar regleras bolagens verk-
samhet och dess relation till kommunen genom:

• Bolagsordning
• Gemensamma ägardirektiv
• Bolagsspecifika ägardirektiv
• Avtal mellan kommunen och respektive bolag

Bolagskoncernen är det begrepp kommunen använder 
för att beskriva Lysekils Stadshus AB med dess dotter-
bolag.

Årets resultat efter finansiella poster för bolagskon-
cernen uppgick till 14,7 mnkr. Motsvarande resultat 
föregående år uppgick till 21,7 mnkr. Moderbolaget har 
redovisat erhållet koncernbidrag med 4,6 mnkr. LEVA 
i Lysekil AB har redovisat motsvarande belopp som 
lämnat koncernbidrag.

Värdet av bolagskoncernens anläggningstillgångar 
vid årsskiftet uppgick till 1 006,9 mnkr och omsätt-
ningstillgångarnas värde uppgick till 112,4 mnkr. Totala 
långfristiga skulder uppgick till 814,6 mnkr. Bolagskon-
cernens egna kapital uppgick till 148,7 mnkr.

Resultaträkning Nyckeltal



Belopp i mnkr 2 018 2 017 2 016

Intäkter 10,2 10,9 11,1

Kostnader -10,0 -9,9 -9,9

Avskrivningar -0,5 -0,6 -0,7

Rörelseresultat -0,3 0,4 0,5

Finansiella poster 0,0 0,0 -0,1

Resultat efter finansiella poster -0,3 0,4 0,4

Belopp i mnkr 2 018 2 017 2 016

Eget kapital 13,6 14,3 13,7

Låneskuld 25,0 0,0 0,0

Soliditet (%) 30,2 85,9 78,1

Investeringsutgifter 9,9 2,2 0,6

Antal anställda 10 10 10

Avkastning på eget kapital (%) neg 3,2 9,4
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Havets Hus i Lysekil AB

Verksamhet 
Havets Hus akvarium grundades 1993 och är i dag ett av 
Bohusläns populäraste besöksmål. Här samsas lättsamma 
upplevelser för hela familjen med allvarliga utmaningar 
för framtiden. År 2018 stiftade 56 000 besökare bekant-
skap med hundratals fascinerande arter i akvariet.

Havets Hus har ett nära samarbete med grundskolan 
och har ett avtal om entré och lektioner till alla elever 
i Lysekils kommun. På gymnasienivå finns samarbeten 
både i Lysekil och runt om i Sverige. Genom EU-pro-
jekt har lärarfortbildning genomförts under året.

Havets Hus är en aktiv part i samverkan kring det 
maritima Lysekil. Det finns väl utvecklade samarbeten 
med forskare från flera olika universitet och bevaran-
deprojekt bedrivs med bland annat återinplantering av 
småfläckig rödhaj.

Havets Hus samverkar för att utveckla besöksnäringen 
i Lysekil och lockar besökare till området, något som ska-
par arbetstillfällen och ett större serviceutbud året runt.

Ekonomisk analys
2018 hade akvariet cirka 56 000 besök från den  
1 januari till och med då akvariet stängde för om- och 
tillbyggnad den 2 september. Det var 12 000 färre än 
föregående år och innebar 1 mnkr i minskade entré-
intäkter.  Besökstappet under sommaren berodde på 
den långvariga värmeböljan men är något mindre än 
vad andra likande attraktioner hade. En kombination 
av lägre kostnader och högre icke besöksrelaterade 
intäkter begränsade dock förlusten som till slut landade 
på 0,3 mnkr före bokslutsdispositioner.

Målavstämning – enligt ägarkrav
Bolaget har uppfyllt verksamhetsmålen som ställs i 
ägardirektiven, vilket beskrivs i avsnittet verksamhet 
ovan. När det gäller de ekonomiska målen ställer ägaren 
inga krav på avkastning. Ägardirektiven påtalar att bola-
get ska verka för att finna externa medfinansiärer, stöd 
från sponsorer och donationer inom ramen för det kom-
munala regelverket. Under 2018 kom externt stöd från; 
Världsnaturfonden, EU och Västra Götalandsregionen.

Resultaträkning Nyckeltal

Framtid
Havets Hus utför om- och tillbyggnad inom projektet 
Havets Hus 2.0. Detta syftar till att skapa möjligheter för 
verksamheten att utvecklas mot en jämnare fördelning 
av intäkter, genom en utveckling av skolverksamheten 
samt en ökning av antalet besökare med 25 procent 
genom ett attraktivare och mer engagerande akvarium. 
Tittar man på en sommarturist i Lysekils kommun så 
räknar man med att 5 – 10 procent av reskassan läggs 
på aktiviteter som Havets Hus, resten läggs på boende, 
handel, restaurang och transporter. Att Havets Hus 
attraktionskraft stärks har mycket stor betydelse för 
näringslivet i Lysekils kommun och Bohuslän.

Om- och tillbyggnationen startade hösten 2018 och 
kommer att vara klar sommaren 2019.



Resultaträkning

Nyckeltal

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Intäkter 200,0 191,1 179,2

Kostnader -144,9 -134,1 -123,3

Avskrivningar -27,8 -29,5 -33,9

Rörelseresultat 27,3 27,5 22,0

Finansiella poster -10,8 -8,2 -8,9

Resultat efter finansiella poster 16,5 19,3 13,1

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Eget kapital 151,8 142,5 125,8

Låneskuld 258,1 258,1 258,1

Soliditet (%) 30,3 29,9 27,2

Investeringsutgifter 51,2 54,2 43,3

Antal anställda 74 71 70

Avkastning på totalt kapital  
koncern (%)

5,5 5,9 5,0

Avkastning på totalt kapital  
moderbolag (%)

5,8 6,6 6,9

Avkastning på totalt kapital  
dotterbolag (%)

1,8 negativ negativ
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LEVA i Lysekil AB

Verksamhet
Bolagets ändamål är att, med den kommunala  
verkställighetsprincipen som grund, bedriva elnäts-, 
fjärrvärmes-, vatten- och avloppsverksamhet inom i 
huvudsak Lysekils kommun eller dess geografiska när-
het. Bolaget sköter också gator, gång- och cykelvägar 
samt parker på uppdrag av Lysekils kommun.

I det helägda dotterbolaget, Lysekils Energi Vind AB, 
bedrivs vindkraftsverksamhet och uppdraget innefattar 
att i egen eller annans regi bedriva handel med energi.

Sedan augusti 2015 bedriver bolaget elhandel på 
kommission med fokus på den lokala marknaden.

Ekonomisk analys
Omsättningen för bolaget och dess dotterbolag uppgick 
till 200,0 mnkr (191,1 mnkr). Omsättningsökningen 
beror främst på taxejustering, nyanslutningar samt en 
ökning av elhandelskunder med 1100 till 3757 kunder.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,5 
mnkr (19,3 mnkr) för koncernen. Enskilt för LEVA upp-
gick resultatet till 15,8 mnkr (20,5 mnkr) och för dotter-
bolaget Lysekils Energi Vind AB 0,6 mnkr (-1,2 mnkr).

Resultatet efter finansiella poster för LEVA är 4,7 
mnkr lägre jämfört med 2017, främst kopplat till förtids-
inlösen av ränteswapar samt kostnadsökningar inom 
vatten- och avloppsverksamheten (VA). Vindbolaget 
förbättrar sitt resultat med 1,8 mnkr jämfört med 2017.

Minskad mängd försålt vatten på grund av somma-
rens bevattningsförbud samt färre projekt på råvatten-
ledningen har bidragit till lägre intäkter inom VA.

VA-verksamheten har haft ökade kostnader för 
omhändertagande av avloppsslam samt högre elpriser 
jämfört med föregående år. Därtill extra kostnader för 
inköp av extern konsulttjänst för att utreda följderna av 
sommarens skyfall som ledde till översvämningar på 
Valbogatan och i Skalhamn. 

Fler resurser inom VA har möjliggjort ett utökat 
underhåll för ökad leveranssäkerhet.

Målavstämning – enligt ägarkrav
Målsättningen är att LEVA-koncernen ska ha en av-
kastning på totalt kapital motsvarande 5 procent, samt 
en soliditet på minst 25 procent. Vid bokslutstillfället 

är soliditeten 30,3 procent och avkastning på totalt 
kapital uppgår till 5,8 procent.

Verksamhetsmål
Avbrottstiden för bolagets elnätskunder minskar över tid 
genom att luftledningar ersätts med jordkabel. Medel-
avbrottstid per kund 2018 var 52 minuter vilket för året 
är 22 minuter över bolagets långsiktiga mål. Drabbade 
linjer kommer att ersättas med jordkabel under 2019. 

Bolaget jobbar ständigt för ökad kundnöjdhet. Utfal-
let efter 3:e kvartalet 2018 var 67 procent nöjda kunder 
vilket för året är under bolagets långsiktiga mål.

LEVA ska aktivt bedriva klimat- och miljöfrågor i sin 
verksamhet. Vindkraften har under året producerat 12,3 
GWh förnyelsebar el vilket är 2,7 GWh lägre än planerat 
men med en tillgänglighet motsvarande 85 procent. 
Genom energieffektiviserande åtgärder har mängden 
inköpt energi minskat med 6 procent mot basår 2015.

Framtid
LEVA kommer att fortsätta bidra till utvecklingen av 
förnyelsebar energi genom att undersöka möjligheten 
till ökad produktion av el från bland annat vindkraft 
och solceller. Under 2019 investerar bolaget i en sol-
cellsanläggning, vid avloppsreningsverket på Stocke-
vik, vilken kommer att producera cirka 65 procent  
av verkets energiförbrukning.

Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete planerar 
LEVA, utifrån kommunens riktlinje för laddnings-
infrastruktur, ett fortsatt arbete med att öka antalet 
laddstolpar i Lysekils kommun. Detta för att möta 
behovet hos den växande elfordonsflottan. 

Ambitionen för elhandeln är att fortsatt öka bolagets 
marknadsandelar inom Lysekils kommun med mål- 
sättningen att ha tecknat elhandelsavtal med över  
50 procent av bolagets elnätskunder år 2020 samt 
erbjuda paketlösningar för småskalig elproduktion. 
Verksamheten arbetar ständigt för att stärka bolagets 
varumärke som en attraktiv elhandelsleverantör.
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LEVA har tecknat avtal med 3757 elhan-
delskunder 2018 mot ett mål på 4000 kunder. 
LEVA säljer lokalproducerad förnyelsebar el 
till invånarna i Lysekils kommun. LEVA som 
elhandelsbolag värnar om Lysekils kommun 
och dess miljö. 

Bolaget har via en samarbetspartner  
vidareförmedlat försäljning av sex 
solcellsanläggningar med en installerad 
effekt av 292 kW. Bolaget har ett 40-tal 
pågående solcellsprospekt.

LEVA distribuerar 2018 fjärrvärme via spill-
värme motsvarande en energiförbrukning av 
44 374 MWh mot målsättningen 43 000 MWh. 
Sedan 2003 producerar LEVA fjärrvärme som 
gör Lysekils kommun miljövänligare. Fjärrvär-
menätet är cirka 30 kilometer långt och här tas 
tillvara spillvärmen från Preemraffs raffinaderi. 
Fjärrvärmen bidrar till 12,8 miljoner kilo mins-
kat CO2 utsläpp under 2018.

Tillgängligheten i LEVA:s elnät är 99,98% 
mot mål på 99,99%. Medelavbrottstiden per 
kund 2018 motsvarade 52 minuter där målet 
var 30 minuter. Stormen Knud gav ett stort 
bidrag till andelen avbrottsminuter. LEVA 
distribuerar el till närmare 10 300 kunder i 
Lysekils kommun och med en ledningslängd 
på 96 mil och en förbrukning motsvarande 
163 GWh under 2018.

VA-verksamhet, ekonomi och framtid
Under de kommande åren har bolaget ett ökat reinves-
terings- och underhållsbehov på VA-anläggningarna 
för att upprätthålla kvalitet, leveranssäkerhet och säkra 
mot framtida klimatförändringar. Under 2019 fortsätter 
arbetet med förbättrande åtgärder av dricksvattnets 
kvalitet och smak.

LEVA planerar för en ombyggnation av Loddebo 
reningsverk vilket ska leda till minskad miljöpåverkan 
samt ge förutsättning för kommande tillståndsansökan. 
Åtgärderna kommer också att ge anläggningen  
förbättrad funktion samt minskad energianvändning.

Vindkraftverken Elving och Elvira har 
producerat 12 300 MWh förnyelsebar energi 
under 2018 trots mindre vind än föregåen-
de år. Målsättning var att nå 15 000 MWh. 
LEVA äger och ansvar för driften av två 3 
MW vindkraftverk sedan 2008. Verken har 
en tillgänglighet i genomsnitt motsvarande 
85% under 2018 med målsättningen >94%

LEVA investerar årligen mellan 10-15 mnkr 
i saneringsprojekt på ledningsnätet för att 
minimera läckage och översvämningspro-
blem. Under 2018 har ett stort utrednings-
arbete kring översvämningar i Skalhamn 
genomförts. Under året har projektering för 
anslutning av ett 40-tal kunder i Spjösvik 
påbörjats. Varje dygn renar LEVA 4 700 
kubikmeter vatten i vattenverket. Det är vad 
som behövs för att förse Lysekils kommun 
med dricksvatten.

Resultaträkning VA-verksamheten

Måluppfyllelse 2018

Nyckeltal VA-verksamheten

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter 65,1 66,1 63,7

Verksamhetens kostnader -55,4 -50,0 -49,6

Avskrivningar -8,0 -8,0 -7,8

Verksamhetens rörelseresultat 1,7 8,1 6,3

Räntenetto -5,0 -5,2 -4,9

Verksamhetens nettoresultat -3,3 2,9 1,4

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Ledningslängd (km) 450 450 427

Antal VA-kunder 5 000 4 978 4 968

Producerad mängd vatten (1000m3) 1 692 1 743 1 597

Renat avloppsvatten (1000m3) 2 359 2 513 2 343

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

87 3 484 641

Planerade områden för utbyggnad av VA-nätet är 
Gullmarsbaden och Spjösvik.

Preems planerade industriinvestering i Lysekils  
kommun med planerad uppstart 2023 innebär ett 
behov av ökad kapacitet av råvatten från LEVA vilket 
kräver större nyinvesteringar på råvattenledningen  
och tillhörande anläggningsdelar. En förstudie planeras 
att genomföras under 2019.

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning  
fortsätter. Detta för att tillgodose och säkra fram- 
tidens krav på leveranssäkerhet och förnyelsebehov  
av anläggningar och nät.

LEVA mäter fyra gånger per år hur nöjda kunderna 
är med företaget och de tjänster och produkter som 
levereras. Bolaget jobbar ständigt för ökad kund-
nöjdhet. Utfallet 2018 var 67% nöjda kunder vilket 
för året är under bolagets långsiktiga mål. Genom 
energieffektiviserande åtgärder har mängden inköpt 
energi minskats med 7,5% mot basår 2015.



Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Intäkter 92,6 92,3 116,3

Kostnader -60,0 -57,9 -58,7

Avskrivningar -16,1 -15,5 -33,1

Rörelseresultat 16,5 18,9 24,5

Finansiella poster -12,5 -14,2 -14,1

Resultat efter finansiella poster 4,0 4,7 10,4

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Eget kapital 85,3 81,4 76,7

Låneskuld 396,2 411,2 411,7

Soliditet (%) 16,2 15,6 14,9

Investeringsutgifter 21,0 33,2 45,5

Antal anställda 15 15 15

Avkastning på eget kapital (%) 4,7 6,1 15,7
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LysekilsBostäder AB

Verksamhet
LysekilsBostäder AB är ett helägt kommunalt allmän-
nyttigt bostadsbolag. I bolagets åtaganden ligger, för-
utom att utveckla och underhålla ett fastighetsbestånd 
i konkurrens med övriga aktörer på marknaden, också 
att ha ett socialt ansvar och omhändertagande av vissa 
utsatta målgrupper.

LysekilsBostäder AB ska vara en betydelsefull aktör 
på bostadsmarknaden i Lysekils kommun och ett 
naturligt förstahandsval för den som söker en bostad 
i kommunen. Bolaget ska erbjuda attraktiva bostäder 
till rimliga kostnader i välskötta områden. Detta är en 
viktig del i ambitionen att stärka Lysekils kommuns 
utveckling. Bolaget ska också stärka och utveckla hy-
resrätten genom att erbjuda de boende mer inflytande 
och ansvar för sin bostad och sin bostadsmiljö.

Vid årets slut förvaltade LysekilsBostäder AB 1 191 
(1 191) lägenheter som upplåts med hyresrätt. Bolaget 
förvaltar 67 (66) lokaler och 1 177 (1 190) parkerings-
möjligheter fördelat på parkeringsplatser, garage och 
parkeringsdäck. 

Ekonomisk analys
Resultat efter finansiella poster uppgår till 4,0 mnkr 
vilket är i enlighet med budget.

Den fortsatt låga vakansgraden för lägenheter var  
1,0 (1,2) procent. Genom god kundvård, bra hyres- 
nivåer och gott underhåll av fastigheterna möter  
bolaget risken för framtida vakanser.

Kostnader för reparation och underhåll översteg 
budget med 2 mnkr på grund av att Migrationsverket 
sa upp 24 lägenheter varav samtliga var i behov  
av renovering. Flera oväder drabbade kommunen med 
översvämningar och utslagna elcentraler som följd.

En parkeringsyta har sålts vilket inneburit en resul-
tatförbättring i form av realisationsvinst på 0,4 mnkr.

De taxebundna kostnaderna uppgår till 47 procent 
av de totala driftkostnaderna, 1,2 mnkr lägre jämfört  
med budget, vilket främst beror på lägre kostnader  
för el och vatten.

Resultaträkning Nyckeltal

Målavstämning – enligt ägarkrav
De ekonomiska målen visar att LysekilsBostäder AB 
ska generera en avkastning på 4,0 procent på justerat 
eget kapital med 15 procents soliditet.

LysekilsBostäder AB redovisar för verksamhetsåret 
4,7 (5,6) procents avkastning på justerat eget kapital 
samt en soliditet på 16,2 (15,6) procent, vilket visar att 
bolaget väl lever upp till målen och därmed ger en bra 
avkastning på företagets resurser.

Bolagets fastighetsbestånd har motsvarande omfatt-
ning och spridning som svarar mot de olika kommun-
delarna, Lysekils centralort, Brastad och Grundsund.

Under året har en affärsplan för perioden 2019 - 
2022 tagits fram. För att medverka till kommunens 
vision om tillväxt har LysekilsBostäder AB som ett av 
sina fokusområden i planen satt som mål att bygga  
100 lägenheter de kommande fem åren. Arbete pågår 
med planering av nybyggnation och det finns en bygg-
planebank om minst tre olika projekt som riktar sig till 
olika målgrupper inom kommunen.

Arbetet med att skapa trygghet för hyresgästerna 
ligger i fokus. Under året har flera trygghetsskapan-
de och brottsförebyggande åtgärder vidtagits, bland 
annat digitala låssystem i tvättstugor, grannsamverkan, 
trygghetsvandringar och ökade bevakningsinsatser.

Engagemanget att försöka bidra till integrationen är 
stort då många av bolagets hyresgäster är utrikesfödda. 
Som ett led i detta har LysekilsBostäder AB flera aktivite-
ter kopplade till integration såsom språkcafé, sticknings-
kurs, odlingskurs, konstkurs, multisportarena med mera.

I kundenkät utförd av hyresgästföreningen får 
LysekilsBostäder AB höga betyg. Resultatet placerade 
LysekilsBostäder AB bland de främsta i landet.

Bolaget är miljöcertifierat och arbetar aktivt med ener-
gieffektivisering. I jämförelse med kommunala bostadsbo-
lag visar LysekilsBostäder AB:s förbrukningsvärden av el, 
fjärrvärme och vatten ligga bättre till än snittet i Sverige.

På uppdrag av bolagets ägare byggdes en ny ambu-
lansstation vilken invigdes i november 2018. Hyresgäst 
är Västra Götalandsregionen.
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Framtid
LysekilsBostäder AB kommer under de närmaste åren  
att arbeta aktivt för att vara delaktig i att nå Lysekils 
kommuns tillväxtmål. Bolaget ska både skapa nya 
bostäder och utveckla bostadsområden för att kommu-
nen ska bli ännu mer attraktiv för människor att bo och 
arbeta i. 100 nya lägenheter planeras i närtid.

De närmaste åren kommer LysekilsBostäder AB 
ha ett fortsatt stort reinvesterings- och underhålls- 
behov i flera fastigheter för att upprätthålla kvalitet  
och ett bekymmersfritt boende för hyresgästerna. 
125 lägenheter ska totalrenoveras under de kom- 
mande fem åren.



Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Intäkter 17,7 20,3 18,2

Kostnader -13,4 -15,8 -14,7

Avskrivningar -4,2 -2,6 -2,4

Rörelseresultat 0,1 1,9 1,1

Finansiella poster -0,7 -0,7 -0,7

Resultat efter finansiella poster -0,6 1,2 0,4

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Eget kapital 9,2 9,8 8,7

Låneskuld 33,0 33,0 33,0

Soliditet (%) 19,9 20,4 18,8

Investeringsutgifter 0,6 1,4 0,4

Antal anställda 13 15 15

Avkastning på eget kapital (%) neg 13,6 5,2

Lysekils kommuns årsredovisning 2018 77

Kommunala bolag 

Lysekils Hamn AB

Verksamhet
Bolaget bedriver stuveri- och hamnverksamhet med 
tillhörande logistiktjänster. Det innebär lastning och 
lossning av fartyg samt magasinshantering av gods. 
Verksamheten består också av omlastningar samt 
kran- och truckarbeten som även utförs för andra upp-
dragsgivare än rederikunderna.

Vidare underhåller, servar och reparerar bolaget 
samtliga kommunala småbåts- och gästhamnar på upp-
drag av Lysekils kommun.

Ekonomisk analys
Lysekils Hamn AB redovisar en förlust med 0,6 mnkr.  
I det resultatet inkluderas nedskrivning av anläggnings-
tillgångar med 1,4 mnkr. Intäkterna minskar med 2,6 
mnkr och uppgår till 17,7 mnkr.

Total volym av gods uppgår till 119 400 ton, vilket 
är 16 procent mer än 2017. Ökningen beror främst på 
att en ny kund har tillkommit med utskeppning av sten. 
Uppdraget med sten är dock betydligt mindre resurs- 
krävande i arbetstimmar och maskiner i jämförelse 
med byggvaror. Detta tillsammans med färre anlöp på 
kvällar och helger har givit lägre intäkter. Samtidigt har 
kostnaderna för extra personal och övertid minskat. 

Målavstämning – enligt ägarkrav
Lysekils Hamn AB har under året uppfyllt verksam-
hetsmålen enligt ägardirektiven. När det gäller de eko-
nomiska målen ställer ägaren inga krav på avkastning. 
Bolagets egna kapital vid årets utgång uppgår till  
9,2 mnkr vilket innebär att några aktieägartillskott  
inte är nödvändiga.

 

Resultaträkning Nyckeltal

Framtid
Under våren 2019 kommer kommunfullmäktige att ta 
ställning till om bolagets verksamhetsinriktning ska 
förändras. En möjlig väg är att ta beslut om outsour-
cing av hamn- och stuveriverksamheten till en extern 
operatör. I sådant fall skulle bolaget vara kvar med ut-
låning av personal till kommunens småbåtsverksamhet 
samt med inriktning mot förvaltning av infrastruktur 
av hamnanläggningarna på Grötö rev, Grötö kaj och 
Gullmarskajen.

119 400

80

Hanterat gods  
under 2018 (ton)

Antal anlöp under 2018



Resultaträkning Nyckeltal
Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Intäkter 166,3 161,1 153,9

Kostnader -151,5 -149,0 -133,7

Avskrivningar -11,0 -10,8 -10,4

Rörelseresultat 3,8 1,3 9,8

Finansiella poster -0,1 0,1 0,0

Resultat efter finansiella poster 3,7 1,4 9,8

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Justerat eget kapital 84,8 82,3 81,5

Låneskuld 19,0 11,3 11,3

Soliditet  (%) 55,0 58,0 51,0

Investeringsutgifter 13,3 14,9 18,1

Antal anställda 74 74 71

Resultat i % av nettoomsättningen 2,2 0,9 6,4
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Rambo AB

Verksamhet
Rambo AB bildades 1981 och ägs gemensamt av kom-
munerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum där 
samtliga ägare har lika stor ägarandel. Rambos upp-
drag är att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig 
avfallshantering åt sina ägarkommuner genom att sam-
la in och omhänderta avfall samt driva annan därmed 
sammanhängande verksamhet. Rambo är kommuner-
nas verktyg för att nå de miljömål som regering och EU 
antagit för avfall.

Under 2018 slutfördes införandeprojektet av det nya 
insamlingssystemet i Lysekils kommun. Detta innebär 
att hela insamlingssystemet nu är driftsatt och Lysekils 
kommun erbjuds ett modernt och effektivt insamlings-
system med möjlighet till hemsortering. Årets kund- 
undersökning visar att 94 procent av de boende i 
Lysekils kommun som har hemsortering är nöjda eller 
mycket nöjda med sin sophantering.

Ekonomisk analys
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 3,7 mnkr, 
vilket är 0,7 mnkr sämre än budget. Investeringsut-
gifterna uppgår till 13,6 mnkr. Ett lån på 12,0 mnkr, 
med kommunal borgen, har upptagits under året för 
finansiering av det nya insamlingssystemet i Lysekils 
kommun. Soliditeten uppgår till 55 procent.

Införandet av det nya insamlingssystemet i kom-
munen har slutförts vilket innebär att kollektivet 
budgeterat med ett negativt resultat på 1,1 mnkr. Till 
följd av bland annat ökade intäkter för hushållssopor 
och minskade behandlingskostnader för hushållsavfall 
redovisar kollektivet ett negativt resultat på 0,4 mnkr. 
Ackumulerat underskott uppgår till 3,1 mnkr.

Målavstämning – enligt ägarkrav
Rambos arbete följer EU:s avfallshierarki med mål att 
återvinna, återanvända och minimera avfall. Arbetet 
följer också nationella mål om att senast 2020 ska 
minst 50 procent av allt matavfall från hushåll, storkök, 
butik och restauranger sorteras ut och behandlas biolo-
giskt så att växtnäring tas tillvara. Minst 40 procent av 
matavfallet ska behandlas så att energi tas tillvara. 

Det projekt som drivs för att skapa måluppfyllelse  
för kommunerna är det nya insamlingssystemet i de 
fyra ägarkommunerna. Ökad service tillsammans med  
miljöstyrande taxa styr mot ökad insamling av mat- 
avfall för rötning och ökad insamling av förpackningar 
och tidningar till återvinning.

Framtid
Införandet av det nya insamlingssystemet i kommunerna 
Sotenäs, Tanum och Munkedal kommer att påbörjas 
under 2019 och löpa under en flerårsperiod. Införandet 
kommer att ske i egen regi vilket innebär investeringar i 
fordon och kärl till en uppskattad investeringsvolym av 
81,5 mnkr. Investeringarna kommer att lånefinansieras 
genom kommunal borgen och amorteras på åtta år.

I juni 2019 planeras det nya tillståndet för Siviks 
avfallsanläggning att tas i bruk. Förberedande arbete 
inför detta, och fram till de slutgiltiga villkoren fastställs 
under 2020, kommer att pågå under hela 2019. 



Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Intäkter 86,1 78,5 79,3

Kostnader -85,5 -74,7 -72,6

Avskrivningar -2,8 -2,6 -2,3

Rörelseresultat -2,2 1,2 4,4

Finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster -2,2 1,2 4,4

Belopp i mnkr 2018 2017 2016

Eget kapital 14,2 16,4 15,3

Låneskuld 5,4 4,5 5,0

Soliditet (%) 30,5 36,8 41,4

Investeringsutgifter 1,8 2,2 5,6

Antal anställda 200 200 200

Avkastning på eget kapital (%) neg 7,6 40,1
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Kommunala bolag 

Räddningstjänstförbundet  
Mitt Bohuslän
Verksamhet
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän driver rädd-
ningstjänsten åt kommunerna Uddevalla, Lysekil och 
Munkedal. Politisk styrning sker genom en förbundsdi-
rektion med två ledamöter från varje kommun. Förbun-
dets säte är Uddevalla där även ledning och adminis-
tration finns.

Förbundet har sju brandstationer med en heltids- 
styrka i Uddevalla tätort och sju styrkor med deltids- 
anställd räddningstjänstpersonal strategiskt lokalisera-
de över ansvarsområdet. Förbundet handlägger även 
sotningsväsendet för respektive kommun. I Lysekil och 
Munkedal sköter förbundet genom avtal bilvård  
av kommunala fordon.

Ekonomisk analys
Årets resultat uppgår till -2,2 mnkr. Förbundet har 
belastats med betydande kostnader för den omfattande 
branden i Bratteröd under sommaren. Lite drygt  
1 mnkr är direkt hänförbara till räddningsinsatsen i form 
av transporter och hjälp från annan kommun. Till detta 
kommer personalkostnader på 0,5 mnkr. Förbundet räk-
nar med att få ersättning för dessa kostnader från Udde-
valla kommun med hänvisning till gällande förbundsord-
ning. I tillägg till detta är ökade personalkostnader för 
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), som under 
en längre tid har dragits med bemanningssvårigheter, en 
bidragande orsak till årets underskott.

Målavstämning
Förbundet följer upp femton verksamhetsmål varav de 
första nio målen är samma som handlingsprogrammets 
säkerhetsmål och fyra mål är finansiella mål. Ur ett 
finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning 

att ha kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång 
sikt. För 2018 har förbundet följande fyra finansiella mål: 
• Resultatet ska vara positivt
• Soliditeten ska vara god
• Kassalikviditeten ska vara hög 
• Investeringar ska vara självfinansierade 

På så vis ska förbundet leva upp till lagens krav på god 
ekonomisk hushållning.

För 2018 är den sammanvägda bedömningen att för-
bundet inte når de satta finansiella målen och därmed 
inte kravet på god ekonomisk hushållning.

Framtid
Staten har tillsatt ett antal utredningar som på ett 
eller annat vis kommer att påverka förbundet. Under 
2019 ska ett nytt handlingsprogram arbetas fram. Det 
kommer att innehålla inriktning och förmåga för de 
närmsta fyra åren.

Projektet gemensam operativ systemledning tillsam-
mans med Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
(NÄRF) fortskrider och ligger helt i linje med vad de 
statliga utredningarna förordar.

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på perso-
nalförsörjning av räddningstjänstpersonal i beredskap 
men även heltidsanställd brandpersonal.

Idag finns en utryckningsorganisation som i stort 
arbetar med operativa frågor. Samhällsutvecklingen 
gör att arbete måste ske förebyggande på flera fronter. 
Denna utveckling kommer att kräva mer arbete på 
dagtid och det blir en utmaning att få till detta men det 
är nödvändigt.

Resultaträkning Nyckeltal



2018 2017

Nettoomsättning (tkr) 13 166 13 050

Resultat efter finansiella poster (tkr) 1 605 1 293

Balansomslutning (tkr) 141 216 129 754

Soliditet (%) 5 5

Likviditet (%) 47 192

Driftkostnader (kr/kvm) 253 250

Ränta (kr/kvm) 128 143

Lån (kr/kvm) 8 072 8 203

Värmeförbrukning (MWh) 964 1 067

Vattenförbrukning (kubik) 9 267 10 381

Elförbrukning (MWh) 1 375 1 249

Nyckeltal
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Övrigt

Kooperativa hyresrättsföreningen 
Lysekils omsorgsbostäder
Kommunens inflytande
Kommunens röstandel i föreningen utgör en så liten 
del (1 röst av 132 röster på stämman totalt) att krite-
rierna för att inkludera räkenskaperna i kommunens 
sammanställda redovisning inte uppfylls. Kommunens 
borgensåtagande per den 31 december 2018 uppgår 
emellertid till ett så betydande belopp som 110,9 mnkr 
varför följande upplysning lämnas.

Verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intresse genom att upplåta bostäder till 
invånare med fastställt vårdbehov i Lysekils kommun. 
Fördelningen av bostäder sker genom Lysekils kom-
muns omsorg.

Föreningen omfattar två omsorgsfastigheter, en i 
Brastad och en i Lysekil.

Stångenäshemmet – Tuntorp 4:156 i Brastad tätort, 
två uppförda byggnader med 55 bostäder och gemen-
samhetslokal. Byggnaderna förvärvades 2010. 

Lysekilshemmet – Kronberget 1:210 i Lysekils tätort 
med, uppförda byggnader med 73 bostäder och gemen-
samhetslokal. Del av fastigheten, före detta Kronberget 
1:182, förvärvades 2010 och huvudbyggnaden förvär-
vades 2011. 

Ekonomi
Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 
1,6 mnkr. I resultatet ingår avskrivningar med 3,4 mnkr. 
Vid årets slut uppgår underhållsfonden till 6,4 mnkr.

Framtid
Efter flera års arbete med bland annat detaljplan,  
fastighetsbildning, projektering och upphandling av 
Fiskebäcks äldreboende togs det första spadtaget för 
projektet den 31 augusti 2018. Byggtiden beräknas till 
drygt två år och inflyttning kommer att ske under hösten 
2020. Fiskebäcks äldreboende kommer innehålla  
80 lägenheter för vård och omsorg. Utöver detta byggs 
även storkök, restaurang, lokaler för dagverksamhet, 
kontor och konferensrum samt personal- och omkläd-
ningsrum. Den totala ytan blir drygt 7 000 kvadratmeter.

Förutom huset bygger Kooperativa hyresrättsfören-
ingen Lysekils omsorgsbostäder även ny lokalgata som 
Lysekils kommun ska överta och drifta. Vidare byggs 
även parkering för personal och besökare, pumpstation 
för avlopp samt överföringsledningar för vatten och 
avlopp.

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgs-
bostäder har i december 2018 tecknat ett köpekontrakt 
med LysekilsBostäder AB om att sälja Lysekilshemmet, 
Kronberget 1:210. LysekilsBostäder AB tillträder fastig- 
heten i januari 2021 när befintlig verksamhet flyttat 
till Fiskebäck. LysekilsBostäder AB planerar om- och 
nybyggnation av fastigheten vilket kommer att skapa 
fler hyresrätter i centrala Lysekil.

Föreningen har i september 2018 ansökt om planbe-
sked för fastigheten Tuntorp 4:156, Brastad. Syftet med 
ändrad detaljplan är att skapa möjlighet att uppföra ett 
trygghetsboende. Föreningen har idag 14 trygghetslä-
genheter i anslutning till Stångenäshemmet. Arbetet 
med detaljplanen och husets utformning kommer vara 
högprioriterat av föreningen och pågå parallellt med 
byggnationen i Fiskebäck.
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Övrigt

Revisionsberättelse

Till kommunfullmäktige i Lysekils kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Vi revisorer har granskat kommunens verksamheter och räkenskaper samt genom utsedda 
lekmannarevisorer verksamheten i kommunens bolag. Vi bifogar en kort redogörelse för 
resultatet av vår granskning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade enligt god 
redovisningssed.

Vår samlade bedömning för 2018 är att socialnämnden och utbildningsnämnden inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskotten som ökat under året. 
Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga.

Vi riktar kritik till kommunstyrelsen för bristande uppsikt över socialnämnden och 
utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin styrning, ledning, uppföljning 
och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vi riktar kritik mot utbildningsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll.

Vi riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll. Vi har även tidigare år riktat kritik och anmärkning mot socialnämnden.

Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter i övrigt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen utifrån kommunallagens krav 6 kap 6 § är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2018 godkänns. 

Vi tillstyrker inte ansvarsfrihet för socialnämnden.
 
Vi tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ.
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Övrigt

Jan-Olof  Johansson (S)
Född 1961 | Lysekil 
Ordförande

Kommunstyrelsens ledamöter

Lars Björneld (L)
Född 1945 | Fiskebäckskil
1:e vice ordförande

Christina Gustafson (S)
Född 1947 | Brastad
Ledamot

Fredrik Häller (LP)
Född 1968 | Lysekil
Ledamot 

Yngve Berlin (K)
Född 1948 | Lysekil 
Ledamot

Ronald Rombrant (LP)
Född 1959 | Lysekil
2:e vice ordförande

Mats Karlsson (M)
Född 1944 | Brastad
Ledamot

Christoffer Zakariasson (SD)
Född 1978 | Brastad
Ledamot

Inge Löfgren (MP)
Född 1949 | Lysekil
Ledamot

Catharina Hansson (LP)
Född 1966 | Lysekil
Ledamot

Monica  Andersson (C)
Född 1971 | Brastad
Ledamot
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Övrigt

Begreppsförklaringar

Anläggningskapital
Skillnaden mellan anläggnings-
tillgångar och långfristiga skul-
der samt avsättningar. Utgör en 
del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda 
för stadigvarande bruk eller 
innehav.

Ansvarsförbindelser
Förpliktelser i form av borgens- 
åtagande, ställda panter och 
dylikt. Om förpliktelsen måste 
infrias belastar den resultatet.

Avskrivningar
Planmässig nedsättning av an-
läggningstillgångars värde som 
ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar
Förpliktelser som är säkra eller 
högst sannolika till sin förekomst 
men ovissa till belopp och infri-
andetidpunkt. När förpliktelsen 
infrias belastas resultatet. I kom-
munen gäller detta bland annat 
pensionsåtagande.

Balanskrav
Lagstadgat krav om att kom-
munens intäkter ska överstiga 
kostnaderna.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställ-
ningen vid bokslutstillfället. Här 
framgår hur kommunen använt 
respektive anskaffat sitt kapital.

Driftredovisning
Redovisar kostnader och intäkter 
för den löpande verksamheten 
under året ställt mot budget.

Eget kapital
Kommunens förmögenhet, alla 
tidigare års ackumulerade över-

skott. Består dels av rörelsekapi-
tal, dels av anläggningskapital.

Exploateringsverksamhet
Åtgärder för att anskaffa, 
bearbeta och iordningställa 
råmark för att exempelvis bygga 
bostäder, affärer, kontor eller 
industrier.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av 
ränteintäkter och annan avkast-
ning på kapitalplaceringar samt 
borgensavgifter.

Finansiella kostnader
Med finansiell kostnad avses 
räntekostnader på lån samt 
pensionsskuld.

Kapitalkostnader
Periodiserad investeringsutgift. 
Består dels av avskrivning, dels 
av ränta på bundet kapital.

Kassaflödesanalys
Visar hur medel har tillförts  
och använts för löpande verk-
samhet, investeringar samt 
finansiering och därmed  
framkommer likviditets- 
förändringen. 

Kortfristiga fordringar  
och skulder
Skulder och fordringar som har 
förfallodag tidigare än ett år 
efter balansdagen.

Likviditet
Kassa- och bankmedel som 
utgör kommunens betalnings- 
beredskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar  
och skulder
Fordringar och skulder som  
har förfallodag senare än ett  
år efter balansdagen.

Omsättningstillgångar
Tillgångar som på kort tid kan 
omsättas till likvida medel och 
som inte är avsedda för stadig-
varande bruk.

Pensionsskuld
Från och med 1998 redovi-
sas pensionsskulden enligt 
blandmodellen som innebär 
att skuld upparbetad till och 
med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse utanför ba-
lansräkningen. Pensionsskuld 
upparbetad från och med 1998 
redovisas som en avsättning i 
balansräkningen.

Periodisering
Fördelning av intäkter och 
kostnader till den redovisnings-
period de uppstått.

Resultaträkning
Resultaträkning är ett  
sammandrag av samtliga 
intäkter och kostnader under 
räkenskapsåret. Syftet med  
resultaträkningen är att klar-
göra hur verksamheten har 
påverkat kommunens  
finanser och därmed  
också hur det egna  
kapitalet förändrats.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga 
skulder. Visar kommunens 
finansiella styrka.

Soliditet
Eget kapitals andel av det totala 
kapitalet uttryckt i procent. Visar 
långsiktig betalningsförmåga.

Utdebitering
Anger hur stor del av varje  
intjänad hundralapp som  
betalas i kommunalskatt.





















Till: Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 

För kännedom: Kommunstyrelsen 

Revisorerna i Lysekils kommun 

 

 

Följebrev Granskning av årsredovisning 2018 

Vi har granskat årsredovisning 2018 och översänder PwC:s rapport till kommunfullmäktige. 

 

Utöver vad som framgår av Granskning av årsredovisning 2018 vill revisorerna framföra 
följande: 

Årsredovisningens tydlighet skulle kunna förbättras avseende både 

• nämnders budgetar såväl som 
• underliggande avdelningars/ verksamheters budget och utfall. 
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1. Sammanfattning  
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god 
redovisningssed och uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper.  

Föregående år utvecklades och förbättrades årsredovisning i flera väsentliga delar 
avseende både innehåll ock struktur. De få synpunkter och förslag på förbättringar 
vi då framförde har åtgärdats för 2018. 

Fullmäktige har beslutat om 11 kvalitetsfaktorer inom fyra perspektiv samt sex mål 
inom fem utvecklingsområden som mäts med hjälp indikatorer. Uppföljning och 
rapportering av dessa mål och indikatorer sker på ett övergripande men 
överskådligt sätt i förvaltningsberättelsen. Rapporteringen är förenlig med 
fullmäktiges beslut och budget för 2018.  

