
Årsredovisning 2014



Årsredovisning 2014

Syfte 
Årsredovisningens främsta syfte är att ge en översiktlig information om kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Den ska kunna användas som ett 
beslutsunderlag på övergripande nivå och användas som ett hjälpmedel i den strategiska planeringen.

Målgrupp 
Årsredovisningen vänder sig till kommunens politiker, kommuninvånare samt externa intressenter som har intresse att följa utvecklingen av Lysekils kommuns verksamhet och 
ekonomi.
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Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän

Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnd
(Upphörde 30 juni - 2014)
Miljönämnd för 
mellersta Bohuslän
IT-nämnd
Lönenämnd

Politisk organisation 2014

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGS-
NÄMND



Verksamheten i sammandrag
2014 2013 2012 2011 2010 2009

Antal invånare 14 299 14 369 14 396 14 398 14 521 14 535
Kommunal utdebitering , kr 22,46 22,06 22,06* 22,49 22,49 22,49
Verksamhetens nettokostnader, mnkr 748 722 706 700 703 666
Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 759 724 709 716 701 675
Skatteintäkter och generella statsbidrag per 
invånare, kr 53 091 50 357 49 223 49 750 48 292 46 428

Årets resultat, mnkr 13 4 3 18 -1 11
Anläggningstillgångar, mnkr 533 540 548 530 554 528
Anläggningstillgångar per invånare, kr 37 300 37 585 38 085 36 788 38 152 36 322
Eget kapital, mnkr 275 259 252 247 228 229
Eget kapital per invånare, kr 19 225 18 018 17 486 17 135 15 701 15 747
Soliditet, procent 39,6 37,4 36,6 36,4 34,8 35,4
Låneskuld, mnkr 186 229 244 253 233 214
Låneskuld per invånare, kr 12 995 15 946 16 958 17 560 16 046 14 736
Antal anställda 1 434 1 453 1 438 1 420 1 438 1 427

*Skattesänkningen beror på skatteväxling med 43 öre i samband med att Västra Götalandsregionen övertog hela ansvaret för kollektivtrafiken 2012.

Arvoden och antal förtroendevalda
2014 2013 2012

Summa arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda, mnkr 5,4 4,8 4,7

Antal förtroendevalda 179 173 163

varav män 112 104 100

varav kvinnor 67 69 63

Procent och mandatförteckning 
i kommunfullmäktigevalet 2014
Parti Röstetal Procent Mandat

Moderata samlingspartiet 813 8,4% 3

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 2 435 25,3% 7

Folkpartiet liveralerna 841 8,7% 3

Centerpartiet 448 4,7% 1

Vänsterpartiet 599 6,2% 2

Miljöpartiet de gröna 494 5,1% 2

Kommunisterna 638 6,6% 2

Kristdemokraterna 276 2,9% 1

Lysekilspartiet.nu 2 171 22,6% 7

Sverigedemokraterna 873 9,1% 3

Feministiskt initiativ 8 0,1% 0

Övriga partier 28 0,3%

Summa röster 9 624 100,0% 31

Ogilta röster - blanka 167 1,7%

Ogilta röster - övriga 6 0,1%

Valdeltagande 9 797 83,1%

Valdeltagande och antal röstberättigade
2014 2010 2006

Valdeltagande i procent 83,1 81,9 79,5

Antal röstberättigade 11 794 11 890 11 785

5ÅRSREDOVISNING - 2014
KOMMENTAR OCH ORGANISATION

Kommunala snabbfakta

Lysekils kommunvapen

Lysekils kommunvapens utseende kommer ifrån ett förslag som 
lades fram 1904 av stadens borgmästare Axel Sundberg. 
 Förklaringen till vapnets utseende är att de tre stjärnorna skulle 
representera de två stjärnorna i Lysekils historia- Gyllenstierna och 
Strömstierna- och den tredje stjärnan skulle vara den nya stadens 
egen stjärna.
 De båda fiskarna i vapnet ska representera fiskets betydelse för 
Lysekils utveckling och har sagts föreställa sillar. Utformningen i 
vapnet avviker dock väsentligt från en sill. 
 Enligt en muntlig tradition rådde vid vapnets tillkomst stora 
meningsskiljaktigheter mellan fiskets företrädare och stenhuggeri-
industrins män.
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Intäkter och fördelning av skattekronor

Intäkter som kommunen har för att kunna finansiera kommunens verksamheter

Fördelning av komunens kostnader utifrån varje hundralapp som betalas i kommunskatt

Socialnämnd, äldreomsorg, handikappomsorg, 
individ o familjeomsorg. 39,4:- 

Bildningsnämnd, grundskola och förskola. 22,4:-

Gymnasie- & vuxenutbildning. 12,7:-

Gator o vägar, offenlig belysning, parker,  
teknisk verksamhet. 10,6:-

Pensionskostnader. 5,1:-
Politisk verksamhet och gemensam administration. 3,9:-
Räddningstjänst. 1,5:-
Näringsliv. 0,9:-
Byggnadsnämnd. 0,6:-

Kommunalskatt och skatteutjämning. 72,6:-

Bidrag, huvudsakligen statsbidrag. 6,6:-

Intäkter för utbildning av elever på gymnasiet 
och i vuxenutbildningen. 4,7:-

Avgifter, t.ex barn- och äldreomsorg, hamnavgifter. 4,6:-
Övriga intäkter. 4,4:- 
Fastighetsavgift 3,4:-
Hyror. 2,8
Finansiella intäkter. 0,9:-
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År 2013 var ett oroligt år med nya politiska konstellationer och skifte i den 
politiska ledningen. Inför budgetarbetet 2014 tog vi höjd för att det skulle 
bli ett ekonomiskt svagt år eftersom de senaste årens ekonomiska tillskott 
utöver de generella statsbidragen skulle försvinna. 
Med 2014 års bokslut i handen kan vi se att den genomförda skattehöj-
ningen var ett väl avvägt beslut som visar att vi med viss marginal levt upp 
till det resultat vi budgeterat. Många andra kommuner har haft det betydligt 
svårare och höjer nu skatten ett år senare än vad vi gjorde. Samtidigt har vi 
kunnat arbeta med en mer långsiktig budgetprocess där vi planerar för tre 
år framåt.

Förändringar
Vi har haft ett starkt fokus på kommunens förvaltningsorganisation under 
det gångna året. Ett antal personer i ledande positioner har försvunnit och 
ersatts av nya, en del med tillfälliga uppdrag. Det är en stor utmaning att 
ersätta personer på ledande positioner utan att tappa fart i arbetet, samti-
digt är det ett tillfälle att införa förändringar. 
I den politiska organisationen sker också förändringar i samband med star-
ten av den nya mandatperioden.  
 En stor förändring genomförs inom utbildningssektorn. Sotenäs kommun 
lämnade under 2014 den gemensamma gymnasieorganisation som även 
innefattade vuxenutbildningen. I den nya organisation vi nu skapar bildas 
en nämnd som tar ansvar för all utbildning från förskola till vuxenutbildning 
i en gemensam utbildningsförvaltning.
 En annan förändring är att vi återgår till det tidigare systemet med en soci-
alnämnd istället för de två nämnder, individ och myndighetsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden, som under några år har delat socialförvaltning-
ens verksamhet mellan sig.

Utveckling
En kommun ska dock inte bara förvaltas, den behöver också utvecklas. Den 
stora satsningen på Stångenäshemmet håller god fart och kommer snart 
att vara förverkligad. Samtidigt tas planer fram för ett nytt äldreboende 
som ska ersätta det gamla Lysekilshemmet. En fastighet i Grundsund har 
överförts till LysekilsBostäder för att kunna bygga fler lägenheter för de 
äldre invånarna.
Inom utbildningssektorn har vi under året haft fokus på grundskolorna där 
vi arbetar för att skapa moderna lokaler med modern utrustning anpassade 
till dagens verksamhet.
Urbaniseringskrafterna är starka och utgör ett hot mot alla mindre kom-
muner som ligger utanför storstädernas arbetsmarknadsregioner. Vi möter 
detta genom att vara ett stöd för föreningar och företag som arbetar för att 
de boende ska få tillgång till bredband. Vi verkar också för en utbyggnad 
av de vägar som förbättrar kommunikationen till och från E6. Tillsammans 
med detta ska vi förenkla såväl för nya som redan etablerade företag att 
utvecklas i kommunen. 

Lysekil i mars 2015

Jan-Olof  Johansson – kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
har ordet
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I årsredovisningen för 2013 lyfte min företrädare fram Lysekils kommuns vision för 
2015 och påpekade att vi närmade oss med stormsteg. Visionen antogs av kommun-
fullmäktige 2006 och lyder:

”Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva män-
niskor som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro.”

Nu, i skrivande stund, är vi redan där och har lämnat ett mycket händelserikt 2014 
bakom oss.

Åt rätt håll
Arbetet med att skapa balans i ekonomin har under året haft fortsatt hög prioritet. 
Budget 2014 innehöll en intäktsförstärkning genom att kommunalskatten höjdes med 
40 öre till 22,46 kr/skattekrona. Årets resultat är positivt men det finns fortfarande en 
obalans i nämndernas verksamhet.
Kommunens ekonomi är som jag ser det sakta på väg åt rätt håll och jag bedömer att 
vi kan erbjuda våra invånare en god kommunal service med hög kvalitet. Det lokala 
näringslivet och turismen är inne i en mycket positiv utveckling som i stor utsträckning 
bygger på ett ökat samarbete mellan olika aktörer. Detta är positivt både för oss som 
bor i Lysekils kommun året runt men också för våra besökare. Ett exempel är den sats-
ning som nu görs för att utveckla Havets Hus. 
Trots detta står kommunen inför stora utmaningar under de närmaste åren. Integra-
tionen i samhället, att anpassa skolorganisationen till färre elever och att ytterligare 
utveckla kvaliteten i vård och omsorg är alla viktiga delar. Vi behöver också skapa en 
trygg och säker miljö i våra samhällen vilket bland annat innebär en ökad satsning på 
underhåll av gator och gångstråk.

Dialog och samarbete
Val till kommunfullmäktige skedde i september och ett minoritetsstyre bildades med 
socialdemokraterna, folkpartiet, centern och moderaterna. Med tio partier i kommun-
fullmäktige kommer det att krävas ett omfattande dialogarbete mellan partierna för att 
finna lösningar på svåra och viktiga framtidsfrågor. De låga resultaten avseende möjlig-
heterna till påverkan och förtroende i höstens medborgarundersökning måste både de 
politiska partierna och vi i förvaltningsorganisationen ta till oss och göra något åt.
Under året kommer jag att lämna kommunen och njuta mitt ”otium*” som pensio-
när. Jag lämnar en kommun som jag tjänat i över 40 år i olika roller. Jag gör det med 
blandade känslor och känner lite vemod. Men en sak är helt klar, jag tror att Lysekils 
kommun har potential att utvecklas på ett mycket positivt sätt under de närmaste åren. 
Förmågan finns att med ständiga förbättringar steg för steg utveckla den kommunala 
servicen - samarbete är nyckeln!

Lysekil i mars 2015

Ola Ingevaldson, tf  kommunchef
*Uttrycket ”otium” är latin och står för ”frihet från plikter”.