Utvärderingen sker med stöd av indikatorer. Men dessa är inte målsatta i absoluta  
eller relativa tal. Därför blir bedömningen inte objektiv utan kan snarare beskrivas 
som en subjektiv självskattning. Vi kan därför inte bedöma relevansen i bedömning 
av måluppfyllelsen för verksamheten. Men kommunstyrelsens samlade utvärdering  
är att Lysekils kommun har god ekonomisk hushållning både sett ur ett finansiellt 
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.  

Ett av perspektiven är ekonomi (finansiellt mål) med indikatorer för god ekonomisk 
hushållning för 2018 som inte full ut uppnås (gulmarkerad). Nettokostnaderna ökar 
med 2,7 % (4,8 %) vilket är mer än skatteintäkter och generella statsbidrag som 
ökar med 2,5 % (3,2 %). Socialnämnden och utbildningsnämnden samt 
samhällsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen redovisar stora 
budgetunderskott. Resultatet är för lågt och räcker inte till för att finansiera årets 
investeringar, trots en stor reavinst på försäljning av aktier. Vi bedömer därför att 
kommunen inte fullt ut har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv.   

Vi hänvisar till KRL 4 kap. 5 § för fortsatt utveckling av förvaltningsberättelsen 
avseende utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.  

Nämndernas interna kontrollarbete har rapporterats till kommunstyrelsen som 
bedömer att det interna kontrollarbetet har förbättrats. Av sammanfattningen i 
årsredovisningen framgår också att arbetet med att ständigt följa upp och få syn på 
förbättringsområden, förväntas förbättra och utveckla kommunens verksamheter 
ytterligare. Vi bedömer att den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig. 
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2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-
nämndens normering.  

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande. 

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 
på det sätt som fullmäktige bestämmer. 
 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-
nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  Detta sker inom ramen för 
upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning?  

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-
den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.  

Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har inte granskats inom ramen för 
årsredovisningen utan ingår istället i granskningen av den övergripande 
ansvarsutövningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att 
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. 
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att 
andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en 
granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med 
kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).  
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats 
i årets revisionsplan.  Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 
registeranalys. 

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019-03-27 och fullmäktige 
behandlar årsredovisningen 2019-04-17. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef. 

2.3. Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 
kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige.  

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 

• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning  

• Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 
3.1. Förvaltningsberättelse  
3.1.1. Översikt över utveckling av kommunens verksamheter 
Förvaltningsberättelsen innehåller information om förhållanden som har betydelse 
för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal och nyckeltal 
för verksamheten redovisas. I förvaltningsberättelsen redovisas även väsentliga 
händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret och den förväntade 
utvecklingen inom olika verksamheter framgår.  

3.1.2. Särskilda upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro 
Förvaltningsberättelsen innehåller särskilda upplysningar om de anställdas 
sjukfrånvaro och övrig personalredovisning. 

3.1.3. Gemensam förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk-
samhetens organisation och verksamhet i en gemensam förvaltningsberättelse.  
 
3.1.4. Investeringsredovisning 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild 
av årets investeringar och jämförelse med föregående år. 

3.1.5. Driftredovisning 
Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Fördjupad information och analyser 
samt jämförelse med föregående år finns under resp nämnds redovisning. 

3.1.6. Balanskrav  
Enligt KRL 4:3 a § skall förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om dels 
årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för 
förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat). 

Det finns en korrekt balanskravsutredning i årsredovisningen. Denna visar att 
kommunen uppnådde för 2018 ett positivt resultat om 7,2 mkr. 

3.1.7. Övergripande målavstämning och finansiell analys 
Fullmäktige har beslutat om 11 kvalitetsfaktorer inom fyra perspektiv samt sex mål 
inom fem utvecklingsområden som mäts med hjälp indikatorer. Uppföljning och 
rapportering av dessa mål och indikatorer sker på ett övergripande men 
överskådligt sätt i förvaltningsberättelsen. Rapporteringen är förenlig med 
fullmäktiges beslut och budget för 2018.  

Utvärderingen sker med stöd av indikatorer. Men dessa är inte målsatta i absoluta  
eller relativa tal. Därför blir bedömningen inte objektiv utan kan snarare beskrivas 
som en subjektiv självskattning. Vi kan därför inte bedöma relevansen i bedömning 
av måluppfyllelsen för verksamheten. Men kommunstyrelsens samlade utvärdering  
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är att Lysekils kommun har god ekonomisk hushållning både sett ur ett finansiellt 
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.  

Ett av perspektiven är ekonomi (finansiellt mål) med indikatorer för god ekonomisk 
hushållning för 2018 som inte full ut uppnås (gulmarkerad). Nettokostnaderna ökar 
med 2,7 % (4,8 %) vilket är mer än skatteintäkter och generella statsbidrag som 
ökar med 2,5 % (3,2 %). Socialnämnden och utbildningsnämnden samt 
samhällsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen redovisar stora 
budgetunderskott. Resultatet är för lågt och räcker inte till för att finansiera årets 
investeringar, trots en stor reavinst på försäljning av aktier.  

Vi bedömer därför att kommunen inte fullt ut har en god ekonomisk hushållning ur 
ett finansiellt perspektiv.   

Vi hänvisar till KRL 4 kap. 5 § för fortsatt utveckling av förvaltningsberättelsen 
avseende utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.  

3.2. Resultaträkning  
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets 
resultat och konstaterar att kommunen i huvudsak följer gällande principer, råd och 
anvisningar som gäller för den kommunala redovisningen.  

3.3. Balansräkning 
Vi bedömer att balansräkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av tillgångar 
och skulder. Vi har tagit del av bokslutsbilagor och specifikationer utan 
anmärkningar vad gäller riktighet i underlag och belopp. 

3.4. Finansieringsanalys/kassaflödesanalys 
Vi bedömer att finansieringsanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-
teringar. Av analysen framgår kommunens kassaflöden uppdelat på 
verksamheterna: löpande verksamhet, investeringar och finansiering. Analysen 
utmynnar i förändring av årets kassaflöde. 

3.5. Sammanställd redovisning  
Vi  bedömer att den sammanställda redovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av koncernens resultat och ställning.  

3.6. Verksamhet och nämndernas redovisning av 
sitt uppdrag  

Vi bedömer att nämndernas redogörelser överlag är väl strukturerade och 
rubrikmässigt följer de anvisningar som ekonomikontoret lämnat inför 
bokslutsarbetet.  

Nämndernas redogörelser innehåller en kort beskrivning av verksamhet, framtid 
budgetavvikelser och en ekonomisk analys. 

3.7. Intern kontroll 
Fullmäktige har beslutat om ett nytt reglemente för intern kontroll som alla 
nämnder i allt väsentligt följer. Alla nämnder har beslutat om kontrollplaner, 
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genomfört och rapporterat uppföljning av gjorda kontroller i det digitala 
ledningssystemet Stratsys. 

Nämndernas interna kontrollarbete har rapporterats till kommunstyrelsen och 
sammanfattats i årsredovisningen. Det interna kontrollarbetet har enligt 
kommunstyrelsen förbättrats. Alla nämnder har utifrån kommunfullmäktiges 
riktlinjer utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har 
det beslutats om åtgärder. Det nya arbetssättet har resulterat i en bättre överblick 
och ett likartat arbetssätt. Förståelsen för intern kontroll kopplat till 
förbättringsarbete har förbättrats. Inom verksamhetsperspektivet ingår också 

Inom verksamhetsperspektivet ingår också att arbeta i enlighet med Lysekils 
kommuns styrmodell. Arbetet med att ständigt följa upp och få syn på förbättrings-
områden, förväntas förbättra och utveckla kommunens verksamheter ytterligare 

Vi bedömer att den interna kontrollen är ändamålsenlig och  tillräcklig. 

 

 

2019-03-18 

 

   

Håkan Olsson 
Uppdragsledare 
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1. Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns revisorer granskat kommunens avtal med 

LEVA i Lysekil AB gällande underhåll av gator och parker. Den övergripande revisionsfrå-

gan är som följer: 

Är avtalet mellan kommunen och bolaget ändamålsenligt? 

Vår samlade bedömning är att avtalet mellan kommunen och bolaget inte är ändamålsen-

ligt. Den samlade bedömningen är baserad på kontrollmålen nedan. 

Kontrollmål Bedömning 

Används avtalet som det är avsett? 

 

 

Delvis uppfyllt 

Målen med avtalet uppfylls inte samtidigt som 

avtalsformen är oklar 

Är avtalet vad gäller tjänster som ingår 
tillräckligt tydligt? 

Ej uppfyllt 

Otydlighet finns kring både definitioner och 

omfattning 

Är gränsdragningslistan mellan avtals-
parterna tydlig?  

 

Delvis uppfyllt  

Otydlig gränsdragning framförallt vad gäller 

ansvar för åtgärder 

Finns rutiner för kontinuerlig uppföljning 
av avtalet? 

 

Ej uppfyllt  

Nyckeltal följs inte upp samtidigt som driftmö-

ten endast delvis genomförs 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunen har ett avtal med LEVA i Lysekil AB omfattande ansvaret för att underhålla 
kommunens gator och parker. 

Avtalet har betydelse för kommunens ekonomi och på tjänstens kvalitet utifrån hur pro-
cesserna hanteras, vilka prestationer som erhålls och till vilka villkor. Mot denna bak-
grund har revisorerna beslutat att granska avtalet mellan kommunen och bolaget. 

2.2. Revisionsfråga 
Granskningens revisionsfråga är följande: 

Är avtalet mellan kommunen och bolaget ändamålsenligt? 

Svaren på följande kontrollmål ligger till grund för besvarandet av revisionsfrågan: 

 Används avtalet som det är avsett? 

 Är avtalet vad gäller tjänster som ingår tillräckligt tydligt? 

 Är gränsdragningslistan mellan avtalsparterna tydlig?  

 Finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtalet? 

2.3. Revisionskriterier 
Följande utgör kriterier som grund för svaret på revisionsfrågan: 

 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun (Dnr LKS 2014-
477, antagen av KF 2014-11-27 § 24) 

 Ägardirektiv för LEVA i Lysekil AB (Dnr LKS 2014-477, antagen av KF 2014-11-27 
§ 24) 

2.4. Metod  
För granskningen har intervjuer genomförts med följande tjänstemän på kommunen: 

Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tf Avdelningschef Mark och gata, Projekt och 

gatuingenjör. Kortare avstämningar har gjorts med administrativ handläggare på Sam-

hällsbyggnadsenheten, ekonomifunktionen och kommunens upphandlare. 

På bolaget har intervjuer genomförts med följande tjänstemän: VD, Entreprenadchef och 

Arbetsledare Gata/Park. 

Följande dokument har inhämtats och granskats: Skötselavtal – Gata/Park, Lysekils 

kommun (Dnr LKS 2015-432) inklusive Kartbilaga 1 Grönytor samt Kartbilaga 2 Trafikan-

läggningar. Vidare har fakturor som genererats av avtalet granskats. 
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3. Granskning av kontrollmål  

3.1. Används avtalet som det är avsett? 

3.1.1. Ägardirektiven 

Kommunen har av Kommunfullmäktige två beslutade ägardirektiv som berör LEVA i Ly-

sekil AB, fortsättningsvis benämnt bolaget. 

Det ena är kommunens gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun. Av 

detta framgår att verksamheten ska bedrivas med syftet att skapa nytta för kommunen 

och kommuninvånarna. Vidare fastställs att öppenhet och förtroende mellan ägaren 

(kommunen) och respektive bolagsstyrelse är ett viktigt inslag i ägarstyrningen samt att 

ägardirektiven förutsätter en positiv och produktiv organisationskultur. Slutligen poäng-

teras betydelsen av ömsesidig dialog. 

Det andra är ägardirektivet för bolaget. Av detta framgår att bolagets verksamhet bland 

annat omfattar leverans av tjänster till kommunen enligt avtal. Vidare fastställs bolagets 

verksamhetsmål bland annat till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv kommun 

vad avser livskvalitet samt att beakta samordningsmöjligheter med kommunens förvalt-

ningar. Slutligen fastställs att bolaget ska ha en avkastning på 5 % av det egna kapitalet. 

3.1.2. Avtalet 

Lysekils kommun och bolaget har flera avtal sinsemellan. Det avtal som denna granskning 

avser omfattar samarbetsavtal om drift, skötsel och underhåll för Gata/Park.  

Avtalet är ursprungligen från 2008 och har förlängts i omgångar. Det senaste avtalet är 

från 2015 och är fortfarande giltigt.1 Det finns ett brev från kommunchefen ställt till bola-

get daterat 2017-06-30 där det framgår att kommunen har för avsikt att teckna nytt avtal 

med bolaget i samband med att avtalet går ut 2018-03-31. Något sådant har dock inte 

tecknats. 

Målen med avtalet fastställs, bland annat, till att uppnå största möjliga kundnytta, gemen-

samt arbeta med nyckeltalsuppföljningar och ömsesidigt förtroende. 

Avtalet kan beskrivas som en hybrid mellan ett funktionsavtal där det framgår vad som 

ska skötas och till vilken nivå men inte hur, och ett frekvensbaserat avtal där det nogsamt 

beskrivs hur ofta en viss tjänst ska utföras. Exempelvis ska centrumgator städas efter be-

hov och upplevas som rena (funktion) samtidigt som områden utanför centrum ska ma-

skinsopas en gång per månad (frekvens). 

Avtalet omfattar ett grundabonnemang som inkluderar skötseln av kommunens allmänna 

platsmark såsom parker, grönytor, gator och vägar. För detta ersätter kommunen bolaget 

med en indexreglerad summa varje månad.2 För arbeten utanför grundabonnemanget har 

                                                             
1 Avtalet gäller till 31 mars 2018. Om det inte sägs upp senast nio månader före avtalstiden utgång 
löper det vidare på ett år i sänder med nio månaders uppsägning vid varje år. 
2 För 2018 var månadsabonnemanget 1 015 017 kr tom april och efter det 1 043 180 kr. 
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parterna möjlighet att komma överens om ÄTA-arbeten3. Det framgår inte av avtalet hur 

priset för grundabonnemanget är framräknat. 

3.1.3. Iakttagelser kommunen 

Förvaltningschefen, som är relativt ny på sin post, menar att det tidigare inte funnits nå-

gon samsyn mellan kommunen och bolaget huruvida avtalet används som det är avsett 

eller inte. Stor omsättning på personalen i kommunen har gjort detta svårt. Samtidigt har 

kommunen och bolaget inför det planerade nya avtalet gjort samarbetsövningar och där-

med kommit varandra närmare i samsyn. Vidare menar förvaltningschefen att han upp-

fattar möjligheterna för ett tillitsbaserat arbetssätt i framtida avtal som goda. 

Den tillförordnade chefen för Mark och Gata, som är helt ny på sin post men sedan tidi-

gare har haft viss insyn i avtalet, menar att avtalet blivit mer detaljstyrt med tiden och att 

bolaget tillämpar tilläggsdebitering via ÄTA-arbeten reglerade inom avtalet, men till en 

extra debitering för huvuddelen av det arbete de utför. Tjänstemannen medger vidare att 

det är ett problem för kommunen att de inte har resurser nog för att följa upp arbetet som 

bolaget utför. 

Gatuingenjören som från kommunens sida är driftansvarig för gatudelen av avtalet, me-

nar att avtalet inte används som det är avsett. Bolaget ansvarar exempelvis för att all väg-

beläggning utom asfalt ska fungera, medan bolaget i de fallen svarar kommunen att detta 

inte ingår i grundabonnemanget och samtidigt erbjuder sig att utföra arbetet som ett 

ÄTA-arbete inom avtalet till en extra kostnad. Exempel ges också av kommunen för till-

fällen då de anlitat annan leverantör än då kostnadsförslaget från bolaget varit för hög. 

Tjänstemannens uppfattning är att kommunen betalar mer nu än tidigare, samtidigt som 

man får mindre för pengarna. 

Ingen på kommunen kan svara på hur den fasta abonnemangskostnaden i avtalet har kal-

kylerats. 

3.1.4. Iakttagelser bolaget 

De intervjuade tjänstemännen på bolaget menar samstämmigt att avtalet används som 

det är avsett. Avtalet syftar till att reglera vilka ytor som ska skötas och till vilken nivå. 

Vidare menar bolaget att avtalet ska ses som ett funktionsavtal där parterna satt olika ni-

våer på vilken kvalitet som ska gälla för markerade områden på avtalets kartbilagor. 

3.1.5. Bedömning 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Avtalet är avsett att reglera drift och underhåll enligt 

de ägardirektiv som fastställdes för bolaget vid bolagiseringen 2008 vilket i stora delar 

också görs. 

De invändningar som granskningen vill framhålla rör två avgörande grundförutsättningar 

i avtalet som sannolikt fått konsekvenser för samarbetet. 

Den första rör typen av avtal, vilket i detta fall närmast kan beskrivas som en hybrid mel-

lan ett funktionsavtal och ett avtal som är metod/utförarbaserat. I det förra beskrivs nivån 

                                                             
3 Ändringar och tilläggsarbeten. Kommunens kostnad för godkända ÄTA-arbeten uppgick under 
2018 till 1 146 269 kr. 
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på leveransen snarare än frekvensen, och vad som ska uppnås snarare än hur. Utmaning-

en för ett sådant avtal är att det ställer krav på beställaren och utföraren i form av upp-

följning och mätning. Här visar det nuvarande avtalet brister då det inte utförligt beskri-

ver hur detta ska gå till. Utmaningen blir än större då det samtidigt finns vissa tjänster 

som har reglerade intervaller, även om det för dessa finns bättre möjligheter att följa upp 

avtalet (jfr avsnitt om Uppföljning). 

Den andra detaljen avser målen med samarbetet där det kan konstateras att avtalets skri-

velser om målen för avtalet inte nås. Kundnyttan, dvs hur nöjda kommuninvånarna redo-

visades av bolaget när den efterfrågades, men är inte målsatta av parterna gemensamt, 

vilket försvårar någon form av målanalys. Att detta mål analyseras torde vara av största 

intresse för kommunen. Inte heller de nyckeltalsuppföljningar som nämns i målsättning-

en har redovisats. Slutligen gör vi bedömningen att arbetet med ömsesidigt förtroende 

inte är tillfyllest. 

3.2. Är avtalet vad gäller tjänster som ingår tillräck-
ligt tydligt? 

3.2.1. Avtalet 

I avtalet regleras nogsamt vilka verksamheter som ingår samt till vilka funktions-och utfö-

randekrav dessa ska skötas (Bilaga 1 Funktionsbeskrivning). För vegetationsytor finns tre 

olika prioriteter med olika kvalitetsnivåer markerade på kartbilagorna. Stadsparken har 

exempelvis den högsta kvalitetsnivån där löv successivt ska tas bort medan löv på grön-

områden med prioritet 2 får sina löv borttagna under hösten och områden med prioritet 3 

får ha sina löv liggandes för förmultning på plats. För övriga verksamhetsområden finns 

både frekvenser och kvalitetsnivåer angivna uppdelade på exempelvis typ av gata. 

Vidare skiljer avtalet på bolagets tillsynsansvar och åtgärdsansvar. Exempel på det först-

nämnda är bolagets ansvar att meddela kommunen om sprickor i asfaltsbeläggning, me-

dan exempel på det andra är bolagets ansvar att underhålla och åtgärda fel på annan väg-

beläggning som hål i grusvägar. 

Det fastställs endast delvis i avtalet i reda ordalag hur snabbt åtgärder ska vara utförda. 

Exempelvis anges tre veckor som åtgärdstid för att åtgärda sättningar som orsakar vatten-

stänk för gångbanor, medan samma sättningar vid bostadsgator anmäls snarast. 

Vidare varierar avtalet, beroende på tjänst, skrivelserna ”anmäls snarast”, ”anmäls snarast 

till B för åtgärd” samt ”anmäls snarast för åtgärd”. I inget av fallen framgår det om åtgär-

den ingår i avtalet och om det i så fall ska extradebiteras via ÄTA-arbeten eller ingå i den 

ordinarie avgiften. 

Begreppet underhåll indelas enligt avtalet i förebyggande (planerat underhåll, ansvarig är 

B [kommunen]) och felavhjälpande (löpande underhåll, ansvarig är E [bolaget]). Avtalet 

har ingen förklaring eller hänvisning till vad som ska anses vara planerat respektive felav-

hjälpande underhåll.  
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3.2.2. Iakttagelser kommunen 

Förvaltningschefen anser att avtalet i sig beskriver relativt noggrant vad som ska ingå och 

inte, men tillägger att det i framtida avtal bör läggas in fler tjänster, exempelvis de vanlig-

ast förekommande ÄTA-arbetena. 

Kommunens tjänstemän ger olika bilder om hur tydligt avtalet är, men är ense om att det 

förekommit många tolkningsfrågor och tvister mellan kommunen och bolaget just om vad 

som ingår och inte. 

3.2.3. Iakttagelser bolaget 

Bolaget menar samstämmigt att det tydligt framgår i avtalet vad som ingår och till vilken 

nivå. Kartbilagorna återger vilket geografiskt område som ska skötas och till vilken nivå 

skötseln ska ligga på. Nivåerna ändrades i samband med det senaste avtalet från 2015 då 

en del nivåer reglerades ner i samråd mellan parterna. Arbetsledaren tillägger att bolaget 

generellt levererar mer än vad som anges i avtalet. 

3.2.4. Bedömning 

Kontrollmålet är ej uppfyllt. Det framgår inte tillräckligt tydligt i avtalet vilka tjänster 

som ingår. 

Även om vare sig kommunen eller bolaget uppgav detta som ett problem, bedöms texter-

na kring reda tider som otydliga. Vissa åtgärder och anmälningar ska göras inom en viss 

tid eller före ett visst datum, medan andra har ett mer diffust tidskrav. 

Vidare bedöms det som oklart om det faktiskt är någon reell skillnad på de olika skrivel-

serna om hur anmälningsplikten ska genomföras och om den efterföljande åtgärden ingår 

i avtalet eller inte (jfr avsnitt om Gränsdragning). 

Slutligen bedöms skrivelsen om förebyggande (planerat) och felavhjälpande (löpande) 

underhåll som alltför allmän och otydlig samtidigt som både kommunen och bolaget ger 

exempel på hur olika de tolkar begreppet. Sannolikt är detta också den främsta källan till 

oenigheten som måste sägas råda mellan parterna. En reflektion i sammanhanget här är 

om inte de utmaningar avtalet genererar stammar från oklarheten kring vilken typ av av-

tal det rör sig om (jfr avsnitt om Användning av avtalet). 

3.3. Är gränsdragningslistan mellan avtalsparterna 
tydlig? 

3.3.1. Avtalet 

Avtalet har ingen uttalad gränsdragningslista, men det förekommer som nämnts ovan 

ansatser till gränsdragning mellan parterna på flera ställen i avtalet. Det främsta exemplet 

är i Bilaga 1 Funktionsbeskrivning punkt FB.1 Definitioner och begrepp där det fastslås att 

kommunen är ansvarig för förebyggande underhåll och bolaget för felavhjälpande under-

håll.  

Vidare framgår det inte uttryckligen i avtalet vem som ansvarar för åtgärder efter bolagets 

tillsyn och anmälan i området trafikanläggningar/beläggningar/gatuunderhåll. 
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3.3.2. Iakttagelser kommunen 

De tre tjänstemännen på kommunen ger olika svar vad gäller gränsdragningslistan mellan 

parterna, men konstaterar att de inte delar den bild som de antar att bolaget har. 

3.3.3. Iakttagelser bolaget 

Bolaget framhåller att uttolkningen av begreppet underhåll inte delas av parterna, men att 

de i övrigt anser att gränsdragningslistan är tillfyllest. 

3.3.4. Bedömning 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Bedömningen bygger på att frågan om gränsdragning 

uppenbarligen är oklar framförallt för kommunen. Även för en extern part framstår fram-

förallt åtgärderna efter anmälan av fel som något otydliga vad gäller gränsdragning mel-

lan avtalsparterna.  

Utöver detta är, som tidigare konstaterats, oenigheten kring begreppet underhåll besvä-

rande. Begreppet beskrivs inte närmare än vad som tidigare nämnts, vilket är onödigt 

tunt, samtidigt som det kan sägas finnas en etablerad innebörd av begreppen som disku-

teras i frågan; förebyggande respektive felavhjälpande underhåll. 

3.4. Finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av 
avtalet? 

3.4.1. Avtalet 

I målen för avtalet står att parterna tillsammans ska arbeta med nyckeltalsuppföljningar 

inom kvalitet, produktivitet och effektivitet. Det finns i avtalet inte angivet vilka nyckeltal 

som ska mätas och följas upp och heller inget uttryckt mål i avtalet för vad som kan sägas 

vara en godtagbar nivå för nyckeltalen. 

Vidare stipulerar avtalet att driftmöten ska hållas mellan kommunen och bolaget med två 

veckors intervall och vid särskilt behov med tätare intervall. Driftmötena avser i huvudsak 

att behandla löpande planering och ställningstagande till ÄTA-arbeten. 

Utöver detta ska styrgruppsmöten hållas vid tre tillfällen per år och i huvudsak behandla 

uppföljning av avtalets tillämpning, mål, ekonomi samt nyckeltal. 

I avtalet framgår slutligen att bolaget månadsvis ska tillställa kommunen en redovisning 

över uppdragets genomförande innehållande kostnader och tidsåtgång samt var (Lysekil, 

Brastad/Bro eller Skaftö) arbete utförts inom respektive område (gata eller park). Ur re-

dovisningen ska kostnadsfördelning av material och nedlagd tid kunna utläsas. 

3.4.2. Iakttagelser kommunen 

Kommunen uppger att parterna inte följer upp avtalet via nyckeltal inom något område, 

möjligtvis med undantag för produktivitet då de får den månadsvisa redovisningen av 

bolagen översänd.  

Driftmötena för parkdelen av avtalet hålls enligt uppgift var tredje vecka medan gatudelen 

sedan en tid inte genomför driftmöten. Styrgruppsmötena genomförs enligt uppgift tre 
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gånger per år. Anteckningar från det senaste styrgruppsmötet har redovisats för revision-

en. 

Den månadsvisa redovisningen uppger kommunen att de erhåller. Den har dock inte re-

dovisats för revisionen. 

3.4.3. Iakttagelser bolaget 

Bolaget uppger att ingen av parterna har arbetat aktivt med de nyckeltalsuppföljningar 

som nämns i avtalet. Bolaget mäter dock via en tredje part medborgarnas nöjdhet med 

gata och park löpande, vilket också redovisats för revisionen. Kundnöjdheten har under 

2017-2018 pendlat mellan 58 % och 64 %. 

Vidare verifierar bolaget att driftmötena för parksidan hålls var tredje vecka, driftmötena 

för gatusidan inte alls, samt att styrgruppsmötena genomförs. 

Bolaget uppger att de redovisar uppdragets genomförande enligt avtal, något som också 

redovisats för revisionen. 

3.4.4. Bedömning 

Kontrollmålet är ej uppfyllt. Bedömningen bygger på att det inte finns eller praktiseras 

ändamålsenliga rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtalet. 

Det görs inga nyckeltalsuppföljningar, vilket är en noterbar brist, inte enbart för att det 

framgår av avtalet. Då avtalet till viss del kan sägas vara ett funktionsavtal med kravtexter 

som ”Vegetationsytorna (…) ska vara vackra och tilltalande” (jfr avsnitt om Avtalets tyd-

lighet) är det av vikt att också följa upp nyckeltalen kring detta. En reflektion i samman-

hanget är, dock utanför kontrollmålet, att det är ytterligare en brist att inga mål för nyck-

eltalen formulerats. 

Vidare kan konstateras att driftmötena hålls, men enbart för en del av avtalet. Då parter-

na, som tidigare konstaterats, inte är ense om hur ÄTA-arbeten ska tolkas och hanteras, är 

detta ett problem. I avtalet framgår tydligt att planering och ställningstagande till ÄTA-

arbeten ska hanteras i driftmötena. 
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4. Rekommendationer 

Utifrån ställt faktum att nuvarande avtal är under omförhandling ska rekommendation-

erna ses i ljuset av detta. 

4.1. Form av avtal och målformulering 
Främst bör kommunen göra någon form av målanalys göras om huruvida det nuvarande 

avtalet når de mål som finns uttryckta i det och i bolagets ägardirektiv. Denna analys bör 

förstås följas av ett arbete kring varför eller varför inte målen uppnås. 

Kommunen bör därefter gemensamt bestämma sig för vilken form eller typ av avtal de ska 

ha. Det finns, som oftast, för och nackdelar med alla former.4 Centralt här är kopplingen 

till målet med avtalet samtidigt som det ska vara möjligt för kommunen att följa upp på 

ett kostnadseffektivt och säkert sätt.  

Ett funktionsavtal behöver exempelvis ha tydliga mål för de nyckeltal som mäts, samtidigt 

som de ska vara enkla att mäta. En god ansats finns i den NKI5 av kommuninvånarnas 

nöjdhet av gata och park som redan nu genomförs av bolaget. En annan är SCB:s NMI 

som mäter som bland annat mäter kommuninvånarnas nöjdhet med gator respektive 

gång-och cykelvägar.6  

Ett avtal baserat på metod behöver målformuleringar av annat slag, exempelvis rapporter 

om hur väl bolaget genomför frekvenserna av den överenskomna aktiviteten. Detta kan 

ske via de arbetsrapporter som bolaget producerar, men bör samtidigt kontrolleras via 

stickprov av kommunen. 

4.2. Driftsinstruktion 
Vi rekommenderar att den funktionsbeskrivning som beskriver kraven för entreprenaden 

separeras från avtalet. Istället för funktionsbeskrivningen som en bilaga till avtalet före-

slår vi att kommunen i sin egenskap av beställare tar fram en driftinstruktion som beskri-

ver uppdraget för den löpande driften.  

Driftsinstruktionen ska innehålla arbetsbeskrivning för de vanligaste uppdragen av felav-

hjälpande, löpande och planerat underhåll samt projektartad karaktär vilka tilläggsfaktu-

reras. Kommunen ansvarar för löpande revidering av driftsinstruktionen samt rapporte-

rar alla ärenden genom en överenskommen rutin för att förtydliga uppdragen, minska 

risken for missförstånd/olika tolkningar av uppdrag samt säkra en god dokumentation. På 

så vis blir kommunen en mer aktiv beställare samtidigt som dess ansvar förtydligas. 

I avtalet ska regleras hur ofta driftinstruktionen ska revideras. 

                                                             
4 En av flera studier på området är utförd av Statens väg- och transportforskningsinstitut från 2016 där kon-
traktsmodeller från olika länder jämförs. 
5 Nöjd Kund Index 
6 Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje år Sveriges kommuner att medverka i en medborgarundersök-
ning som publiceras som ett Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Lysekils resultat för 2018 är 49 för gator och 46 
för gång- och cykelvägar vilket är något under medel för riket (54 respektive 55). Parker och grönområden 
mäts inte. 
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4.2.1. Definitioner i instruktionen 

Det framkommer tydligt i granskningen att parterna inte är överens om kritiska definit-

ioner i avtalet. Rekommendationen är att parterna fortsätter arbetet med gemensamma 

samtal om hur olika begrepp i avtalet ska uttolkas och hanteras. Det tydligaste exemplet 

är begreppet underhåll där parterna uppenbarligen har olika tolkningar. 

4.2.2. Tydlighet i instruktionen 

Ett samarbetsavtal av detta slag är i regel långt7 och båda parter kommer sannolikt byta 

personal under löptiden. I intervjuerna framkommer att framförallt kommunen bytt per-

sonal under avtalstiden, vilket gör behovet av ett tydligt avtal stort. Även om tjänstemän-

nen som tecknar avtalet är överens om innebörden av det, är det ingen garanti för att de-

ras efterträdare ser samma tydlighet. Som minst bör begrepp som en tredje part inte kan 

uttolka av avtalet förtydligas. Exempel på detta finns i granskningen, tydligast illustrerat 

med skrivningarna kring anmälan och åtgärd samt blandningen av reda och subjektiva 

tidsbegrepp (snarast eller inom tre veckor). 

4.3. Uppföljning 
Som konstaterats i granskningen är uppföljningen av avtalet inte tillfyllest. Det finns till 

viss del instruktioner i avtalet om hur uppföljningen ska genomföras, men då dessa inte 

följs är det vår rekommendation att framförallt driftmötena återupptas. 

Vidare är det inför ett nytt avtalstecknande lämpligt att avtalet mer detaljerat stipulerar 

hur detsamma ska följas upp. Det finns flera anledningar till att följa upp avtalet. I ett 

ekonomiskt perspektiv är det viktigt att årligen följa upp och kontrollera avtalspriser och 

volymer, samtidigt som det är centralt ur ett rättsligt perspektiv att inte avtalet väsentlig-

en skiljer sig från den överenskomna tjänsten. Slutligen är det affärsmässigt att både 

kommunen och bolaget ger varandra ömsesidig uppmärksamhet och går igenom affärsre-

lationen regelbundet.  

Slutligen ska samtliga möten förstås också dokumenteras. 

 

 

Fredrik Flodin     Said Ashrafi   

Projektledare      Specialist 

                                                             
7 Det finns i lagstiftningen ingen begränsning på hur långt att avtal får vara, även om det av flera skäl är 
olämpligt med långa avtalstider. 
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Från och med 1 januari 2015 skärptes skollagen och det blev tydligare att en kommun löpande under året 
ska hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta. Aktivitetsansvaret reglerar att 
ungdomar under 20 år som av någon anledning inte studerar eller arbetar ska erbjudas lämpliga 
individuella åtgärder. Kommunerna ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register 
över de ungdomar som omfattas av ansvaret. 

Utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutade kommunens revisorer att genomföra en 
granskning avseende hur Lysekils kommun fullgör sitt aktivitetsansvar. Revisionsfrågan formulerades 
enlig följande: ”Har utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen säkerställt ändamålsenliga 
rutiner och en handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret i enlighet med skollagens krav?” För 
att ge ett underlag till besvarandet av revisionsfrågan utgick granskningen från ett antal kontrollmål 
rörande formell styrning genom beslutade rutiner, riktlinjer, handlingsplaner, att ansvarsfrågan var 
klarlagd, resurstilldelning. Dessutom innehöll granskningen ett antal kontrollmål som rörde själva 
verksamheten och hur samverkan med andra aktörer samt det egentliga arbetet med ungdomarna 
säkerställts. 

Den samlade bedömning i rapporten var att det inte säkerställts att det kommunala aktivitetsansvaret 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med skollagens krav och ett antal rekommendationer gavs 
för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete. 

Kommunens revisorer beslutade under hösten 2018 att en uppföljning av tidigare genomförd granskning 
skulle genomföras. Med tanke på omfattningen på uppföljningen har inte gjorts någon djupare 
granskning utifrån hur verksamheten är organiserad utan i stort utifrån styrning av densamma. 

Granskningen har genomförts med stöd av genomgång av relevanta dokument, ”Handlingsplan för 
kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun”, samt intervju med förvaltningschefen för 
utbildningsförvaltningen. 

Initialt kan konstateras att förvaltningen och kommunstyrelsen efter föregående revisionsrapport 
reagerade på ett tydligt och snabbt sätt. Man höll i stort med om den kritik som fördes fram i 
granskningsrapporten och ett uppdrag gavs i februari 2017 att ta fram ett förslag till riktlinjer och 
handlingsplaner gällande kommunens aktivitetsansvar. Detta gjordes med stöd av en arbetsgrupp och 
under hösten 2017 fattade kommunstyrelsen beslutet att fastställa ”Handlingsplan för Kommunala 
aktivitetsansvaret i Lysekils kommun”.

Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun

Inledning
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1. Det finns dokumenterade rutiner, riktlinjer, 
handlingsplaner samt ansvarsfördelning för 
aktivitetsansvaret

Som angavs ovan så togs fram ett styrande 
dokument under 2017, ”Handlingsplan för 
Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils 
kommun”. Dokumentet innehåller rubrikerna:

Leda och styra

• Här tydliggörs att det ska finnas en styrgrupp 
för verksamheten, vilka som ska ingå, 
mötesfrekvensen samt vem som är 
sammankallande. För den arbetsgrupp som 
ska finnas slås också fast samma förhållanden 
som ovan. Det anges också vilka övriga 
samverkansformer som ska finnas utöver 
styrgrupp och arbetsgrupp.

Identifiera, informera och kontakta

• I denna del vilka ungdomar som ska komma 
ifråga för uppmärksamhet samt på vilket sätt 
dessa ska kunna nås för information. 

Lämpliga individuella åtgärder

• Under denna del tydliggörs att en individuell 
plan ska upprättas samt vad som kan 
erbjudas i form av insatser. 

Dokumentationsansvar

• Vem som ska dokumentera arbetet och i vilka 
system.

Förande av register

• Här klargörs att det finns rutiner för 
information om vilka elever som hoppar av 
utbildning, byter skola eller har hög frånvaro. 
Dessutom att det är AME som ansvarar för att 

skicka in efterfrågade uppgifter till SCB.

Utvecklingsmål

• Här anges målen att få gymnasieskolorna att 
återkoppla förändringar i elevernas skolgång 
samt att man inom ramen för KAA ska 
komma i kontakt med samtliga ungdomar 
som identifieras ha behov av insats samt 
erbjuda stöd och aktiviteter. 

Kommentar:

Kommunen reagerade på tidigare granskning 
kring området och tog snabbt fram en 
handlingsplan. Den bedöms innehålla de 
nödvändiga aspekterna för ett klargörande av 
ansvarsförhållanden och arbetssätt. 

En svårighet som funnits är när det gäller att 
identifiera de som hoppar av utbildning och där 
eleven går på gymnasiet utanför Lysekil. Detta 
har lyfts inom Fyrbodal och är en aspekt som 
delas med flera kommuner. Arbetssätt och 
rutiner finns framtaget och det förväntas att det 
snart ska finnas full funktionalitet.

Det finns inga särskilda mål för arbetet, utan 
ambitionen har varit att se det som en del av 
kommunens övergripande målstyrning och de 
”kritiska kvalitetsfaktorer” som angetts och där 
barn och unga är ett ansvarsområde.  Det betyder 
att KAA är ett sätt att arbeta med den 
måluppfyllelsen. Bl a redovisas ungdomars 
sysselsättning samt fullföljandet av studier direkt 
till KF.

Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun

Uppföljning 
Uppföljningen följer här de kontrollmål som den tidigare genomförda 
granskningen utgick från och nedan följer alltså dessa med en kommentar. 
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2. Det finns tillräckliga resurser för arbetet 

I samband med tidigare granskning fanns vissa 
oklarheter kring finansiering av den 
samordnartjänst på halvtid som hade rekryterats.  
Förutom detta har inte några särskilda medel 
avsatts då det anses att arbetet utifrån KAA är en 
del av ordinarie verksamhet, ex vis 
introduktionsprogrammet.

Tjänsten är organiserad under AME, 
arbetsmarknadsenheten.

3. Det sker en kartläggning och registrering av 
vilka som omfattas av aktivitetsansvaret 

Det faktum att det inom kommunen finns en 
högstadieenhet och ett eget gymnasium gör att 
det är enklare att få signaler på vilka ungdomar 
som kan höra till målgruppen för insatser enligt 
KAA. Som angetts tidigare är det i stället en risk 
rörande de elever som utbildar sig på annan ort, 
här pågår ett arbete inom ramen för Fyrbodal för 
att säkra upp informationen till 
hemkommunerna. 

Ansvaret för registrering, dokumentation samt 
rapportering till SCB är ett ansvar som åligger 
samordnaren för arbetet enligt KAA. Det som 
registreras meddelas även förvaltningschefen för 
utbildning som med ledning av inflödet också gör 
egna analyser. Sådana kan leda till förändringar 
av gymnasiets verksamhet för att möta behoven 
av insatser. Ex vis anges att gymnasiets 
individuella program (IM) förändrats under 
senaste året för att korta ner tiden från IM till ett 
gymnasieprogram.  

4. Kontakt sker med berörda ungdomar 

Samordnaren är den som har ansvaret för att ta 
ansvaret med ungdomar inom målgruppen. 
Enligt vad som rapporterades in till SCB under 
våren 2018 rörde det sig om ca 130-140 
ungdomar, hälften var dock redan involverade i 
IM.

5. Det finns ett tillfredsställande samarbete 
med andra aktörer både internt och externt

I handlingsplanen anges tydligt vilka forum som 
ska finnas för samverkan, vilka som ska delta 
samt vem som ansvarar för att sammankalla. Den 
arbetsgrupp som finns har som syfte att på en 
operativ nivå delge varandra vad som är aktuellt 
inom respektive område, diskutera praktisk 
samverkan och samordna och komplettera 
varandras insatser. Det är alltså inte ett 
samverkansforum som finns exklusivt för arbetet 
enligt KAA, däremot blir KAA en utgångspunkt 
för många diskussioner. 

Som tidigare angetts pågår också en samverkan 
med andra kommuner via Fyrbodal.

6. Det är tydligt vilka insatser/åtgärder som 
kan erbjudas 

Alla som deltar på IM har en studieplan vilket 
innebär att de då också har en individuell plan. 
Övriga, i dagsläget 60-70 ungdomar, uppges 
också ha en individuell plan.