Kommunchefen har ordet
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God ekonomisk hushållning – långsiktig stabil 
ekonomi
Enligt kommunallagen ska finansiella mål och mål för 
verksamheten som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning anges. Finansiella mål behövs som restrik-
tion för verksamheten.
 Mål och riktlinjer för verksamheten krävs för att få en 
koppling mellan ekonomi och verksamhet. 
 Årets resultat uppgick till 13,5 mnkr vilket motsvarar 
1,8 procent av de totala skatteintäkterna. I budget 2014 
angavs ett finansmål på 1,3 procent av de totala skat-
teintäkterna. Finansmålet för 2014 är därmed uppfyllt.

Visionen fastställdes av kommunfullmäktige 2006 och 
ligger till grund för kommunens mål och kvalitetsar-
bete.
 För att närma sig visionen har kommunfullmäktige 
beslutat om att fokusera på fyra kommunövergripande 
målområden:

Lärande
Kommunens verksamheter ska utgå från individens, 
samhällets och näringslivets behov. Verksamheterna 
bedrivs kunskapsbaserat och med gott omdöme och 
nytänkande.

Livsmiljö
Ett varierat utbud av boendealternativ och rekreations-
möjligheter som ger livskvalitet till medborgare och 
besökare i alla åldrar.

Ekonomi
En ekonomi i balans med utrymme för utveckling.

Näringsliv
Ett hållbart och mångsidigt näringsliv med goda förut-
sättningar att utvecklas och växa.
För att mäta hur målområdena utvecklas har kom-
munfullmäktige beslutat om uppföljningsmål inom 
varje målområde. Här redovisas uppföljningsmålen och 
utfallet av dem. 

Vision 2015 – mål och kvalitetsarbete

”Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor 
som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro.”
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Lärande

Medborgarnas upplevelse av kommunens
verksamheter ska förbättras
Indikator Mål 2014 2014 2013 2012

Nöjd-Medborgar-Index Öka 37 - -

Mätning: SCB, Nöjd-Medborgar-Index

Målet har inte nåtts.

Kommentar:
• De faktorer som enligt medborgarundersökningen bör prioriteras är stöd för 
utsatta personer, äldreomsorgen, idrott- och motionsanläggningar, gator och 
vägar och miljöarbete.
• Helhetsbetyget Nöjd-Medborgare-Index (NMI) mäter medborgarnas uppfatt-
ning om kommunens olika verksamheter. Senaste mätningen innan 2014 
gjordes 2011 och då uppgick NMI till 42.

Medborgarnas upplevda inflytande ska öka
Indikator Mål 2014 2014 2013 2012

Nöjd-Inflytande-Index Öka 25 - -

Mätning: SCB, Nöjd-Inflytande-Index

Målet har inte nåtts.

De faktorer som enligt medborgarundersökningen bör prioriteras är 
förtroende och påverkan.
• Helhetsbetyget Nöjd-Medborgare-Index (NMI) mäter medborgarnas 
uppfattning om kommunens olika verksamheter. Senaste mätningen 
innan 2014 gjordes 2011 och då uppgick  och då uppgick NII till 28 

Information och kommunikation ska samordnas 
och stärkas internt och externt inom koncernen
Andel i procent Mål 2014 2014 2013 2012

Andel medarbetare som helt 
eller i stort instämmer i påstå-
endena rörande information i 
medarbetarundersökningen

Öka - - 68,5

Medborgarna upplever kommu-
nens information som god

Öka 41,0 - -

Den interna informationen mäts med hjälp av Lysekils kommuns medarbetar-
undersökning. 

Målet kan inte redovisas.

Extern information - Nöjd Inflytande Index för information i SCB medborgar-
undersökning.

Målet har inte nåtts.

Kommentar:
• Extern information mäts med hjälp av informationsmåttet i SCB medborgar-
undersökning (del av Nöjd Inflytande Index). Den senaste mätningen innan 
2014 gjordes 2011 och delmåttet uppgick inom NII till 44.

Andelen ungdomar i grundskola och gymnasie-
skola med fullständiga betyg ska öka
Andel i procent Mål 2014 2014 2013 2012

Andel med fullständiga betyg 
grundskola Öka 71,1 81,5 79,1

Andel med fullständiga betyg 
gymnasieskola Öka 86,4 89,0 83,0

Mätning: Grundskolans betygsstatistik är hämtad ur ”SiRiS” (Skolverket) för 
vårterminen.

Målet för grundskolan har inte nåtts.

Målet för gymnasieskolan har inte nåtts men är inte 
fullt ut jämförbart.

Kommentar:
• Tidigare har Lysekils kommun mätt andelen med fullständiga betyg på 
gymnasiet. Detta begrepp finns inte längre. Indikatorn har ändrats och nu mäts 
andelen som klarat sitt examensbevis. Utfallen är därför inte fullt ut jämförbara. 
Gymnasieskolans betygsstatistik hämtas ur gymnasiets eget verksamhetssys-
tem ”Extens” för vårterminen. 

Sjukfrånvaron bland anställda i 
Lysekils kommun ska vara lägre än 5 %
Andel i procent Mål 2014 2014 2013 2012

Sjukfrånvaro <5 7,8 6,4 5,1

Mätning: Frånvarostatistik hämtat ur det personaladministrativa systemet 
Heroma.

Målet har inte nåtts.

Antalet vårddagar på institution för barn och 
unga ska minska
Indikator Mål 2014 2014 2013 2012

Antal vårddagar per månad minska 268 275 295

Mätning: Socialförvaltningens redovisning. 

Målet har nåtts.

Kommentar:
• Av de redovisade 268 dagarna per månad utgjordes 64 vårddagar/månad av 
barn och unga som var asylsökande och som individ och myndighetsnämnden 
får ersättning för från staten.
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Livsmiljö

Lysekil ska ha en positiv befolkningsutveckling
Indikator Mål 2014 2014 2013 2012

Antal invånare den 
1’a november Öka 14 299 14 369 14 396

Mätning: SCB, Befolkningsstatistik.

Målet har inte nåtts.

Invånare blir allt nöjdare med att bo i 
Lysekils kommun
Indikator Mål 2014 2014 2013 2012

Placering på Fokus ranking ”Här 
är bäst att bo” Bättre 111 151 221

Nöjd-Region-Index Öka 51 - -

Mätning: Tidningen Fokus ranking respektive SCB:s Nöjd-Region-Index .

Målet för placeringen i tidningen Fokus rankning har 
nåtts.

Målet för placeringen inom SCB:s Nöjd-Region-Index 
har inte nåtts.

Kommentar:
 • Tidningen Fokus rankar kommunerna med hjälp av i fyra kategorier (att vara 
ung, att vara äldre, att ha familj och att arbeta) och 43 variabler.
Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI) mäter medborgarnas uppfattning om 
hur kommunen är som plats att bo och leva på. Senaste mätningen innan 2014 
gjordes 2011 och då uppgick NRI till 54. 
 • De faktorer som enligt medborgarundersökningen bör prioriteras är trygghet, 
fritidsmöjligheter, kommunikationer samt bostäder

Energiförbrukningen ska minska
Andel i procent Mål 2014 2014 2013 2012

Antalet förbrukade kWh i kom-
munens lokaler minska -23 -2 -

Mätning: Fastighetsenhetens sammanställning av kommunens totala energiför-

brukning.

Målet har nåtts.

Minst tre av aktiviteterna i ”Förslag till miljömål 
för Lysekils kommun - övergripande mål samt 
detaljmål 2013” ska genomföras
Indikator Mål 2014 2014 2013 2012

Antal genomförda aktiviteter >3 2 3 3

Mätning: Miljöenhetens rapportering av antal genomförda aktiviteter.

Målet har delvis nåtts.

Kommentar:
• I ”Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detalj-
mål 2013” pekas 5 målområden ut: Ett levande hav/hav i balans, Ett rikt växt- 
och djurliv, Hållbar energikonsumtion, Hållbar livsstil, Hälsosam livsmiljö. 
Inom vart och ett av dessa områden har ett antal aktiviteter identifierats. De 
två aktiviteter som redovisas som genomförda ovan är: Miljöutbildning i skola, 
Miljöanpassad kost. Dessutom pågår arbetet med en VA-plan vilken beräknas  
vara klar 2016.
• För att minska övergödningen skulle en VA-plan för kommunen tas fram 
under 2013. Arbetet har påbörjats och första delen (”VA-översikt”) planeras 
vara klar under våren 2014. 
• Under läsåret 2013/2014 var ambitionen att varje kurs på gymnasiet skulle 
innehålla minst en lektion med miljötema. Ett nytt arbetssätt, med målsättning-
en att samtliga kurser skulle innehålla en lektion med miljötema, har påbörjats.
• 80 procent av inköpt fisk som serveras i kommunens regi ska 2013 vara MCS-
certifierad, målet har nåtts.

Folkhälsan ska förbättras
Indikator Mål 2014 2014 2013 2012

Andel uppfyllda mål i Folkhäl-
soplanen 50% 6% 33% 11%

Mätning: Drogvaneundersökning, Folkhälsostatistik, avstämning mot målen i 
folkhälsoplanen.

Målet har inte nåtts.

Kommentar:
•  Lysekils kommuns folkhälsoarbete utgår från folkhälsoavtal mellan Lysekils 
kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet gäller mellan 2012-2015.
Folkhälsopolitiska rådet i Lysekils kommun har beslutat om följande tre över-
gripande områden för åren 2014-2015:
 -Barn och ungas uppväxtvillkor ska förbättras med fokus på insatser som 
syftar till att förverkliga barn- och ungdomspolitiskt program, att etablera 
familjecentral, ett stärkt stöd till familjer/föräldrar samt att stärka barn, ungdo-
mars och unga vuxnas psykiska hälsa.
 -Skapa förutsättningar för goda levnadsvanor med fokus på insatser som 
syftar till att färre ungdomar provar och använder droger samt att stärka barn, 
ungdomars och vuxnas fysiska hälsa.
 -Skapa förutsättningar för delaktighet med fokus på insatser som syftar till att 
stärka socialt deltagande och minska utanförskap.
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Ekonomi

Lysekils kommun ska redovisa ett positivt
resultat
Andel i procent Mål 2014 2014 2013 2012

Årets resultat i % av skattein-
täkter 1.3 1.8 0.6 0.5

Mätning: Årsredovisningen.

Målet har nåtts.

Investeringsutgifterna ska inte överstiga 
avskrivningarna
Belopp i mnkr Mål 2014 2014 2013 2012

Differens investeringsutgifter jmf  
avskrivningar Negativt tal -1,5 -6,8 -21,6

Mätning: Årsredovisningen.

Målet har nåtts.

Näringsliv

Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och 
utveckling
Indikator Mål 2014 2014 2013 2012

Placering på Svenskt Näringslivs 
ranking 221 278 271 265

Placering på SKL:s servicemät-
ning Insikt Bättre - 140 32

Mätning: Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. SKL:s servicemät-
ning Insikt. 

Målet om placeringen på Svenskt näringslivs rankning 
har inte nåtts.

Målet om placering på SKL:s servicemätning Insikt kan 
inte redovisas.

Kommentar:
• Kommunen har inte medverkat i Insikt under 2014. Nästa gång 
Lysekils kommun är med i servicemätningen Insikt är våren 2015

Upprätta en markförsörjningsplan för att 
underlätta företagsetablering
Indikator Mål 2014 2014 2013 2012

Markförsörjningsplan upprättad Ja Nej Nej Nej

Mätning: Markförsörjningsplan upprättad och antagen (Ja/Nej).

Målet har inte nåtts.

Kommentar:

• Arbetet är påbörjat och beräknas slutföras under 2015. 