7. Arbetet utvärderas så att 
förbättringsområden kan identifieras och 
åtgärdas 

Arbetet med KAA har inte direkt utvärderats men 
till en följd av arbetet har IM behövt 
omstruktureras för att bättre passa ungdomarnas 
behov av utbud. 

Den handlingsplan som beslutats har inte 
utvärderats till innehåll.

Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun



PwC

Utifrån vad som framkommit under arbetet med uppföljning av tidigare rapport kring kommunens 
arbete i enlighet med kommunens aktivitetsansvar (KAA) gör vi den bedömning att verksamheten i allt 
väsentligt är ändamålsenlig. 

Bedömningen utgår från att det nu i styrande dokument klarlagts ansvar och arbetssätt samt att det finns 
en organisation för samverkan mellan berörda instanser. Från genomförd intervju framgår också att 
arbetet enligt KAA står som utgångspunkt för arbetet i mycket av den samverkan som finns kring 
ungdomar.  

Med ledning av uppföljningen rekommenderas att handlingsplanen för det kommunala 
aktivitetsansvaret utvärderas till såväl innehåll som utförande.

2019-01-27

_______________________ _______________________

Håkan Olsson Lars Näsström

Uppdragsledare Projektledare

Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun

Revisionell bedömning



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-05-02 14 (21) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 70

Yttrande över revisionsberättelsen 2018 
Dnr: LKS 2019-132 

Revisorerna i Lysekils kommun har 2019-04-04 överlämnat revisionsberättelsen för år 
2018 till kommunfullmäktige.  

Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt över 
socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta 
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning/kritik är 
riktad. 

Kommunstyrelsen har bedrivit uppsikt över nämnderna inom ramen för kommunens 
styrmodell och ekonomistyrningsprinciper. I enlighet med dessa ska uppföljning 
sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari 
(Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti 
(Uppföljningsrapport 3) samt Årsrapport per 31 december.  

Förvaltningens bedömning är att det under 2018 har bedrivits ett aktivt arbete med 
uppföljning av och uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ekonomiska utfall 
från kommunstyrelsens sida. Utöver behandlingen av uppföljningsrapporterna och 
dialogmöten har beslut fattats om att ta fram en åtgärdsplan för ekonomisk balans för 
hela förvaltningsorganisationen vilken sedan godkänts av kommunfullmäktige. 

Förvaltningen menar att det faktum att nämnderna redovisar underskott mot budget 
för 2018 i sig inte är skäl att rikta kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt. 
Kommunstyrelsen bör initiera en dialog med kommunrevisionen avseende innebörden 
av uppsiktsplikten och hur man förväntar sig att styrelsen ska agera. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23 
Revisionsberättelse för år 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ronald Rombrant (LP): att Lysekilspartiets yttrande över kommunrevisionens kritik 
mot kommunstyrelsen ska utgöra kommunstyrelsens yttrande till kommunrevisionen. 
(se bilaga) 

Christina Gustavsson (S) och Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 
Avslag på Ronald Rombrant förslag. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-05-02 15 (21) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag mot Ronald Rombrants förslag. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. mot Ronald Rombrants 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från Jan-Olof Johansson 
m.fl.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-05-02 16 (21) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Bilaga till § 70 Ronald Rombrants förslag till beslut 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-05-02 17 (21) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-05-02 18 (21) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/4 

Datum 
2019-04-23 

Dnr 
LKS 2019-000132 

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

Yttrande över revisionsberättelsen 2018 

Sammanfattning 
Revisorerna i Lysekils kommun har 2019-04-04 överlämnat revisionsberättelsen 
för år 2018 till kommunfullmäktige.  

Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt över 
socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta 
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning/kritik är 
riktad. 

Kommunstyrelsen har bedrivit uppsikt över nämnderna inom ramen för 
kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciper. I enlighet med dessa ska 
uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista 
februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti 
(Uppföljningsrapport 3) samt Årsrapport per 31 december.  

Förvaltningens bedömning är att det under 2018 har bedrivits ett aktivt arbete med 
uppföljning av och uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ekonomiska utfall 
från kommunstyrelsens sida. Utöver behandlingen av uppföljningsrapporterna och 
dialogmöten har beslut fattats om att ta fram en åtgärdsplan för ekonomisk balans 
för hela förvaltningsorganisationen vilken sedan godkänts av kommunfullmäktige. 

Förvaltningen menar att det faktum att nämnderna redovisar underskott mot 
budget för 2018 i sig inte är skäl att rikta kritik mot kommunstyrelsen för bristande 
uppsikt. Kommunstyrelsen bör initiera en dialog med kommunrevisionen avseende 
innebörden av uppsiktsplikten och hur man förväntar sig att styrelsen ska agera.    

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige 
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Ärendet 
Revisorerna i Lysekils kommun har 2019-04-04 överlämnat revisionsberättelsen 
för år 2018 till kommunfullmäktige.  

Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt över 
socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Revisorerna riktar kritik mot utbildningsnämnden för bristande styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll. 

http://www.lysekil.se/
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Revisorerna riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll. Man påtalar att kritik och anmärkning riktats mot 
socialnämnden tidigare år. 

Ansvarsfrihet tillstyrks inte för socialnämnden. För kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa nämnder tillstyrks ansvarsfrihet. 

I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta 
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning/kritik är 
riktad. 

Förvaltningens synpunkter  
Kommunstyrelsen har bedrivit uppsikt över nämnderna inom ramen för 
kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciper. I enlighet med dessa ska 
uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista 
februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti 
(Uppföljningsrapport 3) samt Årsrapport per 31 december.  
 
Kommunstyrelsens behandling av uppföljningsrapporterna samt ytterligare 
aktiviteter avseende kommunens ekonomiska utfall redovisas i det följande: 
 

• Dialoger med nämnderna inför budget 2019, 2018-03-14 

 
Inom ramen för arbetet med budget 2019 hölls 2018-03-14 budgetdialoger med 
nämnderna med avseende på budgetutfall 2017 samt bedömningar av nuläge och 
framtid. Vid detta möte var alltså även budgeten för 2018 och utfallet per februari 
en punkt på agendan.  

 
• Uppföljningsrapport 1 2018, 2018-03-28, § 41 

I uppföljningsrapport 1 redovisades en prognos för kommunens totala resultat på 
9,8 mnkr vilket var 4,3 mnkr sämre än budgeten på 14,1 mnkr. Socialnämnden 
prognostiserade ett underskott på 19 mnkr. En stor ”pluspost” för kommunen totalt 
var försäljningen av aktier i Rambo AB på 12,3 mnkr.  

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att godkänna rapporten. Man 
beslutade även, med anledning av det prognostiserade underskottet för helåret 
2018, att ge kommundirektören i uppdrag att presentera en handlingsplan för att 
nå ekonomisk balans som omfattar hela kommunförvaltningens verksamhet. 
Planen skulle redovisas för kommunstyrelsen i samband med behandlingen av 
uppföljningsrapport 2. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen att ge presidiet i uppdrag att omedelbart kalla 
till ett särskilt uppsiktsmöte med socialnämnden mot bakgrund av nämndens 
prognostiserade underskott för 2018 på 19 mnkr. 

Detta möte hölls 2018-04-23. 
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• Ekonomisk åtgärdsplan för socialnämnden 2018-05-31, § 80 

Med anledning av det prognostiserade underskottet på 19,1 mnkr hade 
socialnämnden tagit fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans, men man 
informerade kommunstyrelsen om att detta inte var fullt ut genomförbart under 
2018. Vidare hade man tagit beslut om att genomföra en revisionsinsats avseende 
socialförvaltningen.  

Kommunstyrelsens beslut blev att uppmana socialnämnden att genomföra den av 
socialnämnden 2018-04-25 antagna åtgärdsplanen för att nå en budget i balans. 
Vidare gavs ett uppdrag till presidiet och kommundirektören att föra en dialog med 
socialnämnden om inriktningen av den av socialnämnden beslutade 
revisionsinsatsen och finansieringen av denna. 

Denna dialog hölls 2018-06-27. 

 

• Uppföljningsrapport 2 2018, 2018-05-31, § 90 
I uppföljningsrapport 2 prognostiserades för kommunen totalt ett överskott på  
26,1 mnkr, vilket var 12,0 mnkr bättre ån budgeterat resultat på 14,1 mnkr.  
Den främsta orsaken till förbättringen var att socialnämnden tagit beslut om en 
åtgärdsplan innebärande kostnadsminskningar på 10,0 mnkr och nu lade en 
prognos innebärande ett underskott på 9,1 mnkr. 

Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle enbart att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2. I och med detta 
godkändes även den handlingsplan för budget i balans i hela kommunförvaltningen 
som tagits fram av kommundirektören och inarbetats i uppföljningsrapporten. 

Då anpassningar till budget i kommunens verksamhet i stort sett alltid får 
konsekvenser för dimensionering av personal tog kommunstyrelseförvaltningen i 
samband med den ovan nämnda handlingsplanen även fram en rutinbeskrivning 
för hur risk för övertalighet ska hanteras.  

 

• Uppföljningsrapport 3 2018, 201-10-03, § 139 

I uppföljningsrapport 3 prognostiserades för kommunen totalt ett överskott på  
41,1 mnkr, vilket var 27,0 mnkr bättre ån budgeterat resultat på 14,1 mnkr. Den 
avsevärt förbättrade prognosen var hänförligt till ett antal kommuncentrala 
budgetposter. 

Kommunstyrelsen beslut blev att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
uppföljningsrapport 3 2018. Vidare att föreslå fullmäktige att uppmana nämnderna 
att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets 
slut. Dessutom beslutade styrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 
socialnämndens prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler 
åtgärder utöver de som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga 
nämnder och gemensamma verksamhetskostnader 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-18, § 7, i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
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• Slutligt utfall för 2018 

Efter uppföljningsrapport 3 konstaterade under hösten såväl 
samhällsbyggnadsförvaltningen som utbildningsnämnden och socialnämnden att 
de då lämnade prognoserna för helåret inte skulle hålla. Orsakerna var flera, bland 
annat bristande kontroll och uppföljning av olika kostnader men även utökad 
verksamhet som för socialnämndens del ett antal kostsamma placeringar av barn 
och unga enligt LVU (Lagen om vård av unga). Kommentarer till detta finns i 
årsredovisningen för 2018 samt i respektive nämnds årsrapport.  

 

Sammanfattande bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det under 2018 har bedrivits ett aktivt arbete med 
uppföljning av och uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ekonomiska utfall 
från kommunstyrelsens sida. Utöver behandlingen av uppföljningsrapporterna och 
dialogmöten har beslut fattats om att ta fram en åtgärdsplan för ekonomisk balans 
för hela förvaltningsorganisationen vilken sedan godkänts av kommunfullmäktige.  

Socialnämnden har i ett särskilt beslut uppmanats att genomföra den åtgärdsplan 
som tagits fram och där har ett aktivt arbete genomförts för att minska 
underskottet gentemot budget, vilket gett resultat.  

När det gäller socialnämnden bör det även poängteras att kommunstyrelsen i 
samband med rapport U3 tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att 
socialnämndens prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler 
åtgärder utöver de som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga 
nämnder och gemensamma verksamhetskostnader. Detta blev också fullmäktiges 
beslut. Socialnämnden fick därigenom ”sanktion” för ett underskott på 9,1 mnkr.  

Förvaltningen menar att det faktum att nämnderna redovisar underskott mot 
budget för 2018 i sig inte är skäl att rikta kritik mot kommunstyrelsen för bristande 
uppsikt. Kommunstyrelsen bör initiera en dialog med kommunrevisionen avseende 
innebörden av uppsiktsplikten och hur man förväntar sig att styrelsen ska agera. 
 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

 
 

 

Bilaga 
Revisionsberättelse för år 2018 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

http://www.lysekil.se/
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                Socialnämnden 2019-04-24 
   

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

 § 41 
 
Yttrande över revisorernas granskning av socialnämndens 
årsredovisning 2018 
SON 2019-000105 
 
Sammanfattning  
Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2018 riktat anmärkning mot 
socialnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll under 
2018. 
Den politiska revisionens bedömning för 2018 är att socialnämnden inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet som ökat 
under året. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga. 
Revisorerna riktar även anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt 
över socialnämnden. Slutligen tillstyrker inte revisionen ansvarsfrihet för 
socialnämnden. 
 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över revisorernas anmärkning. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens yttrande daterad 2019-04-24 
Revisionsberättelse för 2018 

Nämnden ajournerar sig för överläggningar i ärendet kl 09.20-09.35 

Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar enhälligt enligt förvaltningens yttrande avseende 
revisionens rapport till kommunstyrelsen.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Protokollsanteckning 
Ronny Hammargren (LP) lämnar in en protokollsanteckning 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
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Datum 
2019-04-24 

Dnr 
SON 2019-000105 

 
Socialförvaltningen 
Eva Andersson, 0523-613389 
eva.b.andersson@lysekil.se 
 
 

Yttrande avseende revisionsberättelse 2018 
Sammanfattning 
Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2018 riktat anmärkning mot 
socialnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll under 
2018. 
Den politiska revisionens bedömning för 2018 är att socialnämnden inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet som ökat 
under året. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga. 
Revisorerna riktar även anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt 
över socialnämnden. 
Slutligen tillstyrker inte revisionen ansvarsfrihet för socialnämnden. 
 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över revisorernas anmärkning.        

Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås avge bilagt yttrande avseende revisionens rapport till 
kommunstyrelsen.        
 
Ärendet 
Revisionen har under tidigare år riktat både kritik och anmärkning mot 
socialnämnden för stora budgetunderskott samt bristande ekonomistyrning och 
intern kontroll. För 2016 uppmärksammades en tydlig förbättring men 
revisionens samlade bedömning for 2017 och 2018 är att socialnämnden inte 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet som 
ökat under året. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga 
varför revisionen riktar en anmärkning till socialnämnden för bristande styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll. 
 
Nedan redovisas socialnämndens och förvaltningens aktiviteter gällande 
ekonomiarbetet: 
Månatliga uppföljningar har skett under 2018 mellan socialchef och 
avdelningschefer där verksamhet, ekonomi och åtgärder diskuterats och följs upp. 
Likartade uppföljningar har skett mellan avdelningschefer och deras enhetschefer 
under hela året. 
 
Åtgärdsplan upprättades av förvaltningen och beslutades av SN 2018-04-25. 
Åtgärdsplanen innehöll 2 delar där del 1 innehöll åtgärder motsvarande 10 mnkr 
och del 2 innehöll åtgärder motsvarande 5,5 mnkr. 
Nämnden beslutade om de åtgärder som föreslagits i del 1. De åtgärder som 
socialnämnden beslutat om har genomförts och resulterat i kostnadsminskning i 
enlighet med plan.  
 
Socialnämnden har haft ekonomiska uppföljningar som stående punkt vid alla 
sammanträden under 2018. Uppföljningar och rapporter har kontinuerligt skickats 
vidare och rapporterats till KS för kännedom.  

http://www.lysekil.se/
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Ekonomi har varit en stående punkt på arbetsutskottens möten för 
återrapportering och ständig dialog i syfte att följa arbetet och de effekter som 
uppnåtts. 
 
Ett flertal uppföljningsmöten har skett med KS presidium under 2018. 
 
Vid kommunfullmäktige 2018-10-18 redovisades uppföljningsrapport 3 för 2018. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vara återhållsamma samt vidta 
åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens prognosticerade underskott på 
9,1 mnkr inte skall täckas genom fler åtgärder utöver de som redan beslutats utan 
finansieras genom överskott från övriga nämnder och gemensamma 
verksamhetskostnader. 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2018-04-25 att tillsätta en oberoende 
extern revision av socialförvaltningen som reviderade förvaltningens 
ekonomistyrning. Arbetet genomfördes under andra halvåret 2018 och har 
resulterat i en handlingsplan med aktiviteter som påbörjats under våren 2019. 
 
Rapportering av socialnämndens verksamhet har gjorts i enlighet med kommunens 
styr och ledningsmodell. 
 
Socialnämndens underskott har uppmärksammats och åtgärdsplaner har 
upprättats enligt kommunens ekonomiska styrprinciper.  
 
Förvaltningen har genomfört många olika effektiviseringar under året men under 
sista kvartalet 2018 drabbades IFO av ett stort antal akuta ärenden, inom barn 
och unga, där behovet av externa placeringar ej kunnat undvikas. Även 
LSS/socialpsykiatri hade en liknande ökning av nya ärenden avseende personlig 
assistans. Därför försämrades prognosen drastiskt under sista kvartalet 2018. 
 
Socialnämnden delar inte revisionens bedömning angående att det inte vidtagits 
åtgärder och att det brustit i styrning, ledning, uppföljning och kontroll.  
Förvaltningen har arbetat målmedvetet och genomfört stora effektiviseringar inom 
sin verksamhet under 2018.  

Vård och omsorg har kommit ned i medelkostnaden för särskilt boende för 
deltagande kommuner i den årliga KPB undersökningen. Kostnader för hemtjänst 
har sänkts och i KPB undersökningen ligger vi nu mycket nära medelkostnaden.  

IFO ligger under medelkostnad vad gäller försörjningsstöd och kostnad för vård av 
missbrukare. De har också sänkt sina kostnader vad gäller placeringar av barn och 
unga, med 25%.  

Det förebyggande arbetet och de öppna arbetsformerna har utvecklats mycket inom 
alla avdelningar vilket till stor del har motverkat delar av de ökade kostnader som 
uppstått till följd av nya ärenden.  
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Socialnämndens verksamhet är nästan uteslutande lagstyrd där de olika 
lagrummen med tillhörande insatser är tvingande.  

Verksamheten är av den arten att det är svårt att prognosticera de behov våra 
kommuninnevånare kommer att få då de oftast är orsakade av sjukdom som leder 
till stödbehov samt ohållbara situationer i familjer där samhället behöver träda in. 

 

Eva Andersson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga/bilagor 
Revisionsberättelse för 2018 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 

http://www.lysekil.se/
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 40 
 
Yttrande avseende revisionsberättelse 2018 
UBN 2019-000147 
 
Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2018 riktat kritik mot 
utbildningsnämnden. 
 
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden för 
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Revisionens samlade 
bedömning är att utbildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Beslutade 
och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga. Utbildningsnämnden har 
beretts möjlighet att yttra sig över revisorernas kritik. 
 
Vid årsbokslutet konstaterades att utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 
11,5 mnkr. Gymnasiet har många elever på introduktionsprogrammet. På introduktions-
programmet finns elever som har en utbildningsnivå som motsvarar grundskolenivå, detta 
innebär ökade kostnader på grund av elevernas längre utbildningstid. Vidare har 
gymnasiet inte anpassat organisationen till gällande förutsättningar med lägre 
migrationsrelaterade statsbidrag.  
 
Förskoleverksamheten har ökat i volym. Det är bland annat barn till föräldrar som läser 
svenska för invandrare, SFI, som står för ökningen, vilket är en effekt av att fler kunnat 
börja på SFI. Intäkter från Migrationsverket har minskat, men behoven av stöd till 
nyanländas utbildning finns kvar vilket innebär ökade nettokostnader.  
 
Inom grund- och särskola är det en negativ budgetavvikelse inom bland annat 
interkommunala ersättningar (IKE), IT-kostnader och skolskjutsar. Verksamheter med 
underskott arbetar fram åtgärder för balans.  
 
Inom gymnasiet har ett arbete med en särskild handlingsplan påbörjats och inom 
förskolan finns en justering av barnpeng gjord för 2019. I utbildningsnämndens interna 
kontrollplan för 2019 finns områdena IKE, skolskjutsar och IT. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Beslut inklusive handling skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Datum Dnr 
 2019-04-17 UBN 2019-000147 

  
Utbildningsförvaltningen 
Lennart Olsson, 0523-61 32 90 
lennart.olsson@lysekil.se 
 
 

Yttrande avseende revisionsberättelse 2018 
 
Sammanfattning 
 

Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2018 riktat kritik mot 
utbildningsnämnden.  
 
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden för 
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Revisionens samlade 
bedömning är att utbildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Beslutade 
och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga. Utbildningsnämnden har 
beretts möjlighet att yttra sig över revisorernas kritik. 
  
Förslag till beslut  
 

Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige 
översända förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet 
 
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall försämrades kraftigt under hösten 2018. 
Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga varför revisionen 
riktar kritik till utbildningsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning 
och kontroll. 
 
Förvaltningens synpunkter  
 
Vid uppföljningsrapport 2 per 30:e april konstaterades att nämndens utfall följde 
budget. Resultatet var +400 Tkr och prognosen sattes till +1 mnkr. 
 
Vid uppföljningsrapport 3 per 31:a augusti förelåg en avvikelse på -3,2 mnkr. 
Negativt resultat berodde på minskat statsbidrag för migration. Ökade kostnader 
gällande skolskjutsar och IT konstaterades. Höstterminenens organisation hade 
ökad volym på ett sätt som inte balanserade ovan nämnda förändringar gällande 
minskade intäkter och ökade kostnader. Detta gällde främst gymnasieskolan. En 
stor osäkerhet fanns gällande uppbokade intäkter och budgeterade kostnader. 
Prognosen låg fast men förvaltningen påbörjade en djupare analys. 

http://www.lysekil.se/
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Vid uppföljning per 31:a oktober konstaterades följande: 
Avvikelse på kostnadssidan  

• Interkommunala ersättningar (förutom gymnasiet) -1 mnkr  
• Skolskjutsar  -1 mnkr  
• IT-kostnader  -1,8 mnkr   
• Skolmåltider  -1 mnkr  
• Engångsutgifter -0,5 mnkr  

  
Intäktssidan  

• Statsbidrag migration -2,4 mnkr jmf 2017  
  
Åtgärder som vidtogs eller föreslogs 

• Personalplanering,  
o Varje skola anpassar organisation inför vårterminen 
o Gymnasiet som hade särskilt stor avvikelse arbetar fram en 

handlingsplan för budget i balans. Dels direkta åtgärder och dels 
planering inför kommande läsår, 19-20 

o Allmän återhållsamhet på kostnadssidan 
• Intern kontroll föreslås för att se över IT, skolskjutsar och måltider. 

Nämnden ska granska interna och externa rutiner, beställningar, prognoser 
m.m.  

• Nämnden ska även kvalitetsgranska andra områden i relation till budget 
 
Vid årsbokslutet konstaterade nämnden följande: 
 
Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 11,5 mnkr. Gymnasiet har 
många elever på introduktionsprogrammet. På introduktionsprogrammet finns 
elever som har en utbildningsnivå som motsvarar grundskolenivå, detta innebär 
ökade kostnader på grund av elevernas längre utbildningstid. Vidare har gymnasiet 
inte anpassat organisationen till gällande förutsättningar med lägre 
migrationsrelaterade statsbidrag. Förskoleverksamheten har ökat i volym. Det är 
bland annat barn till föräldrar som läser svenska för invandrare, SFI, som står för 
ökningen, vilket är en effekt av att fler kunnat börja på SFI. Intäkter från 
Migrationsverket har minskat, men behoven av stöd till nyanländas utbildning 
finns kvar vilket innebär ökade nettokostnader. Inom grund- och särskola är det en 
negativ budgetavvikelse inom bland annat interkommunala ersättningar (IKE), IT-
kostnader och skolskjutsar. Verksamheter med underskott arbetar fram åtgärder 
för balans. Inom gymnasiet har ett arbete med en särskild handlingsplan påbörjats 
och inom förskolan finns en justering av barnpeng gjord för 2019. I 
utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2019 finns områdena IKE, 
skolskjutsar och IT. 
 
Sammantaget konstaterar förvaltningen att relevanta åtgärder har vidtagits, vilket 
styrks av första kvartalets utfall 2019, men att åtgärderna har satts in för sent. 
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Lennart Olsson  
Förvaltningschef  
 
Bilagor 
 
Revisionsberättelse 2018 
PwC-rapport – Granskning av Lysekils kommuns årsredovisning 2018 
 
Beslut inklusive handling skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 



Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Fredrik Lundqvist <fredrik.lundqvist> den 29 april 
2019 12:51 
Registrator Lysekils kommun 
Svar till revisorerna. 

Något pt detta håll: 

Revisionen riktar kritik mot kommunstyrelsen för bl a bristande uppsikt och ledning. Jag delar revisionens 
återkommande kritik och valde av bl a detta skäl att lämna politiken vid valet (och lite tidigare än så). 

Under mandatperioden har jag på olika sätt försökt peka på potential genom att bl a utveckla en 
revisionsprocess och definiera uppsiktsplikten lokalt. Det har under mandatperioden funnits många 
tillfällen att diskutera igenom frågor som nu visar sig dåligt genomdiskuterade i bl a kommunstyrelsen. 

Dessa tillfällen har bl a skapats via motioner och interpellationer men det har också funnits tillfällen där 
KS på egen hand har kunnat vara mer aktiv. I samtliga fall vid motioner och interpellationer kring frågor 
som berör revisionens kritik av kommunstyrelsen har KSO plikttroget svarat att detta ligger utanför 
lagkrav eller att ligger utanför kommunens styrmodell. 

Det må så vara att lagen inte exakt anger vad som skall göras när det gäller uppsiktsplikt men 
andemeningen är glasklar. Det är bara att ställa sig följande frågor: 

Hur ofta har råd lämnats till nämnd eller styrelse? 

Hur ofta har KS väckt ett ärende i kommunfullmäktige utifrån uppsiktsplikten? 

Hur ofta har kommunfullmäktige omdefinierat ett uppdrag för en nämnd eller styrelse under budgetår? 

Med utgångspunkt från Lysekils Kommuns styr- och ledningssystem, som till stor del bygger på dialoger 
som ”smörjmedel”, saknas dokumentation varför denna process blir obegriplig för te x revisionen och 
allmänheten. 

Frågan om dokumentation har jag både lyft och efterfrågat otaliga gånger. För att dialoger skall bli 
begripliga ligger det på deltagarna att beskriva/berätta om en förändring utifrån sin egen 
handlingshorisont. 

Något uttryck för en sådan tanke existerar inte och då kommet det politiska arbetet att uppfattas som 
ett ”låt gå” system. Tyvärr är kommunens styr- och ledningssystem inte tillräckligt genomtänkt och, än 
värre, odiskuterbart. 

Summa summarum. Tidigare kommunstyrelse och kommunfullmäktige har varit väl medvetna om att 
uppsiktsplikten kan förstås som otillräcklig i Lysekils Kommun. Mot bakgrund av detta skall tidigare och 
nuvarande kommunsstyrelse tacksamt lyssna på revisionens kritik och gå i en bättre riktning framöver.  

Fredrik Lundqvist 



Ärende 5 – Fullmäktigespresidiets förlag till beslut 
 
Revisionsberättelsen för Lysekils kommun 2018 – beviljande av ansvarsfrihet  
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils 
kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har brustit i 
sin tillsyn av socialnämnden, utbildningsnämnden samt har brustit i sin styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll i den verksamhet som bedrivits inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden samt anmärkning mot 
socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande ekonomistyrning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge presidiet i fullmäktige i uppdrag att under 2019 
ha minst ett dialogmöte med socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att de gemensamma nämnderna, IT-nämnden, 
miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 
 
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2018 varit ledamöter eller 
ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den egna nämnden eller 
styrelsen. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-05-02 19 (21) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 71

Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse för Samordningsförbundet 
Väst  
Dnr: LKS 2019-122 

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse 
för år 2018. 

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att 
samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 
under år 2018. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med Kommunal 
redovisningslag och bedöms som rättvisande. 

Jäv 

Christina Gustavsson (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-05 
Samordningsförbundets årsredovisning 2018 med bilagor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet 
Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet Väst 
ansvarsfrihet för år 2018. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 
2019-04-05 

Dnr 
LKS 2019-000122 

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

Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Väst  
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordnings-
förbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet 
Väst ansvarsfrihet för år 2018.      

Ärendet 
Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för år 2018. 

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att 
samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 
under år 2018. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med 
Kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare  

 

Bilaga 
Samordningsförbundets årsredovisning 2018 med bilagor 

Beslutet skickas till  
Samordningsförbundet Väst 

http://www.lysekil.se/
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med    
Sof Väst insatser 2018 
Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2018 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler kommer 

i arbete. Förväntat resultat är 

en större effektivitet och att 

resurser då frigörs så att fler 

kan erbjudas rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala och 

arbetsmässiga behov och de 

samordnade insatserna skall 

beakta jämställdhet och 

mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser. Målet för 

processamordnaren är att träffa 100 

samverkansparter under 2018 

Sof ska samarbeta med parternas verksam-heter 

på olika nivåer och sträva efter samordn-ing av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen och 

kostnadseffektiva för samhället, implementeras 

hos parterna. 

Sof ska stödja kompetensutveckling hos 

medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, 

beredningsgrupp, chefer och tjänstepersoner som 

berörs av samverkan.  Målet är 200 deltagare i 

kunskapsutveckling i samverkan 2018. 
 

Processamordnaren inkl. övrig 
personal har under 2018 
informerat eller diskuterat 
Förbundets insatser med 170 
samverkansparter.  

På AME/ALE/AMA i alla kommuner 

förutom i Färgelanda finns avtal om 

arbetsträningsplats samt på Dingle 

Hundcentrum.    6 deltagare, har 

varit på någon dessa platser. 

Arenadagar och Förbundets Dag har 
genomförts med sammanlagt 342 
handläggare-/medarbetare från 
samtliga kommuner och parter.  
 

6 styrelseledamöter, förbundschef 
processamordnare, samt en 
medarbetare deltog på Nationella 
Finsamkonferensen 

14 chefer från beredningsgruppen 
och AME/ALE/AMA deltog i JGL-
utbildning  

  Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. Sof Väst uppvisar ett positivt resultat 
för perioden. 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2018 
Rehabvägledare (Rv) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018  
Att öka möjligheterna till arbete, 

studier och egen försörjning samt 

att deltagaren får ökad hälsa och 

livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder som är i 

behov av samordnat stöd ifrån två 

eller fler av våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 120 nya deltagare under året Rehabvägledarna har under året 

haft 133 nya deltagare, 72 kvinnor 

och 61 män, samt 2 anonyma.  

 Vid anvisningar ska unga personer 

upp till 29 år prioriteras. 

Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via 

Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen 

försörjning. 

22 % av deltagarna som anvisades 

under 2018 var under 30 år.  

16 % av alla deltagarna som 

avslutades under 2018 hade helt 

kommit i egen försörjning. 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra sig 

insatserna. 

Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via 

Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle ha arbete eller studier, gäller 

heltid eller deltid med eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

Drygt 60 % av deltagarna som 

avslutades under 2018 kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 28 % av 

alla deltagarna som avslutades 

under 2018 har kommit i arbete 

eller till studier eller 46 % av dem 

som kunde tillgodogöra sig 

insatsen. 

 
Kommentar: Hänsyn bör tas till den gynnsamma arbetsmarknaden 2018, så de deltagare som har kommit till Rv står mycket långt ifrån arbetsmarknaden, ”förrehab”. 
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Rehabvägledare (Rv) forts. 
Uppföljning 6 månader efter 

avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2016-07-

01 och tom 2018-06-30 

221 deltagare avslutades under 

denna period, 210 hade gett sitt 

samtyckte att delta i 

uppföljningen och 160 eller 76 % 

svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut gör de även det 6 månader 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för 

samma grupp deltagare. 

28 % (16 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut. 

 

39 % (30 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2015 -01-

01 och tom 2016-12-31 

141 deltagare avslutades under 

perioden, 126 hade gett sitt 

samtyckte att delta i 

uppföljningen och 82 personer 

svarade eller 65 %. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut 2015 och 2016 gör de även 

det 2 år efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för 

samma grupp deltagare. 

42 % (27 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 2 år efter avslut. 

 

50 % (40 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 2 år efter avslut. 

 
Kommentar: Flera personer har egen försörjning, samt arbetar och studerar 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut, dvs. resultatet är bestående och antalet  
som arbetar, studerar och har egen försörjning har t.o.m. ökat. 
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Utredningen  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 

Att utreda en individs 

förutsättningar för arbete/studier. 

 

Personer i arbetsför ålder som är i 

behov av funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 180 deltagare under året. 145 personer remitterades 2018 till 
utredningen och 120 har deltagit, 
av dessa ingick 10 i utrednings-
gruppen som genomfördes i 
Strömstad.  
147 blev kallade till utredningen, 
27 avböjde och ytterligare 12 var ej 
längre aktuella när de skulle kallas. 

 Vid anvisningar ska unga personer 

upp till 29 år prioriteras. 

 14 % av deltagarna i utredningen 

under 2018, var under 30 år. 
 

Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, därav en arbetsterapeut i stället för två.  

Rekrytering av ytterligare en arbetsterapeut har pågått sedan slutet av 2017, men utan resultat. 
 

Motivations- och Vägledningskurs (MVK) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018  
Ökad arbetsförmåga och bättre 

hälsa för deltagarna. 

MVK-vuxna, där prioriteras 

personer över 25 år och som har 

viss erfarenhet av arbetslivet. 
 

MVK-unga, där prioriteras 

personer under 30 år och som 

saknar eller har mycket liten 

erfarenhet av arbetslivet. 

Minst 4 grupper och 40 deltagare under året  

 

 
 

Minst 2 grupper och 20 deltagare under året 

MVK har under 2018 haft 4 

grupper och 45 deltagare. Därav 

var 17 deltagare yngre än 30 år, 

dvs. från målgruppen MVK-unga. 

 

 

Kommentar: Personalomsättning och vakans under flera månader medförde att en grupp under våren fick ställas in. 
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Motivations- och Vägledningskurs Etableringen (MVK-etableringen/nyanlända) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Ökad arbetsförmåga och bättre 

hälsa för deltagarna. 

Nyanlända och personer i 

etableringen, samt utrikesfödda 

som har svårigheter på 

arbetsmarknaden 

Minst 4 grupper och 40 deltagare from april. 

 

 
 

 

MVK-etableringen/nyanlända har 

från april – december 2018 haft 3 

grupper och 31 deltagare. En grupp 

i Uddevalla, en i Strömstad och en i 

Lysekil. Dessutom 

informationsmöte för drygt 40 

eventuellt aktuella deltagare. 

Kommentar: Personalomsättning och vakans under flera månader medförde att en grupp under våren fick ställas in. 
 

Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Att göra deltagarna medvetna om 

sina fysiska förutsättningar och 

eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i insatser som Sof 

Väst finanserar, dock i första 

hand de som deltar i 

Utredningen och MVK 

Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, 

motion per grupp inom Utredning och MVK. 

 

Genomfört 22 föreläsning under 

året. 9 i Utredning (en per grupp). 

11 i MVK (3 i varje grupp) och 2 i 

MVK-etableringen. 

Att vara en del i uppdraget att 

utreda deltagarens 

förutsättningar för yrkesarbete, 

samt att kunna ge råd till deltaga-

rna utifrån sin specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester, 

inkl. råd och stöd under året. 

Genomfört 76 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst 

verksamheter under året.   

Kommentar: genomförde inga 

tester på deltagarna i 

Utredningsgruppen som 

genomfördes i Strömstad 
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Steg1 Uddevalla och Steg1 Lysekil 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Tidigt fånga upp och ge en 

meningsfull aktivitet till ungdomar 

som hoppat av skolan, eller är på 

väg att hoppa av skolan. 

Unga vuxna 16-29 år med diffus 

problematik, med eller utan 

diagnos som står långt från 

arbetsmarknaden. 

Steg1 Uddevalla 

Minst 40 nya deltagare/år  

Steg1 Uddevalla har under året 

haft 48 deltagare varav 32 nya 

deltagare, inkl. gruppen som 

startade i oktober och pågår tom 

mars. 

  Steg1 Lysekil 

Minst 24 nya deltagare/år. 

Steg1 Lysekil har under året haft 14 

deltagare varav 9 nya deltagare.  

Kommentar: Steg1 i Lysekil har varit underbemannat sedan i februari och större delen av våren med stor personalomsättning. Sista gruppen avslutades 31 maj och 

insatsen har upphört. 
 

ASF-utvecklare 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Öka kunskapen om AFS och 

kompletterande arbetsmarknad 

inom förbundets område. 

Chefer, handläggare och andra 

tjänstepersoner. 

Minst 100 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon 

form av samverkansmöten om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad under året. 

ASF-utvecklaren har under året 
informerad och diskuterat ASF med 
147 samverkansaktörer. Många har 
deltagit vid flera tillfällen.  

Genomföra kommunvis 

förankringsprocess om ASF. 

Handläggare/tjänstepersoner i 

kommunerna 

I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en 

handläggare som arbetar med ASF. 

ASF-utvecklaren är samman-

kallande i nätverket med hand-

läggare från kommunerna 

Öka Sof Västs målgrupps 

förutsättningar för arbete och egen 

försörjning. 

Personer i arbetsför ålder som 

står långt ifrån arbetsmarknaden 

och har svårigheter att få/eller 

behålla ett arbete. 

Stödja och undersöka möjligheter för dem som 

vill gå utbildning i ASF 

ASF-utvecklaren har i samarbete 

med AF och Coompanion 

medverkat till att en 

etableringsanalys genomförts i 

Uddevalla i syfte att undersöka 
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intresse och möjlighet till 

utbildning i socialt företagande. 

Öka utbudet av arbetstillfällena för 

personer som har svårt för att 

konkurrerar på den öppna 

arbetsmarknaden. 

Arbetssökande, sjukskrivna och 

deltagare inom sysselsättning, 

LSS och psykiatrin. 

Minst ett nytt arbetsintegerande socialt företag 

Ska ha startat inom Sof Västs område under 

2018. 

 

Något nytt ASF har inte startat 

under 2018, men flera är pg. i 

Uddevalla, Orust och Strömstad.  

Finnas som extra stöd (”konsult”) till 

befintliga sociala företag inom Sof 

Väst område. 

Anställda och personer som 

arbetstränar-/prövar på ASF i Sof 

Väst område. 

Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas 

ner eller gå i konkurs. 

Handlett personalen på Dingle 

Hundcenter. 

Stöd och hjälp för utveckling av 

Brannebys ASF och Orustmodellen 
 

ESF-projekt En skola för alla, Steg1 liknande insatser i kommunerna 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Sprida kunskap om projektet. Chefer och handläggare inom 

Sof´s Västs område 
50 samverkansparter/år 
 

Ha dialogträffar i varje kommun för att diskutera 

behov och önskemål om insats för målgruppen 

unga i utanförskap, samt ingå i styrgrupper när 

insatsen har startat. 

Ansvarar för uppstarten och genomförande av 

Steg1 insatserna som tillhör ESF-projektet ”En 

skola för alla”. 

Sammanlagt har 141 medarbetare 

medverkat runt projektet.  

29 Dialogträffar/styrgruppsmöten 

har genomförts där 24 

samverkansparter har deltagit. 

2 informationsmöte med totalt 96 

chefer, handläggare och elever. 

Vid uppstartskonferensen för 

projektet den 15 mars var med 21 

deltagare från vårt område. 

 Chefer och handläggare inom Sof  
Västs område som arbetar med  
unga i utanförskap och 

Färdigställa insatsbeskrivningar där så önskas i  

samtliga av förbundets kommuner, samt med- 

verka i genomförandefasen av projektet. 

Steg1 Strömstad startade i april, 

Steg1 Orust startade i september 

Steg1 Munkedal/Färgelanda 
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medarbetarna i projektet.  startade i oktober 

Steg1 LUST (Lysekil, Uddevalla, 

Sotenäs och Tanum) kommer att 

starta i februari 2019. 

Tidigt fånga upp och ge en menings- 

full aktivitet till ungdomar som  

hoppat av, eller är på väg att hoppa 

av skolan. 

Reducera utanförskap hos unga  

vuxna. 

Vara motivations- och aktivitetshöj- 

ande samt arbets- eller studieför- 

beredande. 

Unga vuxna 16-29 (24) år med  

diffus problematik, med eller utan 

diagnos, som står långt från 

arbetsmarknaden. 

Unga vuxna som behöver/vill 

komplettera sina studier på olika  

nivåer för att kunna komma vidare.. 

Unga vuxna som upplevs ha ett 

utanförskap eller känner sig socialt 

isolerade, som är i behov av  

kontakt med två parter. 

Sammanlagt 6 grupper/år och sammanlagt minst 

50 (40) nya deltagare/år  

 

3 grupper har startat/en per Steg1, 

mede totalt 30 (23) deltagare. 

  Säkerställa att Sofs del av projektet blir klart och  

håller den standard som ESF kräver.  

 Alla rapporter som har lämnats in 

till ESF är godkända. 

Kommentar: I ESF-projektet ingår Unga vuxna 16 – 24 år, men Sof Väst arbetar med målgruppen upp till 29 år och finansierar den delen av insatsen. Antal deltagare i 
ESF-projektet ska vara 40 under hela projektet, men Sof Väst har målet 50, dvs. ytterligare 10 deltagare i åldern 25 – 29 år. 
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Statistik 
Fyra Strukturövergripande insatser finansierades 2018 av Sof Väst: Processamordnare, ASF-utvecklare, 

Delprojektledare ESF-projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt deltagit 818 

medarbetare, flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men 

bara en gång per aktivitet. 
 