Hög förvärvsfrekvens
Andel i procent Mål 2014 2014 2013 2012

Förvärvsfrekvensen i åldern 
20-64år Öka 79,1 78,5 78,2

Mätning: SCB. Det är ett års eftersläpning i statistiken, det som redo-
visas som utfall 2014 är således 2013 års uppgift.

Målet har nåtts.

Kommentar:
• Förvärvsfrekvensen anger den andel av befolkningen (20-64 år) som har eller 
söker ett förvärvsarbete. 
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Internationell ekonomi
Samtidigt som tillväxten i USA och Storbritannien 
ligger kring tre procent är tillväxten i euroländerna 
fortsatt mycket svag. I USA, Storbritannien och Tysk-
land har arbetslösheten återgått till mer normala nivåer. 
Men i flera andra länder verkar arbetslösheten ha 
fastnat på höga nivåer. Det ekonomiska läget i Europa 
har försvagats. Både internationell och svensk ekonomi 
har uppenbara drag av otakt. Tillväxten har dämpats 
markant sedan ett uppsving under andra halvåret 2013. 
BNP-tillväxten för världen som helhet beräknas uppgå 
till 3,5 procent 2014 och 3,8 procent 2015 vilket kan 
jämföras med en tillväxt på 3,0 procent 2013.
Den globala inflationen är låg. Den utdragna lågkon-
junkturen med hög arbetslöshet som följd håller tillbaka 
löne- och prisökningar. Men den låga inflationen är inte 
enbart konjunkturell. Under de senaste decennierna 
har inflationen gradvis mattats delvis som en följd 
av avregleringar och ökad konkurrens. Den tekniska 
utvecklingen med internet och en ökad digitalisering 
har bidragit till ändrade handelsmönster, vilket för-
stärkt priskonkurrensen ytterligare. Därtill kommer att 
det råvarudrivna inflationstrycket har minskat. Lägre 
inflation och svagare återhämtning gör att de långa 
räntorna i euroområdet beräknas vända uppåt betydligt 
senare än i föregående prognos och att uppgången blir 
långsam. Situationen är en annan i USA, där konjunk-
turförstärkningen får de långa obligationsräntorna att 
vända upp betydligt tidigare.

Svensk ekonomi
Inte bara omvärlden går i otakt, även svensk ekonomi 
har uppenbara drag av att gå i otakt. Tillväxten har 
dämpats markant sedan ett uppsving under andra 
halvåret 2013. Trots det fortsätter sysselsättning och 
arbetade timmar öka i god takt. Det betyder att produk-
tiviteten utvecklas mycket svagt. Även arbetskraften 
växer snabbt vilket innebär att arbetslösheten envist 
ligger kvar på nästan åtta procent.
I början av 2014 såg det ut som om utrikeshandeln 
skulle ge ett visst bidrag till återhämtningen av svensk 
ekonomi. Utvecklingen senare under året har inte in-
friat dessa förhoppningar. Tillväxten på viktiga export-
marknader i Europa har saktat in betänkligt vilket bara 
delvis motverkas av kronans försvagning.
Den privata konsumtionen utvecklades svagare än 
beräknat under det tredje kvartalet, delvis förklarat av 
tillfälliga faktorer, och därmed blir årets ökning något 
långsammare än vad tidigare räknats med. Att 2015 
startar från en lägre nivå betyder att också nästa års 
ökning revideras ned. Hushållens inkomster har ut-
vecklats mycket gynnsamt sedan mitten av 2000-talet. 
Mellan 2005 och 2013 har hushållens reala disponibla 
inkomster vuxit med i genomsnitt 3,2 procent per år.
Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som 

splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen 
stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt 
har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På 
sikt är det naturligtvis bra om det finns en efterfrågan 
i ekonomin som är tillräcklig hög för att förvandla po-
tentiellt sysselsatta till faktiskt sysselsatta. På kort sikt 
har efterfrågan bara klarat av att hålla arbetslösheten 
oförändrad, den har bitit sig fast runt åtta procent.
Den ökade tillväxten i ekonomin kommer att innebära 
ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Den 
långvariga lågkonjunkturen har satt tydliga avtryck 
på lönebildningen. Löneavtalen hamnade under 2,5 
procent både 2013 och 2014. Löneökningarna utöver 
avtalen har också blivit ovanligt låga. 
I Sverige har de långa obligationsräntorna i stort sett 
följt den internationella utvecklingen. Räntan på
tioåriga svenska statsobligationer har sedan början 
av året legat mellan räntan på tioåriga amerikanska 
statsobligationer och räntan på tioåriga tyska statso-
bligationer, med en tendens att närma sig den lägre 
tyska räntan. Lägre inflation och svagare återhämtning 
gör att de långa räntorna förvänas vända upp betydligt 
senare än i föregående prognos och att uppgången blir 
långsam. 
De lägre ränteprognoserna och den svagare underlig-
gande prisutvecklingen har inneburit att KPI-prognosen 
har sänkts. På kort sikt håller bland annat mycket låga 
oljepriser tillbaka inflationen. På lite längre sikt kom-
mer importpriserna i stället att ge ett positivt bidrag 
till prisutvecklingen bland annat till följd av en fortsatt 
svag krona. För att öka tillväxten och nå inflationsmå-
let om två procent har Riksbanken sänkt obligations-
räntorna till rekordlåga nivåer. I januari 2015 sänkte 
Riksbanken sin viktigaste styrränta, reporäntan, till 
-0,10 procent.

Västsverige
Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats under 
2014. Den största uppgången märks inom bilhandeln 
som närmar sig högkonjunktur. Även för transport- och 
logistikbranschen har läget förbättrats. Samtliga bran-
scher befinner sig i normalkonjunktur. Sysselsättningen 
i Västra Götaland har utvecklats positivt och personal-
nedskärningarna har upphört. 
 Konjunkturen i Fyrbodal är något sämre än i övriga 
delregioner i Västra Götaland och var vid årsskiftet i 
princip oförändrad sedan våren 2014. Fyrbodalsregio-
nen befinner sig i ett konjunkturmässigt normalläge. 
Efter en kraftig uppgång för byggbranschen under 
våren har byggandet fortsatt uppåt samtidigt som indu-
strin backat svagt. De för Fyrbodal och norra Bohuslän 
viktiga näringarna handel och turism har påverkats av 
försvagningen av den norska kronkursen.

Omvärdsanalys
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Kommunsektorn
Resultatnivån har varit god under de senare åren, som 
förklaras till stor del av tillfälliga poster som återbetal-
ning från AFA Försäkring och rejäla tillskott i form av 
tillfälligt konjunkturstöd. Trots goda förutsättningar och 
goda resultat för kommunerna sammantaget brottas 
ändå en del kommuner med negativa resultat. De se-
naste fyra åren har i genomsnitt 25 kommuner redovi-
sat underskott.
Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas 
bli fem miljarder kronor år 2014. Det är en försämring 
med tio miljarder jämfört med 2013. Försämringen 
beror till största del på återbetalningen från AFA 2013 
på cirka åtta miljarder. 
 Investeringarna i kommunkoncernerna fortsätter att 
öka, även om ökningstakten avtagit de senaste två 
åren. Under 2014 beräknas investeringarna uppgå till 
cirka 100 miljarder kronor. 
 Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt 
kommande år mot bakgrund av bland annat den 
demografiska utvecklingen. Det är antalet barn i 
grundskoleåldern som ökar mest, men även antalet 
gymnasieungdomar börjar öka efter en längre tids 
minskning. Volymökningen ligger runt två procent 
2014-2015 och 1,7 procent för åren 2016-2018. För att 
nå ett resultat på en procent av skatter och generella 
bidrag behöver skattesatsen höjas. De demografiska 
förändringarna innebär både ett fortsatt ökat tryck på 
vissa verksamheter och ett tryck på omprioritering 
mellan verksamheter. Därtill kommer ett ökat antal 
asylsökande leda till ett ökat tryck på integrationsarbe-
tet. 

Befolkning
Invånarantalet i Lysekils kommun har minskat sex år i 
följd. Befolkningen minskade med 70 personer under 
2014 och uppgick den 31 december 2014 till 14 299 
personer. Under den senaste tioårsperioden 2005-2014 
har befolkningen minskat med 358 personer.
Jämfört med regionen och riket har Lysekil en större 
andel äldre invånare. Andelen personer över 65 år har 
ökat från 22,0 procent år 2005 till 27,9 procent år 2014. 
Medelåldern i Lysekil, liksom i grannkommunerna 
utmed kusten, ökar långsamt och är nu drygt 46 år. I 
Sverige som helhet är medelåldern cirka 41 år.
 Födelsetalen ligger kvar på en låg nivå vilket hänger 
samman med den höga medelåldern. Under 2014 
föddes 117 barn, något lägre än genomsnittet för den 
senaste tioårsperioden. Födelsetalet kan jämföras med 
1989, under den så kallade babyboomen, då det föddes 
211 barn i kommunen.
 Under 2014 avled 162 personer vilket är något färre 
än genomsnittet de senaste tio åren. Lysekils kommun 
hade därmed ett negativt födelsenetto under året, vil-
ket har varit fallet ända sedan mitten på 1990-talet.
 Både in- och utflyttningen har ökat under en lång följd 
av år, även om det finns variationer mellan enstaka 
år. Flyttnettot var negativt 2014, det vill säga det var 

fler som flyttade ut än som flyttade in till kommunen. 
Flyttnettot har varit negativt under fyra av de senaste 
tio åren. Totalt uppgick inflyttningen 2014 till 781 
personer och utflyttningen till 812. De allra flesta av de 
781 som flyttade till Lysekils kommun  kom från Västra 
Götalands län, 421 personer, och många har en kopp-
ling till kommunen sedan tidigare. 221 kom från övriga 
Sverige och 139 från utlandet. I åldrarna 20-30 år är 
utflyttningen från Lysekils kommun som störst och 
flyttnettot starkt negativt. Däremot är det fler i åldrarna 
45-65 år som flyttar in till kommunen än som flyttar ut.

Arbetsmarknad
Under åren 2008 – 2009 var arbetsmarknaden som 
svårast och arbetslösheten som störst. Arbetsmark-
naden har dock återhämtat sig successivt i långsam 
takt. Trots att sysselsättningen ökade är arbetslösheten 
fortsatt hög för vissa grupper. En större andel av grup-
pen arbetslösa utgörs av personer som är och förblir 
långvarigt arbetslösa än tidigare. Den totala arbets-
lösheten 2014  i Lysekils kommun var 5,1 procent och 
ungdomsarbetslösheten uppgick till 9,1 procent. Mot-
svarande andel för 2013 var 6,5 procent totalt och 14,1 
procent ungdomsarbetslöshet. Det kan jämföras med 
riket där den totala arbetslösheten var 8,1 procent 2014 
och ungdomsarbetslösheten 14,8 procent. År 2013 var 
arbetslösheten 8,6 procent och ungdomsarbetslösheten 
17,2 procent i riket. Arbetsmarknaden bedöms inte 
förändras i stor utsträckning 2015. En förstärkning av 
arbetsmarknaden är avhängig av att den internationella 
efterfrågan åter tar fart. Sammantaget kan sägas att ar-
betsmarknadssituationen i Lysekils kommun ändå har 
varit bättre de senaste åren jämfört med riket. Efterfrå-
gan på arbetskraft är positiv i företagen i kommunen 
och prognoserna visar en fortsatt positiv utveckling om 
än i långsam takt.