Sof Väst individinriktade insatser har under 2018 haft 475 deltagare,  248 kvinnor och 227 män, samt ytterligare 

30 anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma 

deltagarna är räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var 373 unika deltagare, d.v.s. 102 deltagare har 

deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång.Under 2018 har det varit 400 nya deltagare, 

varav 202 kvinnor och 198 män. 338 deltagare avslutade sin insats 2018, varav 181 kvinnor och 157 män.  

Den 31 december 2018 deltog 137 personer i någon av Sof Väst individinriktade insatser, 67 kvinnor och 70 

män.  Under 2018 var ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det har varit 

förhållandevis flera insatser riktade till unga och där finns det flera män än kvinnor? 
 

Rehabvägledare:  Finns i förbundets samtliga kommuner, 4,2 tjänster. 

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i 

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF). 
 

Statistik för rehabvägledarna för 2018.  

Rehabvägledarna hade under året totalt 187 deltagare, 110 kvinnor och 77 män. Därav 133 nya deltagare, 72 

kvinnor och 61 män. 86 deltagare avslutades hos Rehabvägledarna 2018 55 kvinnor och 31 män. 
 

Kommunvis uppdelning av deltagarna hos Rehabvägledarna 2018  

 

131 nya, 72 kvinnor och 61 män                                                 86 avslutade, 55 kvinnor och 31 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång 
 

 

 

Avslutningsorsak för de 86 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2018. 
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Sysselsättning vid start och avslut för de 86 som avslutades hos rehabvägledare 2018.  
 

         55 kvinnor                            31 män 

        
24 av de 86 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 28 %.  

För kvinnorna är det 29 % och för männen är det 26%.   
 

 

Försörjning vid start och avslut för de 86 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2018. 
 

          55 kvinnor        31 män   

   
Totalt 14 av 86 avslutade deltagare, vilket är 16 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 18 % och för männen 13 %.  

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat.  
 

 
 

Kommentar: 60 % av deltagarna som avslutades under perioden kunde tillgodogöra sig insatsen.  

27 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen hade kommit till egenförsöjning vid avslut (16 % av alla 

avslutade). 46 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen hade kommit i arbete eller studier vid avslut  

(28 % av alla avslutade). 2017 kunde 78 % av deltagarna tillgodogöra sig insatsen, det visar att de som 

anvisas nu till Samordningsförbundet står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. 

2017 avslutades 22 % pga. sjukdom, medan 2018 avslutades 34 % pga. sjukdom. 
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Åldersfördelning för de 86 deltagarna (55 kvinnor och 31 män) som avslutades hos rehabvägledare 2018.  

 
Genomsnittsåldern var 42,7 år, för kvinnor 44,8 år och för män 38,8 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 20 av 86 eller 23 % av deltagarna som avslutades 2018. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 86 personer som avslutades hos rehabvägledare 2018.             

 

  
77 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

78 % av kvinnorna och 74 % av männen.  
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 86 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2018. 

 

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 4,5 år för kvinnorna var det 4,2 år och 5,1 år för män. 
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Huvudremittent och medremittent för 79 av de 133 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 

2018. Denna fråga togs bort i SUS på grund av GDPR. 

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

AF och kommunen är oftast huvudremittent.  

Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed  oftare medremetent. 
 

 

Månadvis fördelning av de 133 som påbörjade och 86 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2018.  

 

 
Antal anvisade januari – juni var 65 och för juli – december 68.  
 

 

Inskrivningstiden för de 86 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2018.  

 

        
Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 8,2 månader.  För kvinnorna 9,1 månader och för män, 7,5 månader.  

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader och max ett år. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 6 personer (3 kvinnor och 3 män) som under 2018 hade arbetsprövning-

/träning/praktik på någon av kommunernas AME/AMA/ALE, inkl. Dingle Hundcetrum (ASF). 

Strömstad 1 man, Munkedal 1 man och 1 kvinna, Sotenäs 1 man och 1 kvinna, Lysekil 1 kvinna 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2016-07-01 tom 2018-06-30. 

221 deltagare avslutades under perioden, 210 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem 

svarade 160, eller  76 %. 
 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 160 deltagare som svarade   

  
Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 160 deltagare som avslutades under tiden 2016-
07-01 tom 2018-06-30  och svarade.   
 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” = egen försörjning som 
inte kan kombineras med något annat. 
 

 
 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2015-01-01 tom 2016-12-30. 

141 deltagare avslutades under perioden, 126 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem 

svarade 82 eller 65 %. 

Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 82 deltagare som svarade   
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62 av 160, dvs. 39 % av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader 

efter avslut. 

Jämförelse: 
67 av 221 dvs. 30 % som avslutades under denna 
period, arbetar eller studerar vid avslut. 

 

44 av 160, dvs. 28 %. som deltog i uppföljningen 

hade egen försörjning 6 månader efter avslut,  

Jämförelse: 

35 av 221 dvs. 16 % som avslutades under denna 

period hade hel egen försörjning vid avslut 

 

41 av 82, dvs. 50 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 

Jämförelse: 
56 av 141 dvs. 40 % som avslutades 
under denna period, arbetar eller 
studerar vid avslut. 
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Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 82 deltagare som avslutades under tiden 2015-01-01 
tom 2016-12-30  och svarade.   

 
Kommentar: Flera personer har egen försörjning, samt arbetar och studerar 6 månader och 2 år efter avslut 
än vid avslut, dvs. resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning har 
ökat.  
 

 
 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. En grupp genomfördes i Strömstad. 

Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka.  

3,3 tjänster, där av 0,3 fysioterapeut som medverkade även i MVK och MVK-etableringen.  

En tjänst som arbetsterapeut har förbundet inte lyckats bemanna under hela 2018. 

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  
 

 

Statistik för utredningsenheten 2018 
 

Kommunvis fördelning av de 120 (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredning under 2018. 

9 grupper genomfördes 2018, därav en grupp i Strömstad, med 6 deltagare från Strömstad, en från Tanum 1, 
två från Munkedal 2 och en från Uddevalla. Samtliga ingår i statistiken nedan. 
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35 av 82 dvs. 42 % av dem som deltog i 

uppföljningen hade hel egen försörjning 

2 år efter avslut. 

Jämförelse: 

38 av 141 dvs. 27 % som avslutades 

under denna period hade hel egen 

försörjning vid avslut 
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Försörjning vid start för de  120 deltagare som deltog i utredningen under 2018.  

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra 

   
Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

 

 

Åldersfördelning för de 120 deltagarna (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredningen under 2018.  

  
Genomsnittsåldern var 43,8 år, för kvinnor 42,9 år och för män 44,9 år.  
Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 101 deltagare eller 84 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 14 %. 
 

Utbildningsbakgrund för de 120 personer (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredningen under 2018.  
 

       
73 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

70 % av kvinnorna och 75 % av männen. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 120 personer som deltog i utredningen 2018.  

 

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är 4,9 år, för kvinnorna 4,6 år och för männen 5,3 år 
16 % hade haft offentlig försörjning i mera än 9 år. 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 120 personer som deltog i utredningen under 2018. 

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

 

MVK-vuxna och unga placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 1,4 tjänster som kursledare. 

Gruppverksamhet, varje grupp pågår dagligen i 5 – 6 veckor.  Målgruppen för MVK-vuxna var personer över 25 

år och som har viss erfarenhet av arbetslivet, medan målgruppen för MVK-unga var personer under 30 år och 

som saknar eller har mycket liten erfarenhet av arbetslivet. Grupperna slogs ihop och deltog samtidigt. 

MVK riktar sig till personer som behöver extra motivation och vägledning för att ta sig in på arbetsmarknaden.  

Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Lättare fysisk träning ingår varje vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för 

deltagarna samt att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen 

försörjning. Under hela våren och sommaren saknades en kursledare. 
 

Statistik för MVK 2018 

Kommunvis fördelning av de 45 (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK vuxna + unga 2018.  

 
 
Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt MVK-princip.  
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Försörjning vid start för de 45 deltagare (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK under 2018.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

    
26 av 45 deltagare eller 58 % hade sjuk-/rehabpenning eller försörjningsstöd och det stämmer överens med 
målgruppen 
 
 

Åldersfördelning för de 45 deltagarna (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018.  

 
Genomsnittsåldern var 38,4 år, för kvinnor 38,7 år och för män 37,9 år. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 45 personer (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018. 
 

     
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 45 personer som deltog i MVK 2018. 
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Inremittent för de 45 (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018.   

   
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

MVK nyanlända/etableringen med placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. Insatsen startade i 

maj  2018. Det var en grupp Uddevalla, en i Strömstad och en i Lysekil. Insatsen riktar sig till nyanlända och 

personer i etableringen som är i behov av mera stöd än vad som ingår i ordinarie verksamheter hos 

myndigheterna.  

Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för 

arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning. 
 

Statistik för MVK- etablering 2018 

Kommunvis fördelning av de 31  (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering 2018.  

Personalen från MVK-nyanlända/etableringen har i samarbete med SFI och AF genomfört informationsmöte i 

kommunerna. Där har det deltagit 24 personer, de ingår i anonyma och finns inte med i statistiken för övrigt.  

 
 

Försörjning vid start för de 31 deltagare (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering under 2018.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

                14 kvinnor    17 män 

    
Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanlända i Sverige kan få om de deltar i 

Arbetsförmedlingens etableringsprogram, kan även vara föräldrapenning. 
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Åldersfördelning för de 31 deltagarna (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering 2018. 

   
Genomsnitt var 38,6 år, för kvinnor 41,1 år och för männen 36,3 år. 
 

 
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 31 personer som deltog i MVK-etablering 2018. 

 
 

 

Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.  

Samordningsförbundet finansiera 1,9 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, 0,8 handledare från No Limits/ABF och 0,1 

personal från vuxen psykiatrin (sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut).  

Gruppverksamhet, dagligen i ca 5 månader och individuellt stöd i upp till ett år. 

Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg 
att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande 
samt arbets- eller studieförberedande. 
 

Statistik för Steg1 i Uddevalla 2018 

48 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2018, där av 20 kvinnor och 28 män.  

4 grupper har under året startat med sammanlagt 32 ungdomar 

36 ungdomar har avslutats i Steg1 i Uddevalla  2018, 16 kvinnor och 20 män.  
 

 

Försörjning före insatsen för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018 i Steg1 Uddevalla. 

 
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet  
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Åldersfördelning för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018  i Steg1 Uddevalla. 

 
Genomsnittsåldern var 23,4 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018 i Steg1 Uddevalla. 

 
   

 

Huvudremittent och medremittent för de 32 (13 kvinnor och 19 män) som påbörjade 2018 Steg1 Uddevalla 

    
 

Steg1 Lysekil insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Lysekils kommun.  

Samordningsförbundet finansiera 1,1 tjänster. 1,0 arbetsterapeut och 0,1 personal från vuxen psykiatrin 

(sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut).  

Gruppverksamhet, dagligen i ca 5 månader och individuellt stöd i upp till ett år. 

Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg 
att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande 
samt arbets- eller studieförberedande. 
Insatsen pågick ifrån augusti 2017 tom sista gruppen som avslutades 31 maj 2018 och insatsen har upphört.  

Antal deltagare januari – maj 2018 var 14 ungdomar.  5 av ungdomarna började under 2017 vilket innebär, 9 nya 

deltagare under 2018. 
 

Statistik för Steg1 Lysekil 2018 

14 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Lysekil 2018, därav 4 kvinnor, 10 män. Därav var 9 som började i 

insatsen 2018. Samtliga är avslutade. 
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Försörjning före insatsen för de 14 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Lysekil.  

 
 

 

 

Åldersfördelning för de 14 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Lysekil.  
 

 
 

Genomsnittsåldern var 21,8 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 14 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Lysekil.  

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Lysekil.  

 
 

 

ESF-projekt, ”En skola för alla”: 

Steg1 liknande insatser i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och Färgelanda. 

Målgruppen är unga vuxna 16 – 24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samma mål och syfte som med 

Steg1 i Uddevalla och Lysekil  
 

Steg1 i Strömstad startade den 1 april. 2 heltidstjänster där en finansieras av Sof Väst via ESF-projektet.  
 

Statistik för Steg1 Strömstad 2018 

Sammanlagt 12 deltagare under 2018 2 kvinnor och 10 män.  

5 män avslutades under 2018. 
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Försörjning före insatsen för de 12 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Strömstad.  

 
 

 

Åldersfördelning för de 12 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Strömstad. 

 
Genomsnittsåldern var 22,1 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 12 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Strömstad.  

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 12 som påbörjade 2018 Steg1 Strömstad.  
 

 
 

 

Steg1 Orust startade den 12 september 2018. Två 50 % tjänster där den en finansieras av Sof Väst via ESF-

projektet.  
 

Statistik för Steg1 Orust 2018 

9 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Orust 2018, därav 2 kvinnor, 7 män. 
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Försörjning före insatsen för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Orust. 

 
 

 

Åldersfördelning för de 9 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Orust. 

 
Genomsnittsåldern var 21,7 år 
 

 
 

Utbildningsbakgrund för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Orust 

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Orust.  
 

 
 

 

Steg1 i Munkedal/Färgelanda startade den 1 oktober 2018. 2 heltidstjänster där en finansieras av Sof Väst via 

ESF-projektet.  
 

Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2018 

9 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2018, därav 4 kvinnor, 5 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 
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Åldersfördelning för de 9 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 
 

 
Genomsnittsåldern var 22,4 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.  

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Munkedal/Färgelanda.  

 
 

 

Kommunvis fördelning av 57 unga med Aktivitetsersättning (29 kvinnor och 28 män) som under 2018 

deltog i någon av Sof Väst insatser. 28 av dessa, 10 kvinnor och 18 män deltog i någon av Steg1-insatserna. 

 

Kommentarer: 57 (samtliga unika) av 373 deltagare eller 15 % av deltagarna hade aktivitetsersättning 
när de började insats finansierad av Samordningsförbundet Väst. 
172 (går ej att se hur många som är unika) av total antal deltagare, dvs. av 475 var i åldersgrupperna 16 
– 29 år, det är 36 % av alla deltagare eller drygt en tredje del.  
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Fallbeskrivningar 2018 
 

Fredrika född 1964 remitteras till RV av AF och IFO. Har haft offentlig försörjning i nära 10 år, först sjukskrivning 

tills hon blev utförsäkrad 2013 och kom över till Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd sen 2015. 

Fredrika har fibromyalgi, ångest och depression och har kontakt med psykiatrin. Hon har tidigare arbetat som 

sjukvårdsbiträde.  

Fredrika tackar nej till alla insatser som inte finns på hemorten varför RV är det enda alternativet. Efter några 

besök hittar RV en arbetsträningsplats hos en privat arbetsgivare. I arbetsuppgifterna ingår att ha 

kundkontakt och möta människor. Omfattning är då 10 timmar/vecka. Tyvärr så fungerar inte detta arbete 

p.g.a. all kundkontakt som leder till ökad ångest och sömnlöshet. RV ordnar en ny arbetsträningsplats på ett 

kontor med div kontorsgöromål på samma omfattning som tidigare och med mindre kundkontakt. 

Återkommande uppföljningsmöten med anpassning av arbetsuppgifter och utökning av arbetstid leder bara 

till mer ångest och stress.   

Fredrika avslutas hos RV efter 8 mån för vidare kontakt hos vården. 
 

 

Filip född 1990 remitteras ifrån FK till flera av Sof Västs insatser; utredning, RV och MVK. Filip hade 

förmodligen varit aktuellt för Steg1, men det fanns inte i hans kommun när remissen skrevs. Filip har en 

ADHD- diagnos och psykisk ohälsa och har inte arbetat eller studerat efter gymnasiet. Filip har 

aktivitetsersättning.  Filip får inledningsvis kontakt med RV och ett par samtal genomförs. I väntan på 

arbetsförmågeutredning får Filip plats i gruppverksamheten MVK som pågår i 5 veckor för att komma igång 

och få rutiner i vardagen.  Filip genomför MVK men har en del frånvaro p.g.a. sin psykiska ohälsa och 

svårigheter att vara i grupp. Kommer efter avslutad kurs med på utredningen som finner hans arbetsförmåga 

som god rent fysiskt om det kan anpassas till hans behov av struktur och liten arbetsplats, gärna 

ensamarbete.  Filip återgår efter avslutad utredning till RV för att hitta en arbetsträningsplats. Underlag från 

MVK och utredningen ger ett bra underlag för RV att finna en lämplig arbetsträning. Efter en tid får Filip 

arbetsträna hos en fordonsmekaniker med enklare uppgifter vilket fungerade bra då detta arbete inte kräver 

deltagande i grupp och inte så många kundmöten. Filip kan succesivt öka sin arbetstid och har idag en 

subventionerad anställning. Under tiden hos Sof Väst får Filip hjälp med rätt vårdkontakter och får hjälp med 

sin psykiska ohälsa. Avstämningsmöten och nätverksmöten med remitterande myndigheter har genomförts 

flera gånger under Filips tid hos Sof Väst där gemensamma beslut om fortsättning tagits. 

Filip var inskriven hos Sof Väst i 12 månader. 
 

Fatima kvinna född 1958 remitteras av IFO till arbetsförmågeutredning för att klargöra arbetsförmåga utifrån 

fysiska begränsningar. Fatima kom till Sverige för ca 20 år sedan och har haft försörjningsstöd till och från och 

endast arbetat kortare perioder. Efter kort tid uppdagas att det visar sig vara språkliga begränsningar som är 

det största hindret.  

Fatima avslutas efter 4 veckors utredning och hänvisas åter till remitterande myndighet.  
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Sammanfattning från Indikatorerna 2018 

Hur vet vi att vi blir bättre?  

Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.  

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund och insatser att bedöma 

egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående 

parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

Styrelsen och Beredningsgruppen fyllde i enkäten den 28 september.  

Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.  
 

  

 

Resultat styrelsen (13 tillfrågade, 13 svarade) 
Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 
Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade 
arbetsinsatserna? 
Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? 

 
 
 

  

 

Resultat Beredningsgrupp (14 tillfrågade, 13 svar) 
Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara? 
Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det 
gäller insatser för deltagarna? 
Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 
Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? 

 

 
 

  

Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet 

Väst har fyllt i enkäten vid personalmöten (APT) i maj och oktober.    Vi ville veta hur personalen upplever 

arbetet i Samordningsförbundet Väst.  

I maj lämnades ut 16 enkäter och 12 svarade, men alla svarade inte på samtliga frågor.  

I oktober lämnades ut 16 enkäter och 15 svarade alla svarade på samtliga frågor. 
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Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i 

den verksamheten/insatserna de arbetar inom. 

 

Resultat personal (27 tillfrågade, 27 svar) 
Fråga1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?  
Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör? 
Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? 
Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?  

 

 
Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? 
Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? 
Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 
Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade 
insatsen? 
Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? 
 

 
 

  

 

Samtliga Deltagare i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden 
januari – oktober ska ha möjlighet att svara på frågor. 
260 deltagare avslutades under perioden, 188 deltagare erbjöds att svara, 179 svarade, 20 var ej nåbara och 52 hade 

inte möjlighet att lämna sina synpunkter. Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor. 

Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor. 
 

Resultat deltagare avslutade (179 svar, 95 kvinnor och 80 män, 4 ej uppgivit kön) 
Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 
Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått? 
Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt? 
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Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov? 
 

 
 

 
 
Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 
Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 
Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 

 
 

Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört? 
 

 

 
 
 

Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört? 
Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-05-02 20 (21) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 72

Redovisning av obesvarade medborgarförslag våren 2019 
Dnr: LKS 2019-134 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om 
året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt  

Kommunstyrelseförvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat 
arbetet med att besvara medborgarförslag.  

Sedan redovisningen i kommunfullmäktige i november 2018 har kommunstyrelsen 
besvarat 12 förslag och kommunfullmäktige har besvarat 6. Under samma tid har 5 nya 
förslag lämnas in. Totalt har kommunstyrelsen 12 öppna och pågående 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2019-04-23 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade medborgarförslag våren 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 
2019-04-23 

Dnr 
LKS 2019-000134 

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

Redovisning av obesvarade medborgarförslag våren 2019 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat 
arbetet med att besvara medborgarförslag.  

Sedan redovisningen i kommunfullmäktige i november 2018 har kommunstyrelsen 
besvarat 12 förslag och kommunfullmäktige har besvarat 6. Under samma tid har 
5 nya förslag lämnas in. Totalt har kommunstyrelsen 12 öppna och pågående 
medborgarförslag      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade medborgarförslag våren 2019.      

Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 

Totalt har kommunstyrelsen 12 öppna och pågående medborgarförslag, varav två 
förslag är likadana med olika förslagsställare.  