Balanskravsutredning 2014
Belopp i mnkr 2014 2013

Resultat 13,5 3,8

Avgår realisationsvinst från anläggningstillgångar -4,2 -3,3

Justering reavinster enl undantagsmöjlighet 4,2 2,7

Justering finansiella kostnader på grund av RIPS-
räntan - 0,4

Årets resultat enligt balanskravet 13,5 3,7
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Kommunal lagstiftning
Kommunernas ekonomi och redovisning regleras av 
kommunallagen och den kommunala redovisningsla-
gen. Lagarnas syfte är att den finansiella redovisningen 
ska kunna förmedla en rättvisande bild av ställning och 
resultat. Enligt kommunallagen ska kommunerna ha 
en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 
innebär att det ska råda balans mellan inkomster och 
utgifter sett över tiden samt att förmögenheten ska 
värdesäkras mellan generationerna. 
Den kommunala redovisningslagen reglerar balans-
kravet vilket betyder att intäkterna ska vara större än 
kostnaderna. Lagarna har kommit till för att kommu-
nernas ekonomi inte ska urholkas. Vid avstämning mot 
balanskravet ska bland annat realisationsvinster och 
-förluster avräknas. Ett negativt balanskravsresultat ska 
vara återställt senast tre år efter att det uppkommit.  
Årets balanskravsutredning visar att balanskravet har 
uppnåtts.  Kommunen har inga negativa resultat sedan 
tidigare år att återställa.

Årets resultat 
Resultatet för 2014 uppgick till 13,5 mnkr vilket är 5,2 
mnkr bättre än budget som uppgick till 8,3 mnkr. 
I resultatet ingår en realisationsvinst från försäljning av 
anläggningstillgångar på 4,2 mnkr vilket påverkar resul-
tatet positivt. 2013 års resultat uppgick till 3,8 mnkr.

Verksamhetens intäkter och kostnader samt 
avskrivningar
Verksamhetens intäkter uppgick till 230,4 mnkr. 
Jämfört med 2013 är det en minskning med 6,5 mnkr. 
Minskningen beror främst på att den, med Sotenäs, 
gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningens-
nämnden har upphört under året. Bidrag från 
migrationsverket fortsätter att öka. Under 2014 erhöll 
kommunen 25,2 mnkr vilket är 6,4 mnkr högre än 
2013. Bidrag från skolverket har ökat med 1,0 mnkr 
vilket beror på statens satsning på karriärstjänster inom 
skolan. Verksamhetens kostnader uppgick till 952,2 
mnkr vilket är en ökning med 3,3 mnkr jämfört med 
2013. Av dessa utgör lönekostnadsökningar 9,3 mnkr 
motsvarande 1,6 procent.  
 Avskrivningarna uppgår till 25,9 mnkr vilket är en ök-
ning med 1,0 mnkr jämfört med 2013. 
Avskrivningarnas andel av skatteintäkter är 3,4 procent 
vilket är något lägre än föregående år.

Verksamhetens nettokostnadsandel av 
skatteintäkter och generella stadsbidrag 2008-2014

Ekonomisk översikt
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Skatteintäkter och generella statsbidrag
Utdebiteringen för Lysekils kommun höjdes vid 
årsskiftet med 40 öre till 22,46 kr. Skatteintäkter och 
statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift 
uppgick till 759,1 mnkr vilket är 35,6 mnkr högre än 
2013. Lysekils eget skatteunderlag ökade med 3,53 pro-
cent vilket kan jämföras med rikets ökning av skatte-
underlaget på 3,36 procent. 

Skatteintäkter och generella statsbidrags utveckling 
2008-2014, mnkr

Finansnetto
Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 2,0 
mnkr och har ökat med 0,1 mnkr. Kommunens finan-
siella intäkter består till största delen av ränteintäkter 
för reverslån samt borgensavgifter för borgen till de 
kommunala bolagen. De koncerninterna finansiella 
intäkterna minskade med 0,8 mnkr främst beroende på 
lägre räntesats. Under året har den långfristiga låne-
skulden minskat med 43,3 mnkr vilket tillsammans det 
gynnsamma ränteläget också bidrar till det positiva 
finansnettot. 

Likviditet och kassaflöde
Medel från den löpande verksamheten har tillförts med 
91,8 mnkr medan de avgående posterna från 
investerings- och finansieringsverksamheten har upp-
gått till 54,6 mnkr. Investeringsutgifterna har kunnat 
hållas på en lägre nivå än avskrivningarna.  Till kon-
cernkontot är kopplat en checkkredit på 80,0 mnkr.

Årets kassaflöde - löpande verksamhet
Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskriv-
ningar och andra ej likviditetspåverkande poster ger ett 
positivt kassaflöde på 33,7 mnkr. Kapitalbindningen har 
minskat med 58,1 mnkr främst beroende på minskade 
kortfristiga skulder. Totalt tillför den löpande verksam-
heten medel med 91,8 mnkr.

Årets kassaflöde - investeringsverksamheten
Anläggningstillgångar har anskaffats för 25,1 mnkr. 
Investeringsbidrag kan erhållits med 0,7 mnkr.
Avyttringar av anläggningstillgångar har uppgått till 6,5 
mnkr.  

Investeringar 2008-2014, mnkr

Årets kassaflöde - finansieringsverksamheten
Kommunens långfristiga upplåning har minskat med 
43,3 mnkr och uppgår till 185,8 mnkr. De externa lång-
fristiga fordringarna har minskat med 3,6 mnkr. 

Balansräkningen
Kommunens balansomslutning uppgår till 693,9 mnkr 
och har ökat med 1,3 mnkr.

Anläggningstillgångar
Värdet av kommunens anläggningstillgångar har 
minskat med 6,7 mnkr och uppgår till 533,4 mnkr. 
Minskningen beror på att årets investeringar ligger på 
samma nivå som avskrivningar och att försäljning har 
skett av anläggningstillgångar. 
Av kommunens totala anläggningar på 412,3 mnkr 
avser 374,1 mnkr anläggningar i skattefinansierad verk-
samhet och 38,2 mnkr i avgiftsfinansierad verksamhet. 

Omsättningstillgångar 
Kommunens kortfristiga fordringar uppgår till 77,3 
mnkr vilket är en minskning med 28,6 mnkr sedan 
2013. Värdet av förråd, lager och exploaterings-
fastigheter har ökat med 0,3 mnkr. 
Lysekils kommun och Lysekils Stadshus AB har ett 
gemensamt koncernkonto. Kommunen och bolagen 
kan utnyttja varandras likviditet i det gemensamma 
koncernkontot. Kommunens likviditet uppgår till 78,7 
mnkr vilket är 36,2 mnkr högre än 2013.
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Eget kapital och soliditet
Det egna kapitalet uppgår till 274,9 mnkr vilket är en 
ökning med 16,0 mnkr. Ökningen består av årets 
resultat på 13,5 mnkr samt 2,5 mnkr i återbäring på 
insatskapital hos Kommuninvest ekonomisk förening. 
Soliditeten, som visar den långsiktiga betalnings-
förmågan, har ökat med 2,2 procentenheter från 37,4 
procent till 39,6 procent. Soliditeten inklusive samtliga 
pensionsåtaganden, som är negativ, har förbättrats med 
med 5,0 procentenheter från -32,3 procent till -27,3 
procent. En bidragande orsak till minskningen är att 
pensionsförpliktelserna har minskat med 18,1 mnkr.

Eget kapital 2008-2014, mnkr

 

 

Soliditet, procent

Avsättningar
Kommunens avsättningar omfattar avsättning till 
pensioner och återställande av avfallsdeponi.
Avsättningen till pensioner inklusive löneskatt uppgår 
till 11,4  mnkr vilket är 1,3 mnkr lägre än 2013. 
Avsättningarna består av pensioner intjänade enligt 
kollektivavtal samt lokalt slutna avtal. Utöver den 
pensionsskuld som redovisas som avsättning i balans-
räkningen har kommunen förpliktelser för pensioner 
intjänade före 1998. Dessa redovisas som ansvars-
förbindelse och uppgår till 464,4 mnkr vilket är en 
minskning med 18,1 mnkr jämfört med 2013. Hela 
pensionsskulden är återlånad av kommunen. 
Kommunen har ansvaret för det framtida återställandet 
av Siviks avfallsanläggning. Anläggningen beräknas 
kunna användas som avfallsdeponi i ytterligare 15 - 20 
år. Därefter måste den återställas. Totalkostnaden för 
återställningen beräknas av Rambo AB, som förvaltar 
anläggningen, till mindre än 20,0 mnkr. Återställningen 
kommer inte att påbörjas inom den närmaste fem 
årsperioden. Under 2014 har det inte avsatts några 
ytterligare medel utan. Den ackumulerade avsättningen 
uppgår vid årets slut till samma belopp som vid årets 
ingång nämligen 10,4 mnkr.

Skulder
Låneskulden består av långfristiga lån hos 
kreditinstitut. Under 2014 minskade låneskulden med 
43,3 mnkr och uppgår till 185,8 mnkr.

Ansvarsförbindelser
Kommunens skuld till de anställda för pensioner 
inarbetade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse 
och uppgår till 462,2 mnkr inklusive löneskatt. 
Härutöver tillkommer 2,2 mnkr för pensionsutfästelser 
till förtroendevalda. Totalt redovisas 464,4 mnkr vilket 
är en minskning med 18,1 mnkr.

39,6%

Inklusive pensionsåtagande

Exklusive pensionsåtagande
274,9

-189,2
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Lysekils kommun och kommunkoncern är i sin verk-
samhet utsatt för olika typer av risker. Exempel på 
risker är finansiella risker, borgensåtaganden, skador på 
kommunal egendom, störningar i IT-system med mera.  

Finansiella risker
Kommunen har fastställt en finanspolicy som gäller 
för såväl kommunen som koncernföretagen i Lysekils 
Stadshus AB. I Lysekils Stadshus AB ingår dotterbola-
gen Lysekils Bostäder AB, LEVA i Lysekil AB, Lysekils 
Hamn AB, Havets Hus i Lysekil AB och Kolholmarna 
AB. 
 Finanspolicyn anger de risknivåer som gäller för 
finansiering avseende räntebindning, kapitalbindning, 
ansvarsfördelning, underlag för bedömning inför beslut 
om tecknade av borgen, rapporteringsskyldighet med 
mera. Den övergripande målsättningen är att säker-
ställa den löpande betalningskapaciteten samt uppnå 
en effektiv kapitalanskaffning inom fastställda ramar 
och fattade beslut.
 Den totala externa låneskulden i kommunens sam-
manställda redovisning uppgår till 
983,8 mnkr varav kommunens externa låneskuld utgör 
185,8 mnkr. Minst tre långivare eftersträvas vilket 
koncernen hade vid årsskiftet. Kommunen hade vid 
årsskiftet enbart Kommuninvest som lånegivare. I kon-
cernen var Kommuninvests andel 94 procent, vid 2013 
års utgång var motsvarande andel 92 procent. Enskild 
långivare, med undantag för Kommuninvest, 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 skuldportföl-
jer används finansiella derivatinstrument. Hanteringen 
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 
180,0 mnkr (160,0 mnkr) hos kommunen och 795,0 
mnkr (665,0 mnkr) hos koncernen. På bokslutsdagen 
finns ett värde på cirka -21,5 mnkr (-3,0 mnkr) i kom-
munens ingångna avtal och -88,2 mnkr (-10,1 mnkr) i 
koncernens ingångna avtal.
 Negativt värde representerar den kostnad som skulle 
uppstå om avtalen avslutas i förtid. Motsvarande un-
dervärde/övervärde, så kallad ränteskillnadsersättning, 
uppstår om man i stället valt att använda långa ränte-
bindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswap-
avtal kvarstår till sitt slutförfallodatum kommer under-
värdet/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 
6,5 år (5,2 år) och i koncernen 5,6 år (4,8 år). 

Den genomsnittliga effektiva räntan för kommunen 
uppgår till 3,39 procent (3,04 procent). För koncernen 
är den genomsnittliga effektiva räntan 
2,77 procent (2,85 procent). 
 Enligt policyn bör den genomsnittliga kapitalbind-
ningstiden inte understiga ett år. Den genomsnittliga 
kapitalbindningstiden för kommunen är 1,1 år (1,8 år) 
och 1,2 år (1,4 år) för koncernen. Slutligen ska, inom 
den närmaste tolvmånadersperioden, högst 60 procent 
av låneportföljen förfalla. Vid bokslutstillfället uppgår 
denna andel för kommunens del till 
71 procent, vilket således strider mot policyn. Anled-
ningen är att kommunen amorterat 44,0 mnkr under 
året och ännu inte anpassat kvarstående krediter till 
gällande policy. Denna anpassning kommer göras i 
augusti 2015 då nästa låneförfall sker. För koncernen 
är motsvarande andel 53 procent vilket således faller 
inom policyn. 
 
Låneskuld 2008-2014, mnkr 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kommuninvest
Lysekils kommun är sedan 2006 medlem i Kommun-
invest ekonomisk förening. I samband med inträdet 
som medlem ingick kommunen en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
280 kommuner som den 31 december 2014 var med-
lemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likadana borgensförbindelser.
 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
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 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Lysekils kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse kan noteras att 2014-12-31 uppgick 

Riskbedömning

Koncernen

Kommunen
185,8

983,8
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Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
299 065 mnkr och totala tillgångar till 290 730 mnkr. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 1 225 mnkr (0,41 procent) och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 1 190 mnkr (0,41 procent).

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande vid utgången av 2014 
uppgick till 871,3 mnkr vilket är en minskning med 6,8 
mnkr jämfört med föregående årsskifte. Av åtagandet 
avser 747,0 mnkr kommunägda bolag, 117,9 mnkr 
avser kooperativa hyresrättsförening Lysekils omsorgs-
bostäder. Resterande 6,4 mnkr avser förlustansvar till 
egna hem och bostadsrätts-föreningar samt till Folkets 
Hus- och idrottsföreningar. Det föreligger i nuläget inte 
någon känd förlustrisk bland kommunens åtaganden.

Borgensåtagande 2008-2014, mnkr
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Intern kontroll
Enligt antaget reglemente för intern kontroll ska 
kommunens nämnder besluta om genomförande av 
kontrollgranskning av system och rutiner inom sitt 
ansvarsområde. För koncernens bolag gäller företags-
policy. Reglemente för intern kontroll och tillämpnings-
anvisningar har antagits av Lysekils kommunfullmäk-
tige i januari 2014.

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

Säkerhetsarbete
Det kommunala säkerhetsarbetet samordnas av en 
särskild säkerhetssamordnare. Tjänsten köps av Rädd-
ningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Lysekils kommuns 
del av tjänsten är 60 procent.  

IT-säkerhet
Kommunstyrelsen har antagit en policy för IT-säkerhet. 
För att säkra en hög driftsäkerhet och tillgänglighet 
med få driftsstörningar görs kontinuerligt uppdate-
ringar och förbättringar av backupprutiner, virusskydd, 
tillgång på reservkraft etc. Genom upprättat samver-
kansavtal med kommunerna Munkedal och Sotenäs 
kommer sårbarheten att minska.

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

Faktorer som påverkar kommunens resultat
Händelse/förändring Kostnad/Intäkt 

Löneökning med 1 procent - 5,8 mnkr

Förändring av försörjningsstödet med 10 
procent

+/- 1,3 mnkr

Inflation, prisökning 1 procent på varor och 
tjänster

- 1,4 mnkr

Bruttokostnadsförändring med 1 procent +/- 3,7 mnkr

Förändrad utdebitering med 1 kr +/- 29,6 mnkr

Befolkningsförändring +/- 100 personer ge-
nomsnittsberäknad effekt på skatteintäkterna 

+/- 4,6 mnkr

Utöver ovanstående har förändringar i befolkningsun-
derlaget avseende elevantal respektive antalet äldre en 
mycket stor betydelse för kostnadsutvecklingen. Det är 
framförallt svårt att snabbt anpassa verksamheten och 
därmed kostnaderna till minskande behov. För att ha 
en beredskap och därmed ett bra planeringsunderlag 
för att kunna anpassa verksamheterna till förändring-
arna görs årligen befolkningsprognoser. Uppföljningar 
av födelsenetto och flyttningsnetto sker kvartalsvis.
 En sammanfattande finansiell riskbedömning visar att 
ett kvalitetssäkrat prognosarbete, god kontroll och mål-
styrning måste ha fortsatt hög prioritet. Resultatmålen 
på medellång sikt, åren 2016 och 2017, är tre procent 
av skatteintäkter inklusive generella statsbidrag vilket 
motsvarar positiva resultat om 24-25 mnkr. På längre 
sikt är målsättningen tre procent. Långsiktighet och 
strategiskt arbete krävs för att kommunen successivt 
ska kunna stärka den ekonomiska ställningen.

871,3
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Belopp i mnkr Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 230,4 236,9

Återbetalning AFA-premier 15,3

Verksamhetens kostnader 2 -952,2 -948,9

Avskrivningar 3 -25,9 -24,9

Verksamhetens nettokostnader -747,7 -721,6

Skatteintäkter 4 611,6 590,3

Generella statsbidrag 4 147,5 133,2

Finansiella intäkter 5 9,4 10,4

Finansiella kostnader 6 -7,4 -8,5

Resultat efter finansnetto 13,5 3,8

Årets resultat 13,5 3,8

Resultaträkning 2014

Belopp i mnkr Not 2014 2013

Den löpande verksamheten

Årets resultat 13,5 3,8

Justering för av- och nedskrivningar 26,4 24,9

Förändring av avsättningar 7 -1,2 2,5

Reavinst (-)/ reaförlust (+) anläggningstillgångar -4,2 -3,8

Reavinst (-)/ reaförlust (+) exploatering -0,7 0,5

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 33,7 28,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 28,6 -5,6

Ökning/minskning förråd och varulager -0,3 -0,2

Ökning/minskning kortfristiga skulder 29,8 10,0

Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster - -

Medel från verksamheten 91,8 32,1

Investeringsverksamheteten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -24,4 -18,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 6,5 7,3

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - -

Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster 0,5 0,7

Medel från investeringsverksamheten -17,4 -10,0

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån - -

Amortering av skuld -43,3 -15,0

Förändring av långfristiga fordringar 9 3,6 -3,3

Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster 10 2,5 3,3

Medel från finansieringsverksamheten -37,2 -15,0

Årets kassaflöde 36,2 7,1

Likvida medel från årets början 42,5 35,1

Likvida medel vid årets slut 78,7 42,5

Kassaflödesanalys 2014
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Belopp i mnkr Not 2014 2013

Tillgångar   

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 11 0,1 0,2

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 363,3 369,1

Pågående investeringar 13 26,6 23,1

Maskiner och inventarier 14 22,3 23,1

Finansiella tillgångar 15 121,0 124,6

Summa anläggningstillgångar 533,4 540,1

Omsättningstillgångar

Förråd och exploateringsfastigheter 16 4,5 4,2

Kortfristiga fordringar 17 77,3 105,9

Kassa och bank 18 78,7 42,5

Summa omsättningstillgångar 160,5 152,5

Summa tillgångar 693,9 692,6

Eget kapital och skulder

Ingående eget kapital 258,8 251,7

Förändring insatskapital kommuninvest 2,5 3,3

Årets förändring 13,5 3,8

Summa eget kapital 19 274,9 258,8

Avsättningar 20 21,9 23,1

Långfristiga skulder 21 185,8 229,1

Kortfristiga skulder 22 211,2 181,4

Summa avsättningar och skulder 419,0 433,7

Summa eget kapital och skulder 693,9 692,6

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser 23 871,3 878,1

Förvaltade stiftelsers tillgångar 8,7 7,5

Pensionsförpliktelser 24 464,4 482,5

Balansräkning 2014
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Noter 2014

Not 1 | Verksamhetens intäkter

Belopp i mnkr 2014 2013

Försäljningsintäkter 3,0 4,2

Taxor och avgifter 46,3 46,4

Hyror och arrenden 27,5 27,8

Bidrag 113,0 126,9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 35,2 27,1

Exploateringsintäkter 0,7 -0,5

Realisationsvinster 4,2 3,8

Övriga intäkter 0,4 1,2

Summa 230,4 236,9

Jämförelsestörande post

Återbetalning av AFA-premier - 15,3

Not 2 | Verksamhetens kostnader

Belopp i mnkr 2014 2013

Löner och sociala avgifter 577,7 568,5

Pensionskostnader 49,2 52,8

Varor 37,7 40,7

Bränsle, energi och vatten 18,1 17,3

Köp av huvudverksamhet 97,6 96,1

Lokal- och markhyror 55,7 55,1

Lämnade bidrag 27,8 29,8

Realisationsförluster och utrangeringar 0,5 0,1

Övrigt 87,9 88,6

Summa 952,2 948,9

Not 3 | Avskrivningar

Belopp i mnkr 2014 2013

Maskiner och inventarier 5,0 4,8

Byggnader och anläggningar 20,9 20,0

Summa 25,9 24,9

Not 4 | Skatteintäkter och generella statsbidrag

Belopp i mnkr 2014 2013

Preliminära skatteintäkter 613,1 593,5

Slutavräkning 1,2 0,3

Preliminär slutavräkning -2,7 -3,5

Summa kommunalskatteintäkter 611,6 590,3

Generella statsbidrag 

Kommunalekonomisk utjämning 99,4 86,5

Kommunal fastighetsavgift 33,7 34,1

LSS-utjämning 14,4 12,7

Summa generella statsbidrag 147,5 133,2

Not 5 | Finansiella intäkter

Belopp i mnkr 2014 2013

Utdelning aktier 0,1 0,1

Ränteintäkter 0,4 0,6

Ränteintäkter kommunala bolag 3,7 4,1

Borgensavgifter 5,2 5,5

Summa finansiella intäkter 9,4 10,4

Not 7 | Förändring av avsättningar

Belopp i mnkr 2014 2013

Ianspråktagen avsättning - -0,5

Avsättning pensionskuld -1,2 3,0

Summa förändring avsättningar -1,2 2,5

Not 6 | Finansiella kostnader

Belopp i mnkr 2014 2013

Räntekostnader 7,2 7,7

Finansiella kostnader pensionsskuld 0,2 0,4

Jämförelsestörande finansiell post (sänkt RIPS-ränta) - 0,4

Summa finansiella kostnader 7,4 8,5

Not 8 | Försäljning anläggningstillgångar

Belopp i mnkr 2014 2013

Boviks Skola 5,0 -

Skaftö Backa 3:507 0,8 -

Skaftö Backa 3:351 0,4 -

Skaftö Fiskebäck 1:2 0,3 -

Kyrkviks förskola - 3,9

Skaftö Backa 3:512 - 0,9

Slätten 1:339 - 0,9

IT-utrustning - 0,8

Passagerarbåten Ran - 0,3

Övrigt 0,2 0,5

Summa 6,5 7,3

Not 9 | Ökning och minskning av långfristiga fordringar

Belopp i mnkr 2014 2013

Revers Lysekils Stadshus AB 6,1 -

Förlagslån KommunInvest -2,5 -3,3

Summa 3,6 -3,3

Not 10 | Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Belopp i mnkr 2014 2013