Förvaltningens synpunkter  
Kommunstyrelseförvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat 
arbetet med att besvara medborgarförslag. Sedan redovisningen i 
kommunfullmäktige i november 2018 har kommunstyrelsen besvarat 12 förslag och 
kommunfullmäktige har besvarat 6. Under samma tid har 5 nya förslag lämnas in. 

Förslag om ytterkläder för personalen inom hemvården (LKS 2018-476) samt det 
äldsta förslaget från 2012 (LKS 2012-359) om trottoaren förbi Gullmarsskolans 
parkering på Norra Kvarngatan har varit uppe på kommunstyrelsens sammanträde 
men har lyfts ur för komplettering.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilaga 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2019-04-23 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


 

 

 
 
LKS 2019-000134 
 

OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-23 

 

  

 
Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning 
2019-000129 & 
2018-000665, är samma 
förslag med olika 
förslagsställare 

2019-04-02 Förslagsställare Medborgarförslag - Lysekils kommun bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen 

2018-000696 2018-12-20 Förslagsställare Medborgarförslag om båtmuseum - utställning 
2018-000632 2018-11-14 Förslagsställare Medborgarförslag om mer lägenheter för ungdomar och barnfamiljer. 
2018-000476 2018-07-26 Förslagsställare Medborgarförslag om ytterkläder för personalen inom hemvården och 

bidrag för slitage av personliga skor 
2017-000411 2017-05-23 Förslagsställare Medborgarförslag - Bygg en cykelväg på järnvägsspåret mellan Håby 

och Lysekil 
2017-000110 2017-02-10 Förslagsställare Medborgarförslag - Simbana i havet 
2017-000090 2017-02-01 Förslagsställarna Medborgarförslag - gällande Lysekilsbanan 2.0 
2015-000553 2015-11-23 Förslagsställare Medborgarförslag - Fortsätt att bygga cykelväg från Lyse till Brastad 
2012-000359 2012-09-25 Förslagsställare Medborgarförslag-Trottoar förbi Gullmarsskolans parkering på Norra 

Kvarngatan 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-05-02 21 (21) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 73

Redovisning av obesvarade motioner våren 2019 
Dnr: LKS 2019-135 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om 
året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Kommunstyrelsen har 56 pågående och öppna motioner. Det är en ökning sedan 
redovisningen i november i kommunfullmäktige. Efter redovisningen i 
kommunfullmäktige i november 2018 har det inkommit 6 nya motioner och 4 motioner 
har blivit besvarade.    

Förvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat arbetet med att 
besvara medborgarförslag. Förvaltningen har svårt att inom befintliga resurser 
prioritera inkomna motioner i den takt som nya motioner inkommer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23 
Förteckning över obesvarade motioner 2019-04-23 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade motioner våren 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
2019-04-23 

Dnr 
LKS 2019-000135 

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

Redovisning av obesvarade motioner våren 2019 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Kommunstyrelsen har 56 pågående och öppna motioner. Det är en ökning sedan 
redovisningen i november i kommunfullmäktige. Efter redovisningen i 
kommunfullmäktige i november 2018 har det inkommit 6 nya motioner och  
4 motioner har blivit besvarade.    

Förvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat arbetet med att 
besvara medborgarförslag. Förvaltningen har svårt att inom befintliga resurser 
prioritera inkomna motioner i den takt som nya motioner inkommer   

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade motioner våren 2019.      

Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Kommunstyrelsen har 56 pågående och öppna motioner. Det är en ökning sedan 
redovisningen i november i kommunfullmäktige.  

Efter redovisningen i kommunfullmäktige november 2018 har det inkommit 6 nya 
motioner och 4 motioner har blivit besvarade. 

Förvaltningens synpunkter  
Enligt kommunallagen 5 kap 35 §, ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.” 

Det innebär att kommunfullmäktige i sak inte kan behandla en motion som inte har 
färdigberetts, men det står däremot kommunfullmäktige fritt att från vidare 
behandling avskriva en inte förberedd motion. 

Förvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat arbetet med att 
besvara medborgarförslag. Förvaltningen har svårt att inom befintliga resurser 
prioritera inkomna motioner i den takt som nya motioner inkommer. 

http://www.lysekil.se/
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Dnr 
LKS 2019-000135 

 

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

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare  

 

Bilaga 
Förteckning över obesvarade motioner 2019-04-23 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


 

 

 
 
LKS 2019-000135 
 

OBESVARADE MOTIONER 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-04-23 

 

  

 
Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning 
2019-000150 2019-04-15 Ronny Hammargren (LP) Motion om ny linjesträckning och återinförande av "shoppingrundan" 
2019-000148 2019-04-11 Ulf Hanstål (M) Motion - Entlediga Socialnämnden 
2019-000109 2019-03-19 Ulf Hanstål (M) Motion - Vi måste satsa och planera för framtiden - ny skola, 

idrottshall, simhall och ishall 
2019-000049 2019-02-12 Yngve Berlin (K), Britt-Marie 

Kjellgren (K) 
Motion - Det behövs ett gemensamt agerande från drabbade 
kommuner, för en rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och 
omsorg 

2019-000036 2019-01-31 Ulf Hanstål (M) Motion om utökad färjetrafik 
2018-000641 2018-11-19 Annette Calner (LP) Motion - Ändra titeln tjänsteman till tjänsteperson 
2018-000558 2018-09-27 Magnus Elisson, 

Sverigedemokraterna 
Motion om multiarena i Brodalen 

2018-000557 2018-09-27 Magnus Elisson, 
Sverigedemokraterna 

Motion om ny spetsgymnasielinje med fokus på hållbarhet och 
cirkulär ekonomi 

2018-000556 2018-09-27 Christoffer Zackarisson, 
Sverigedemokraterna 

Motion om hundrastgård i Brastad 

2018-000555 2018-09-27 Magnus Elisson, 
Sverigedemokraterna 

Motion om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil 

2018-000540 2018-09-19 Fredrik Häller Motion om att prioritera framtagande av vattennära industrimark. 
2018-000511 2018-08-27 Jeanette Janson, 

Lysekilspartiet 
Motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun 

2018-000258 2018-04-10 Lars Björneld (L) Motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom VA-utbyggnad 
2018-000217 2018-03-28 Fredrik Häller (LP) Motion om upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen 
2018-000216 2018-03-28 Fredrik Häller (LP) Motion om revidering av näringslivsstratregin 
2018-000163 2018-03-08 Christoffer Zakariasson (SD) Motion - angående utbyggnad av Brastad sporthall 
2018-000131 2018-02-21 Siw lycke, Monica Andersson 

Centerpartiet 
Motion om UF-företag 

2018-000123 2018-02-16 Wictoria Insulán (M) Motion om ökad komfort för dykare, paddlare och övriga besökare 
kring Släggö, året runt 



 
  Sida 

2(4) 
 

 

Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning 
2018-000105 2018-02-08 Inge Löfgren (MP) Motion om att göra Metvik/Fiskebäcksvik till naturreservat 
2017-000772 2017-11-08 Britt-Marie Kjellgren (K), Yngve 

Berlin (K) Kommunistiska 
partiet 

Motion om att utreda förutsättningarna för 30-timmarsvecka i vården 

2017-000740 2017-10-17 Inge Löfgren (MP) Motion om att installera solceller på kommunens byggnader 
2017-000713 2017-10-09 Richard Åkerman (M) Motion om offentlig toalett i Grundsund 
2017-000493 2017-06-19 Christoffer Zakariasson (SD), 

Tommy Westman (SD), 
Sebastian Ahlqvist (SD), m.fl. 

Motion om rastgård för hundar i Brastad 

2017-000491 2017-06-19 Christoffer Zakariasson (SD), 
Tommy Westman (SD), 
Sebastian Ahlqvist (SD), m.fl. 

Motion om brist på billigare boenden 

2017-000376 2017-05-10 Yngve Berlin (K) Britt-Marie 
Kjellgren (K) m.fl. 

Motion - De fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och 
service, skall också ägas av kommunen! 

2017-000281 2017-04-07 Ronald Rombrant, Fredrik 
Häller och Ronny Hammargren 
(LP) 

Motion om att överföra Lysekils omsorgsbostäder till kommunens 
ägo 

2017-000125 2017-02-13 Lars Björneld (L) Motion - Större byggrätter i fritidshusområden ger ökad inflyttning 
2017-000118 2017-02-13 Ronald Rombrant (LP), 

Lysekilspartiet, m.fl. 
Motion om att utreda förutsättningarna för, och möjliga vinster med, 
en samlokalisering av de s.k. blåljusverksamheterna 

2017-000117 2017-02-10 Siw Lycke (C) Motion om att förnya skyltarna till Cykelspåret 
2017-000103 2017-02-07 Fredrik Lundqvist (lp) Motion om att dokumentera dialogmöten 
2016-000667 2016-10-14 Fredrik Häller, Lysekilspartiet 

(LP) 
Motion avseende gästhamnar och ställplatser för husbilar 

2016-000440 2016-06-22 Ann-Charlotte Strömwall (L, 
Liberalerna) 

Motion om belysning vid Vikarvet 

2016-000316 2016-05-17 Siw Lycke, Christer 
Hammarqvist, Monica 
Andersson, Centerpartiet 

Motion om microplaster  - idag finns det mer plast än fisk i våra 
vattendrag 

2016-000030 2016-01-25 Siw Lycke m.fl. , Centerpartiet Motion ang. funktionsnedsättningsramp på badplats 
2015-000599 2015-12-12 Marthin Hermansson, 

Vänsterpartiet 
Motion om att Lysekils kommun omgående tar fram en lokal 
lagstadgad energi och klimatplan 

2015-000552 2015-11-23 Inge Löfgren, Miljöpartiet Motion om ett fossilfritt Lysekil 



 
  Sida 

3(4) 
 

 

Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning 
2015-000514 2015-10-29 Lars Björneld, Folkpartiet Motion ang. den extra avgiften för resa med 

kollektivtrafiken/båttrafiken över Gullmaren 
2015-000339 2015-06-22 Thomas Falk, Lysekilspartiet Motion om offentlig toalett i Grundsunds centrum, som ska vara 

öppet året runt. 
2015-000336 2015-06-22 Ulrika Häller Lundbäck, 

Kristdemokraterna 
Motion betr. "Skjuts till restaurang som alternativ till hemkörd mat" 

2015-000190 2015-04-21 Hermansson Marthin (V) 
Vänsterpartiet 

Motion om kommunal barnomsorg på obekväma arbetstider, 
"nattis"/"kvällsis" 

2015-000088 2015-02-18 Fredrik Lundqvist (LP) Motion om att tydliggöra kommunfullmäktige som plats för 
ansvarsprövning 

2014-000544 2014-12-08 Fredrik Lundqvist (LP) Motion om medverkan till levande sten- och ölandskap 
2014-000230 2014-05-19 Folkpartiet / Carlsson Camilla Motion - Uppmärksamma behoven från föreningens ungdom, de har 

väntat tillräckligt länge på en Skateboardbana 
2014-000172 2014-04-09 Ortner Bernt, (S) 

socialdemokraterna 
Motion om anläggande av fribad i Lysekils kommun 

2014-000153 2014-03-25 Miljöpartiet i Lysekil / Löfgren 
Inge 

Motion om att bygga en cykelbana mellan Lysekil och Brastad 

2014-000102 2014-03-07 Folkpartiet Motion - Framtiden hotad för föreningen L. Laurin flaggskepp 
bogserbåten "Harry" 

2014-000087 2014-02-21 Folkpartiet/Karlsson Roland och 
Strömwall A-C 

Motion - Nu är det dags att uppmärksamma Lysekils historiska vagga 
i Gamlestan, Norra hamnen och på Skeppsholmen 

2014-000073 2014-02-12 Folkpartiet / Karlsson Roland Motion - Utred förutsättningarna att införa fria kollektivtrafikresor för 
pensionärer med lika regler i hela regionen 

2013-000474 2013-12-11 Centerpartiet i Lysekil Motion om studentmedarbetare 
2013-000407 2013-11-06 Strömwall Ann-Charlotte (FP) Motion - Önskan från synskadade att måla kanterna vid 

övergångsställena med vit färg 
2013-000368 2013-10-04 Strömwall Ann-Charlotte (FP) Motion med förslag om att placera uppvärmda soffor utanför varje 

särskilt boende i kommunen 
2013-000328 2013-09-26 Karlsson Roland, FP Motion om att koppla ihop strandpromenaden via Lilla Ålevik - 

Långeviks badplats - Valbodalen - Sivik med kuststigen 
2013-000289 2013-08-29 Larsson Marianne/Karlsson 

Roland 
Motion-Anläggande av grusplan/parkeringsyta vid bottnavallen 
Grundsund 

2013-000099 2013-03-19 Rombrant Ronald, 
Lysekilspartiet 

Motion om tillgänglighets- och bemötandepolicy i Lysekils kommun 



 
  Sida 

4(4) 
 

 

Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning 
2013-000014 2013-01-16 Skaftöpartiet/Thomas Falk Motion angående befrielse av hamnavgift fiskefartyget L 158 Sandö 
 



 

 

Motion ang. ökad trygghet i Lysekil 
Med anledning av de senaste årens ökade incidenter i Lysekil, med skadegörelse, hot och 

trakassering av våra kommunmedborgare och företagare, måste vi som politiker nu se allvaret i 

situationen. Att bara avskriva incidenterna som ”pojkstreck” duger helt enkelt inte. Med anledning av 

de senaste händelserna på Badhusberget måste frågan om ordningsvakter och kameraövervakning 

återigen lyftas. 

Vi har som politiker ensidigt arbetat med att stärka upp familjerollen och ökade fritidsaktiviteter för 

att på ett mjukare sätt hantera frågan.  

Nu kan vi konstatera att detta inte räcker. Vi måste också skärpa våra rutiner för ordnings hållande av 

allmän plats. 

Det framkommer också med all tydlighet att Polisens resurser inom överskådlig framtid inte kommer 

att räcka till för att fylla ens de grundläggande behoven av trygghet hos våra kommunmedborgare. 

Vi vill därför:  

 

• Att kommunen skyndsamt utreder frågan om ordningsvakter. Området bör vara Lysekils 

stadskärna inkl. Badhusberget. 

• Att kommunen tar fram en plan för att sätta upp bevakningskameror på särskilt utsatta 

platser  

 

Krister Samuelsson (m) Daniel Arvidsson (SD) 



2019-05-08 

 
Motion angående återvändande IS-aktiva 

Vi moderater i Lysekil fram tills i dag stött en progressiv invandringspolitik. Denna 
inställning har vi haft för att vi har ansett att Lysekil behöver fler invånare, särskilt 
ungdomar och barnfamiljer. Vi moderater har alltid varit bärare av grundtanken om 
allas rätt att vara olika, det vill säga att det är ointressant vart du kommer ifrån, det 
som betyder något är vart du är på väg. 

Men den senaste internationella utvecklingen gjort att vi nu måste markera ett 
avståndstagande. 

Det finns människor från Sverige som har tagit ställning mot det som vi alla trodde 
var gemensamma värderingar. Detta ställningstagande har inte skett på gator och 
torg genom traditionella demokratiska metoder. Dessa människor valde, mot avrådan 
från UD att ta värvning för en annan part som direkt för krig mot våra grundläggande 
demokratiska värderingar, det vill säga våra. De har deltagit i handlingar av de mest 
avskyvärda slag och med metoder som väcker avsky i samtliga politiska läger i vårt 
Sverige. 

Vi anser därför att de regler som vi fram tills i dag har stått bakom måste anpassas till 
den nu uppkomna situationen. 

Vi kan aldrig acceptera att människor som har deltagit i militära operationer eller 
annan omstörtande verksamhet återigen skall kunna åtnjuta skydd av det svenska 
samhället, det vill säga ett samhällssystem som de med all kraft tagit avstånd från. Vi 
föreslår därför att förvaltningen utreder möjligheterna att införa följande åtgärder. 

• Den som deltagit i eller understött, terrorism, till exempel återvändande IS-
terrorister, inte skall vara välkomna till Lysekils kommun. Sådana personer har 
genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och därmed också 
förverkat sina möjligheter att få någon hjälp från Lysekil kommun.  

• Därför kommer de inte att erhålla stöd av Lysekils kommun i någon form. 
Lysekils kommun skall därför inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till 
med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällsenlig 
service. 

• Barn (det vill säga de som är under 18 år) skall undantas från ovan.   

Lysekils kommun kommer genom detta ställningstagande att prioritera våra 
kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de 
som blivit terrorismens offer.  

Högaktningsfullt  

Krister Samuelsson 

Moderaterna i Lysekil. 



2019-05-08 

Motion ang. Frukost i skolan 

  
Den forskning som på senare år bedrivits visar att barn och unga som äter frukost har ofta 
goda matvanor under resten av dagen. Frukosten är en bra start som ger dels en bra grund 
för en god arbetsmiljö i skolan men framförallt vad gäller studieresultat. Det är bevisat att 
skolbarn som äter en bra frukost håller vikten lättare, presterar bättre i skolan/på jobbet och 
har färre hål i tänderna och stärker elevernas psykiska välbefinnande. 

Att erbjuda frukost i skolan är ett bra sätt att på både kort och lång sikt ge samma möjligheter 
för alla barn att klara sin skolgång, undervisningen flyter lättare och studieresultaten 
förbättras. Till det kan läggas argument som att bra frukostvanor leder till bra lunchvanor. Ett 
otal undersökningar visar att allt för många av våra skolungdomar har en bristfällig eller 
kanske rent av ingen frukostvana alls. 

För oss moderater är kampen för alla barns lika förutsättningar att klara skolan av största 
vikt. Vi moderater anser att våra barn är vår viktigaste resurs. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag härmed. 

• Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för ett 
genomförande av ovanstående under en försöksperiod av 1 år 

• Att förvaltningen också får återkomma med förslag till hur detta i så fall skall 
finansieras. 

 

 

Högaktingsfullt 

Krister Samuelsson  

Moderaterna i Lysekil 

 



 

 
Vi gillar olika! 

 
 

Interpellation till Kommunalråd Jan Olof Johansson. 

Kommunerna i Sverige har under de senaste årtiondena fått allt större 
åtaganden. Vi hade från början ansvar för lite vägar, parker, grundläggande 
socialvård, något litet hem för de äldre, till att i dag både ansvara för skola, 
vård och omsorg. Samtidigt har staten lagt på oss, kartläggning av 
terrorism/celler, migration, avancerad sjukvård, avancerad äldrevård och nu 
också ordningsfrågor. Vår inrikesminister hänvisade i en intervju i SVD till att 
frågan om lag och ordning ytters vilade på kommunerna. 

För oss och många andra mindre och mellanstora kommuner har detta lett till 
en allt hårdare prioritering av våra ekonomiska resurser. Staten har också 
tydligt uttalat att vi som kommuner inte kan räkna med kompensation från 
staten. 

Staten avsäger sig dock inte det styrande ansvaret. Vid sidan av allt fler 
åtaganden som man ensidigt lägger över på kommunerna, följer också, 
hårdare krav, striktare kontroller samt ytterligare regleringar. Flera forskare 
inom Göteborgs universitet menar nu att den kommunala självstyrelsen i 
praktiken har upphört. 

För oss i Lysekil leder detta till att vårt handlingsutrymme hela tiden beskärs, 
och att vår budget för våra verksamheter blir allt mer svårhanterad. 

Fråga till kommunalråd Jan Olof Johansson. 

1. Vad har du i egenskap av kommunalråd gjort inom vårt 
samarbetsorgan (SKL) för att belysa det här? 

2. Vad har du i egenskap av Socialdemokrat gjort för att driva frågan om 
kommunernas ekonomiska villkor med avseende på ovanstående? 

3. Har du i vårt samarbetsorgan Fyrbodal drivit frågan om det ökade 
pålagorna från staten gentemot landets kommuner. 



 

 
Vi gillar olika! 

 
4. Vad har du själv för tankar och ideer om det framtida utökade 

ansvarstagandet och våra framtida möjligheter att uppfylla dessa för 
vår kommun mot bakgrund av vår kommunstorlek? 

Krister Samuelsson (m) 

 



Kommunrevisorernas gruppindelning och bevakning av  
nämnder och bolag 
 
Nämnder 
 
Kommunstyrelse Gunvor Kent 
 
Samhällsbyggnadsnämnd  Dan Olle 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän  Kent  Dan 
 
Utbildningsnämnd  Tommy  Thor 
 
Socialnämnd  Kent  Thor 
 
Valnämnd  Tommy Johan 
 
 
Bolag 
 
Koncernen Lysekils Stadshus AB                     Kent Gunvor 

Havets Hus i Lysekil AB                                 Kent Dan    

LysekilsBostäder AB                          Tommy Olle 

Lysekils Hamn AB                                         Johan  Thor 

LEVA i Lysekil AB                                    Olle Kent 

Rambo AB                                                  Johan Dan 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän  Olle 
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