Förlagslån kommuninvest 2,5 3,3

Summa 2,5 3,3
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Not 11 | Immateriella tillgångar

Belopp i mnkr 2014 2013

Anskaffningsvärde 0,4 0,4

Ackumulerade avskrivningar -0,2 -0,2

Bokfört värde 0,1 0,2

Avskrivningstider 5 år 5 år

Redovisat värde vid årets början 0,2 0,3

Investeringar 0,0 0,0

Avskrivningar -0,1 -0,1

Redovisat värde vid årets slut 0,1 0,2

Not 12 | Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Belopp i mnkr 2014 2013

Anskaffningsvärde 698,0 685,4

Ackumulerade avskrivningar -334,6 -316,2

Bokfört värde 363,3 369,2

Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år

Redovisat värde vid årets början 369,2 351,7

Investeringar 12,3 33,0

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar 2,7 4,5

Avskrivningar -20,8 -20,0

Redovisat värde vid årets slut 363,3 369,2

Not 13 |Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående 
investeringar

Belopp i mnkr 2014 2013

Anskaffningsvärde 26,6 23,1

Bokfört värde 26,6 23,1

Redovisat värde vid årets början 23,1 54,5

Investeringar 24,4 18,1

Överföring från eller till annat slag av tillgång -20,9 -49,5

Redovisat värde vid årets slut 26,6 23,1

Not 14 | Maskiner och inventarier

Belopp i mnkr 2014 2013

Anskaffningsvärde 66,8 64,6

Ackumulerade avskrivningar -44,5 -41,5

Bokfört värde 22,3 23,1

Avskrivningstider 3-12 år 3-12 år

Redovisat värde vid årets början 23,1 20,5

Investeringar 2,2 6,2

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar 2,0 1,2

Avskrivningar -5,0 -4,8

Redovisat värde vid årets slut 22,3 23,1

Leasing 2014 2013

Betalda leasingavgifter tkr 6 993 4 296

Framtida minimileasavgifter tkr:

inom ett år 1 209 1 574

senare än ett år men inom fem år 458 1 395

senare än fem år - -

Not 15 | Aktier:

Belopp i mnkr 2014 2013

Rambo AB 1,0 1,0

Lysekils Stadshus AB 0,1 0,1

Övriga aktier

Andelar:

HSB kvarteret Mollen 0,3 0,3

Kommuninvest förlagslån 2,6 2,6

Kommuninvest ekonomisk förening 8,0 5,5

Övriga andelar 0,2 0,2

Långfristiga fordringar:

Lysekils Stadshus AB - 6,1

Leva i Lysekil AB 81,0 81,0

Havets Hus i Lysekil AB 9,5 9,5

Kolholmarna AB 8,0 8,0

Lysekils Hamn AB 10,0 10,0

Övriga långfristiga fordringar 0,3 0,3

Summa 121,0 124,6

Not 16 | Förråd och exploateringsfastigheter

Belopp i mnkr 2014 2013

Tomtmark för försäljning 3,4 3,1

Övrigt 1,1 1,1

Summa 4,5 4,2

Not 17 | Kortfristiga fordringar  

Belopp i mnkr 2014 2013

Kundfordringar 8,3 24,7

Kommunal fastighetsavgift 27,2 26,4

Kommunalskatt och statsbidrag 0,1 3,4

Momsfordran 5,6 6,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34,4 42,1

Övrigt 1,8 2,7

Summa 77,3 105,9

Not 18 | Kassa och bank

Belopp i mnkr 2014 2013

Plusgiro, Nordea 78,7 42,4

varav:

Lysekils kommun 35,2 16,2

Lysekils Stadshus AB -4,1 0,1

Leva i Lysekil AB 10,2 14,6

Lysekilsbostäder AB 32,7 11,0

Havets Hus i Lysekil AB 4,9 5,2

Kolholmarna AB -8,4 -9,9

Lysekils Hamn AB 7,2 4,1

Havsstaden Lysekil Utbildnings AB 0,1 0,1

Stiftelser 0,6 0,6

Privata medel 0,3 0,4

Summa 78,7 42,5
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Not 23 | Borgensförbindelser

Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunägda bolag 747,0 753,5

Förlustansvar egna hem 0,3 0,3

Bostadsrättsföreningar 2,4 2,4

Khf  Lysekils omsorgsbostäder 117,9 118,2

Övriga 3,7 3,7

Summa 871,3 878,1

Not 24 | Ansvarsförbindelser för pensioner

Belopp i mnkr 2014 2013

Anställda 462,2 480,2

Förtroendevalda 2,2 2,2

Summa 464,4 482,5

Efterlevandepension, till vuxen eller barn 9,2 9,7

Ålderspension enligt överenskommelse 45,3 51,9

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 308,5 313,4

Livränta enligt PA-KL eller äldre avtal 9,1 11,5

Förtroendevalda 1,6 1,8

Löneskatt 90,7 94,2

Summa 464,4 482,5

Ingående värde 386,4 362,0

Utbetalningar -14,9 -14,8

Personalförändringar 3,8 1,9

Ränta -2,3 2,1

Förmånsbelopp - 5,7

Akualisering 1,0 2,7

Ändrade försäkringstekniska grunder - 27,4

Övrigt -2,0 -0,6

Löneskatt 90,2 93,7

Summa 462,2 480,1

Förtroendevalda 2,2 2,4

Summa 464,4 482,5

Not 22 |  Kortfristiga skulder

Belopp i mnkr 2014 2013

Leverantörsskulder 39,6 37,6

Semesterlöneskuld 34,0 32,9

Okompenserad övertid 3,5 3,0

Pensioner individuell del inkl löneskatt 23,9 22,5

Upplupna löner december 15,7 14,5

Upplupna sociala avgifter december, källskatt 
december 20,3 20,0

Moms 0,6 0,5

Upplupna kostnader och förinbetalda intäkter 11,3 9,2

Ej realiserade bidrag 12,9 8,2

Kommunens skuld i koncernvalutakontot 43,2 26,2

Övrigt 5,9 6,7

Summa 211,1 181,4

Not 19 | Eget kapital

Belopp i mnkr 2014 2013

Ingående eget kapital 258,8 251,7

Årets förändring insatskapital Kommuninvest 2,5 3,3

Årets resultat 13,5 3,8

Utgående eget kapital 274,9 258,8

Not 20 | Avsättningar 

Belopp i mnkr 2014 2013

Pensionsskuld 9,2 10,2

Löneskatt 2,2 2,5

Återställande av soptippar 10,4 10,4

Summa 21,9 23,1

Avsatt till pensioner

Avgiftsbestämd ålderspension, individuell del 1,6 1,7

Förmånsbestämd ålderspension eller livränta, pension 
för högavlönade enligt KAP-KL 2,4 2,5

Efterlevandepension, till vuxen eller barn 0,4 0,5

Kompletterande ålderspension, förmånsbestämd 
ålderspension för högavlönade enligt PFA 1,3 1,3

Ålderspension enligt PA-KL eller äldre avtal 1,5 1,7

Ålderspension enligt överenskommelse 2,0 2,5

Summa pensioner 9,2 10,2

Löneskatt 2,2 2,5

Summa avsatt pensioner 11,4 12,7

Ingående avsättning till pensioner 12,7 10,4

Nya förpliktelser under året 0,3 2,8

 varav

 Nyintjänad pension 0,2

 Ränte- och basbeloppsuppräkning - 0,3

 Ändring av försäkringstekninska grunder - 0,5

 Övrig post 0,1 -

Årets utbetalningar -1,3 -0,8

Förändring av löneskatt -0,3 -0,5

Summa avsatt pensioner 11,4 12,7

Antal visstidsförordnanden

Politiker 3 3

Tjänstemän 1 1

Avsatt för återställande av deponi 10,4 10,4

Not 21 | Långfristiga skulder 

Belopp i mnkr 2014 2013

Kommuninvest 185,1 229,1

Övrigt 0,7 -

Summa långfristiga lån 185,8 229,1

2015/rörligt 5,1 3%

2019/2020 30,0 16%

2020/2021 20,0 11%

2021/2022 85,0 46%

2023/2024 25,0 14%

2024/2025 20,0 11%

185,1 100%
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Investeringsredovisning

Investeringsutgifterna för 2014 budgeterades till 27,6 
mnkr. Kommunfullmäktige beslutade därefter om höjd 
investeringsram till totalt 35,0 mnkr. De faktiska brut-
toutgifterna uppgick 2014 till 25,1 mnkr, vilket är 9,9 
mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror huvudsak-
ligen på två investeringsprojekt som haft lägre utgifter 
än förväntat. Det första handlar om ett mark- och 
fastighetsförvärv (gamla COOP-fastigheten) som blivit 
försenat. Det andra är ny etapp av exploateringen av 
industriområdet Dalskogen 3 som visserligen kommit 
igång under 2014, men som ännu inte haft de utgifter 
som beräknats. 
Netto har investeringsutgifterna uppgått till 24,4 mnkr 
då investeringsbidrag har erhållits med 0,7 mnkr. I 
tabellerna nedan anges bruttobelopp.

Investeringar per nämnd/förvaltning
Belopp i mnkr Utfall 2014

Kommunstyrelsen 22,4

Bildningsnämnden 1,9

Vård- och omsorgsnämnd 0,7

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 0,2

Summa investeringar 25,1

Av kommunstyrelsens 22,4 mnkr har fastighetsenheten 
haft utgifter på 7,6 mnkr, utvecklingsenheten har haft 
utgifter på 8,8 mnkr inklusive exploatering och ham-
nar har haft utgifter på 4,9 mnkr. Övriga verksamheter 
inom kommunstyrelsen har haft investeringsutgifter på 
1,1 mnkr.

Investeringar per kategori
Kategori Utfall 2014

Näringsliv, bostäder, hamnar 9,2

Infrastruktur och skydd 4,6

Gemensamma verksamheter 3,5

Utbildning 2,8

Kultur och fritid 2,6

Förskolor och fritids 1,7

Vård och omsorg 0,7

Summa investeringar 25,1

De största investeringsutgifterna har under året utfallit 
i kategorin näringsliv, bostäder och hamnar. Här ingår 
4,9 mnkr i hamninvesteringar. Resterande 4,3 mnkr av-
ser exploatering av industrimark och övrig tomtmark.
I kategorin infrastruktur och skydd ingår diverse be-
läggningsarbeten, reinvesteringar i offentlig belysning, 
anläggande av lekplatser samt övriga infrastukturåtgär-
der.

Gemensamma verksamheter är en övrigkategori som 
består av exempelvis investeringar i fastigheter som 
används allmänt av flera verksamheter.  
 Inom utbildningsområdet har läsplattor till elever i 
årskurserna 1 och 4 anskaffats för ett värde av 1,5 
mnkr. Den fortsatta skolomstruktureringen har under 
året inneburit investeringsutgifter på 1,0 mnkr. Det 
handlar huvudsakligen om parkering och trafiklösning 
vid Gullmarsborg/Gullmarsskolan.
 Kultur och fritid har haft investeringar för totalt 2,6 
mnkr. Hälften av detta utgörs av utbyte av golvet i 
Kronbergshallen. Resterande är diverse reinvesteringar 
i idrottsanläggningar samt badplatser.
 Inom kategorin förskolor och fritids utgör 1,3 mnkr av 
totalt 1,7 mnkr investeringar i ny ventilation på Bad-
husbergets förskola.  
 Till sist har det inom kategorin vård och omsorg varit 
investeringsutgifter i form av trygghetslarm i ett antal 
gruppboenden samt avslutande investeringsutgifter i 
verksamhetssystemet Magna Cura.

Största enskilda investeringarna
Den största enskilda investeringen är exploateringen 
av industriområdet Dalskogen 3 där utgifterna under 
året har uppgått till 3,9 mnkr. Därefter kommer den 
nya angöringen för färjan på Östersidan som under 
året uppgått till 2,2 mnkr. Ipads till grundskolan har 
anskaffats för 1,5 mnkr och fastighetsenheten har gjort 
reinvesteringar i fastigheten Kronan, (fd Lilla Kron-
bergsskolan som numera används i arbetsmarknadsen-
hetens verksamhet), för 1,4 mnkr och vardera 1,3 mnkr 
i Badhusbergets förskola samt Kronbergshallen (nytt 
golv).

Försäljningar
Boviks skola har sålts för köpeskillingen 5,0 mnkr. 
Kommunens realisationsvinst för denna fastighet upp-
gick till 4,3 mnkr.
 Övrig försäljning av anläggningstillgångar består av 
markförsäljning och fastighetsregleringar, huvudsakli-
gen på Skaftö.



26 ÅRSREDOVISNING - 2014
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Resultat för 2014 redovisas till 13,5 mnkr vilket är ett 
budgetöverskott på 5,2 mnkr. 
Nämnderna redovisar ett samlat budgetunderskott på 
9,6 mnkr. Samtliga större nämnder förutom bildnings-
nämnden redovisar budgetunderskott. 
 Kommunstyrelsen redovisar budgetunderskott med 
1,7 mnkr
 IT-nämndens resultat är i balans med budget medan 
miljönämnden redovisar ett underskott på 0,1 mnkr. 
Lönenämnden, som tillkom 2014, redovisar ett över-
skott på 0,4 mnkr och byggnadsnämnden redovisar ett 
överskott på 0,5 mnkr.
 Bildningsnämnden redovisar ett budgetöverskott på 
2,5 mnkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter 
för barnomsorgen där efterdebiteringar har gjorts för 
åren 2013 och 2014. Dessutom har budgeterade pro-
jekt inte påbörjats och genomförts i den utsträckning 
som planerats.
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar 
ett budgetunderskott på 1,7 mnkr. Underskottet beror 
främst på att nämnden inte hann anpassa sin verksam-
het i samband med Sotenäs utträde.
 Individ och myndighetsnämndens budgetunderskott 
på 1,2 mnkr vilket förklaras av högre kostnader för 
institutionsplaceringar.
 Vård- och omsorgsnämnden redovisar budgetunder-
skott på 8,2 mnkr. Underskottet förklaras av ökade per-
sonalkostnader i form av mer- och övertidskostnader 
samt köp av personal från bemanningsföretag.  

Verksamheten inom lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, redovisar ett underskott 
som kan härledas till personlig assistans enligt social-
försäkringsbalken.
 Pensionskostnaderna överskrider budget med 1,1 
mnkr. 
Semesterlöneskulden och skulden för ej kompenserad 
övertid överskrider budget med 0,6 mnkr.
Personalomkostnader lämnar ett överskott med 3,2 
mnkr på grund av att det är lägre arbetsgivaravgift för 
yngre och äldre arbetstagare. 
 Årets sammanlagda realisationsvinst vid försäljning 
av fastigheter var 4,2 mnkr medan den budgeterade 
realisationsvinsten inom exploateringsverksamheten 
redovisar budgetunderskott med 1,3 mnkr. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar bud-
getunderskott med 2,1 mnkr medan kommunal fastig-
hetsavgift redovisar budgetöverskott om 1,0 mnkr. 
 Finansiella intäkter och kostnader redovisar ett finans-
netto på -0,1 mnkr.

Driftsredovisning 2014



Belopp i tkr Budget Redovisning Budgavvikelse

Netto Intäkter Kostnader Netto Netto
Kommunstyrelsen -88 154 164 101 -253 975 -89 874 -1 720
IT-nämnd -2 845 25 596 -28 428 -2 832 13
Miljönämnd -2 202 286 -2 634 -2 348 -146
Lönenämnd -3 340 0 -2 942 -2 942 398
Byggnadsnämd -3 412 4 273 -7 212 -2 939 473
Bildningsnämnd -235 720 31 358 -264 585 -233 227 2 493
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd -74 164 57 647 -133 489 -75 842 -1 677
Individ- och myndighetsnämnd -122 269 27 848 -151 319 -123 471 -1 202
Vård- och omsorgsnämnd -210 787 121 128 -340 131 -219 003 -8 216
Summa nämndsverksamhet -742 894 432 236 -1 184 716 -752 479 -9 583
Budgetregleringspost -12 665 0 0 0 12 665
Pensionskostnader -47 900 0 -48 982 -48 982 -1 082

Förändring semesterlöneskuld samt skuld för jour- 
och beredskap -1 000 0 -1 644 -1 644 -644

Personalomkostnader 35 500 387 290 -51 38 678 3 178
Fastighetsskatt och försäkringar -1 100 0 -1 705 -1 705 -605
Realisationsvinst 0 4847 -684 4 163 4 163
Exploatering 2 000 750 0 750 -1 250
Kapitalkostnad* 14 526 13 977 0 13 977 -549
AFA 0 0 0 0 0
Övrigt 0 188 -771 -583 -583
Summa verksamhet -753 533 839 288 -1 238 553 -747 825 5 709
Skatteintäkter och generella statsbidrag 727 571 731 329 -5 858 725 471 -2 100
Kommunal fastighetsavgift 32 580 33 675 0 33 675 1 095
Finansiella intäkter -156 448 0 448 604
Borgensavgifter 5 534 5 230 0 5 230 -304
Finansiella intäkter koncernbolag 4 222 3 759 0 3 759 -463
Finansiella kostnader -7 900 -7 268 0 -7 268 632
Summa finansiering 761 851 767 173 -5 858 761 315 -536
Total 8 318 1 606 462 -1 244 411 13 490 5 171
* Förvaltningarnas kapitalkostnader (intern ränta)
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Driftsredovisning 2014
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Strategi
Lysekils kommuns ambition är att skapa förutsätt-
ningar och utveckla processer för att kunna behålla, 
utveckla samt attrahera befintliga och nya medarbe-
tare. På detta sätt stärks den nödvändiga försörjningen 
till välfärdsbygget samtidigt som kvaliteten upprätthålls 
och utvecklas.
Andra delar i det personalstrategiska arbetet, förutom 
kompetensförsörjningen, är ett fortsatt arbetsmiljöar-
bete med tydligare processer och uppföljningar samt 
att lägga strukturer och ta fram ett ledarskapsprogram. 
Dessutom ska kompetensmoduler utvecklas för med-
arbetare i organisationen och arbetet med att stärka 
organisationens kompetens ska fortsätta. Till detta 
kommer nya löneriktlinjer och policy.
 En personal- och arbetsmiljöhandbok har implemen-
terats under hösten 2014, denna kommer att bidra till 
förbättrade processer.

Lönepolitik
Kommunens långsiktiga lönestrategi utgår ifrån de 
centrala löneavtal som upprättas mellan arbetsgivaren 
och dess fackliga parter. Individuell lönesättning är den 
praxis som gäller och denna ska stimulera till en rättvis 
lönefördelning och därigenom en effektiv verksamhet. 
Löneökningarna för 2014 innebar en höjning av löneni-
vån med cirka 2,2 procent.

Rekrytering
Lysekils kommun måste vara en attraktiv arbetsplats 
för de som arbetar och verkar inom denna. Men en 
nödvändighet är att ge medarbetare möjlighet till ut-
veckling för att kunna ta vidare uppdrag. Det är därför 
viktigt att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram 
och processer som bidrar till detta. Det är av yttersta 
vikt att Lysekils kommun bedriver en aktiv och levande 
personalpolitik.
Under 2014 implementerades ett webbaserat rekryte-
ringssystem som stödjer och underlättar de administra-
tiva delarna kring rekryteringen. 

Arbetsmiljö och hälsa
Kommunen har avtal med Hälsobolaget som är kom-
munens leverantör av företagshälsovård. Detta avtal 
löper ut under 2016. Under 2014 har Hälsobolaget 
genomfört insatser som utredningar, handledning, men 
också stora utbildningsinsatser gällande arbetsmiljö till 
samtliga chefer, skyddsombud och politiker.
Lysekils kommun erbjuder sina medarbetare 800 kro-
nor per anställd och år till friskvård. 

Personalredovisning
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Sjukfrånvaro

Andel i procent 2014 2013 2012

Total sjukfrånvaro 7,8 6,4 5,1

Kvinnor 8,3 6,8 5,4

Män 5,3 4,5 3,9

 - 29 år 7,1 5,3 3,4

30-49 år 7,6 6,4 4,7

50- äldre 8,2 6,8 5,9

Sjukfrånvaro över 60 dagar
 (av den totala sjukfrånvaron) 58,5 45,2 39,3

Antal anställda per förvaltning

            Tillsvidare             Visstid

Nämnd Heltid Deltid Heltid Deltid Totalt

Kommunstyrelsen 142 60 8 6 216

Byggnadsnämnden 11 - - - 11

Bildningsnämnden 321 45 34 15 415

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 103 10 9 7 129

Vård- och omsorgsnämnden samt individ- och myndighetsnämnden 214 398 7 44 663

Totalt 791 513 58 72 1 434

Antal anställda

2014 2013 2012

Tillsvidareanställda 1 304 1 307 1 300

Visstidsanställda 130 146 138

Totalt 1 434 1 453 1 438

Personal
Antalet anställda är totalt 1 434 varav 130 är visstids-
anställda. Vid jämförelse med 2013 har det skett en 
minskning med tre tillsvidareanställda och en minsk-
ning med 16 visstidsanställda. Orsaken till minskningen 
är bland annat verksamhetsövergång av löneenhet till 
Munkedals kommun samt flytt av del av vuxenutbild-
ningen till Sotenäs kommun. Av de tillsvidareanställda 
var 85,3 procent kvinnor och 14,7 procent män. Mot-
svarande andel under 2013 var 85,2 procent kvinnor 
och 14,8 procent män. 
Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid är 60,7 
procent vilket är en ökning med 2,9 procent från 2013. 
Andelen heltidsanställda kvinnor har ökat från 53,8 
procent till 56,3 procent.
Medelåldern bland de anställda är 47,9 år för kvinnor 
och 49,1 år för män.
Pensionsavgångar under 2014 var totalt 44 medarbe-
tare varav 37 kvinnor och sju män.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat från 6,4 procent under 2013 
till 7,8 procent under 2014. Detta är en ökning på 
1,4 procentenheter. Den åldersgrupp som har högst 
sjukfrånvaro är åldersgruppen 50 år och äldre. Samtliga 
åldersgrupper har dock ökat i sjukfrånvaro i jämförelse 
med 2013. Korttidssjukfrånvaron är normal och ligger 
under fyra procent. Långtidssjukfrånvaron, det vill 
säga den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro 
under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 
har under året uppgått till 4,6 procent, vilket utgör 58,5 
procent av den totala sjukfrånvaron.

Åren som kommer
Stora utmaningar väntar Lysekils kommun och perso-
nalenheten inom de närmsta åren. Det är av yttersta 
vikt att lägga strategier och ta fram processer för hur 
kommunen ska behålla och utveckla befintliga medar-
betare och samtidigt attrahera nya medarbetare i form 
av specialister och chefer.  
Ett nytt chefsprogram för alla chefer kommer att arbe-
tas fram under 2015 och ett internt utbildningsprogram 
för alla medarbetare kommer att byggas upp. Framta-
gande av program för de medarbetare som vill eller har 
förmågan att bli framtida chefer och specialister ska 
också tas fram. Dessutom ska en ny introduktionsut-
bildning skapas och nya mallar för utvecklingssamtal 
arbetas fram. Mallarna ska ge en effektivare feedback 
till chef  och medarbetare och på så sätt bidra till ut-
veckling.
En stor satsning på kommunens arbetsmiljö är nöd-
vändig, både när det gäller den psykosociala och den 
fysiska arbetsmiljön. Det är också viktigt att kommu-
nen har ett bra systemstöd för att få helhetsgrepp och 
kunna sätta in rätt åtgärder. 
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Befolkning
Invånarantalet i kommunerna varierar mellan 8 931 
invånare i den minsta kommunen Sotenäs och 14 299 
invånare i den största kommunen Lysekil. För Lysekils 
kommuns del rör det sig om en minskning med 70 
invånare. Övriga kommuner har haft en befolknings-
ökning under 2014. Strömstads kommun har haft 
den största ökningen med 214 invånare och hade vid 
årsskiftet 12 694 invånare. Munkedals kommun ökade 
med 38 personer till 10 243 och Tanums kommun 
ökade med 43 personer till 12 346.
 Under tioårsperioden 2005-2014 har Lysekils kom-
muns befolkning minskat med 358 personer, Sotenäs 
kommun har minskat med 380 personer och Munke-
dals kommun har minskat med 50 personer. Tanums 
kommun och Strömstads kommun har ökningar under 
samma period med 94 respektive 1 187 personer.

Befolkningsutveckling 2005-2014, Antal invånare
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Finansiella jämförelser
Utdebitering 
Kommunerna i norra Bohuslän har samtliga hög utde-
bitering i jämförelse både med genomsnittet i regionen 
och i riket som helhet. 2012 gjordes en skatteväxling i 
regionen som sänkte utdebiteringen med 43 öre. Skat-
teväxlingen berodde på att ansvaret och finansieringen 
av kollektivtrafiken övergick i sin helhet till regionen. 
Lysekils kommun har haft en oförändrad utdebitering 
sedan 1999. Från och med 2014 har utdebiteringen i 
Lysekils kommun höjts med 40 öre och uppgår därmed 
till 22,46.

Resultat
Samtliga kommuner förutom Munkedal och Sotenäs 
redovisar positiva resultat 2014. Lysekils kommun har 
genom sin skattehöjning fått en inkomstförstärkning 
som hjälpt till att möjliggöra kommungruppens star-
kaste resultat på 13,5 mnkr. 

Resultat
Belopp i mnkr

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

13,5 -1,9 -14,4 12,4 9,1

Nettokostnadsutvecklingen
 För att kontinuerligt hålla en ekonomi i balans krävs 
kontroll över kostnadsutvecklingen. Kostnaderna ska 
inte öka snabbare än intäkterna. Nettokostnadsutveck-
lingen i kommunerna ligger mellan 3,7 procent och 9,4 
procent. Lysekils kommun har den lägsta och Ström-
stad kommun har den högsta nettokostnadsutveck-
lingen 2014. 

Nettokostnadsutveckling

Andel i procent
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

3,7 7,1 5,7 5,2 9,4

Soliditet inklusive pensionsåtagande
Den långsiktiga finansiella styrkan mäts i soliditet. Skill-
naden i soliditet är stor mellan kommunerna i norra 
Bohuslän. Lysekils kommun och Munkedals kommun 
har negativt eget kapital och därmed negativ solidi-
tet. Övriga kommuners soliditet är positiv. Strömstad 
kommun och Sotenäs kommun tillhör de kommuner i 
Västra Götaland som har högst soliditet.

Soliditet inklusive pensionsåtagande

Andel i procent
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

-27,3 -10,2 23,0 21,8 10,1

Benchmarking norra Bohuslän

Kommunerna i norra Bohuslän från Lysekil i söder till Strömstad i norr bedriver sedan några 
år ett aktivt arbete med systematiska jämförelser för att förklara likheter och olikheter mellan 
kommunerna. Syftet är att detta arbete ska leda fram till ett erfarenhetsutbyte och lärande mel-
lan kommunerna.
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Grundskola
Godkänt i alla ämnen år 9 i grundskolan
Kommungruppen redovisar högre värden 2014 än 2013 
förutom Lysekils kommun och Munkedals kommun 
som redovisar försämrade värden. Dessa båda kommu-
ner är också de som har de lägsta värdena där Lysekils 
kommuns värde för 2014 är lägst och uppgår till 71,1 
procent godkända i alla ämnen, vilket är en försämring 
med 10,4 procentenheter. Sotenäs kommun redovisar 
det högsta värdet med 90,4 procent.
 
Godkänt betyg i alla ämnen i år 9 

Andel i procent
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

71,1 72,0 90,4 85,7 84,7

Gemensam enkät grundskolan år 9
När det gäller trygghet och trivsel i skolan har det 
gjorts en enkät inom V8-samarbetet i Bohuslän och 
Dalsland. Lysekils kommun visar när det gäller enkäten 
”Jag känner mig trygg i skolan”, ett värde som ligger 
mycket nära medelvärdet i gruppen. Under hösten 
2014 startade skolledningen upp ett arbete med dessa 
frågor och man ser nu att tryggheten återigen ökat. 
Under november/december 2014 gjordes en egen 
enkätundersökning med alla skolans elever. Värdena 
visade då att andelen trygga elever på skolan uppgick 
till 95 procent.
 När det gäller enkäten ”Jag upplever att mina lektioner 
är meningsfulla” ligger Lysekils värde något över med-
elvärdet. Eleverna uttrycker att skolarbetet är viktigt. 
Under vårterminen 2015 har ett fortbildningsprojekt 
gällande formativ bedömning inletts vilket skolledning-
en hoppas kommer att bidra med ännu högre värden 
på sikt.

Svar enkät

Jag känner mig 
trygg i skolan

Jag upplever att mina 
lektioner är meningsfulla

Dals-Ed 7,62 7,10

Färgelanda 8,10 7,27

Lysekil 8,48 7,05

Munkedal 8,85 7,56

Orust 9,02 6,84

Sotenäs 8,76 6,95

Strömstad 8,07 6,68

Tanum 8,01 6,35

Gymnasieskola
Slutfört gymnasiet inom fyra år
Resultaten i gymnasieskolan följs upp genom att mäta 
hur stor andel av eleverna som fullföljer gymnasiestu-
dierna inom fyra år. Lysekils kommun redovisar 2014 
värdet 82,0 procent, vilket är samma värde som 2013. 
Munkedals kommun redovisar det högsta värdet 88,0 
procent och Tanums kommun redovisar det lägsta 72,0 
procent.
Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4år 

Andel i procent
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

82 88 87 81 72

Omsorgsverksamheten
Äldreomsorg
Samtliga fem kommuner i norra Bohuslän har höga 
kostnader för äldreomsorg. Nettokostnaden per invå-
nare för äldreomsorg har dessutom ökat jämfört med 
2013 och ligger mellan 182 kronor och 200 kronor per 
invånare. Den högsta kostnaden har Strömstads kom-
mun och den lägsta har Sotenäs kommun. 
 I de nationella jämförelser som görs av hur brukarna 
upplever kvalitén inom äldreomsorgen får kommuner-
na i norra Bohuslän bra betyg när det gäller hemtjänst 
och särskilt boende. Mest nöjda är brukarna i Mun-
kedals kommun med 97 procent inom hemtjänsten. I 
Lysekils kommun har brukarnöjdheten minskat jämfört 
med 2013. Brukarnöjdheten inom särskilt boende har 
däremot ökat i Lysekil från 76 procent till 87 procent.
Väntetiden att få en plats på särskilt boende är förhål-
landevis kort i samtliga kommuner i norra Bohuslän. 
De längsta väntetiderna Strömstads kommun  och 
Lysekils kommun. Kortast väntetid har Tanums kom-
mun.

Nettokostnad äldreomsorg per invånare 80+ 

Belopp i kr

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

195 197 182 200 196

Nöjd kund index - Hemtjänst 

Procent nöjda kunder

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

91 97 91 93 95

Nöjd kund index - Särskilt boende 

Procent nöjda kunder

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

87 78 83 86 86

Väntetid - Plats på särskilt boende

Antal dagar

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

41 26 28 49 21
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Individ- och familjeomsorg
Kostnaden för försörjningsstöd skiljer sig mycket åt 
mellan kommunerna i norra Bohuslän. Munkedals 
kommun och Lysekils kommun har högst kostnad för 
försörjningsstöd medan kostnaderna i Sotenäs kom-
mun och Strömstads kommun ligger lägst. Kostnader 
för försörjningsstöd i Lysekils kommun har ökat jämfört 
med 2013.

Försörjningsstöd kostnad /invånare

Belopp i kr

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

868 813 277 278 591

VA-verksamhet

VA-taxa
Taxor för vatten och avlopp är höga i samtliga fem 
kommuner i norra Bohuslän i förhållande till genom-
snittet i riket, som är 6 824 kronor. Taxan för en nor-
malvilla i Lysekils kommun ligger på 7 500 kronor och 
är därmed lägst bland kommunerna i norra Bohuslän 
2014. Tanums kommun har den högsta taxan med 
10 315 kronor. Samtliga kommuner i kommun-
gruppen har som mål att taxan ska täcka alla kostnader 
för verksamheten.

Va-taxa normalvilla

Belopp i kr

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Riket

7 500 8 065 7 569 8 163 10 315 6 504

Personal
Sjukfrånvaron fortsätter att stiga i samtliga kommuner 
i norra Bohuslän. Ökningen varierar mellan fyra och 
20 procent, där Tanums kommun står för den lägsta 
ökningen och Lysekils kommun står för den största 
ökningen. Högst sjukfrånvaro har Munkedals kommun 
med 7,9 procent tätt följt av Lysekils kommun  med 7,8 
procent. Lägsta sjukfrånvaron har Strömstads kom-
mun med 6,1 procent. I samtliga kommuner förutom 
Lysekils kommun har andelen långtidssjukskrivna av 
den totala sjukfrånvaron ökat. Högst andel långtids-
sjukskrivna har Munkedals kommun med 60,2 procent 
och lägst andel har Tanums kommun med 47,5 pro-
cent. Andelen långtidssjukskrivna av Lysekils kommuns 
totala sjukfrånvaro uppgår till 58,5 procent.

Sjukfrånvaro

Sysselsättningsgrad
Att kunna erbjuda önskad tjänstgöringsgrad är en 
angelägen jämställdhetsfråga då det främst är inom 
kvinnodominerade yrken som ofrivilligt deltidsarbete 
förekommer. I kommunal verksamhet finns deltidsar-
betslösheten främst inom vård- och omsorgssektorn. 
Att öka andelen heltidstjänster, eller den genomsnitt-
liga tjänstgöringsgraden, leder till minskat bidragsbero-
ende och därmed ökade möjligheter till självförsörjning 
samt bättre pensionsförmåner. Lysekils kommun har 
som mål att öka kvinnors sysselsättningsgrad och kom-
mer under 2015 att arbeta aktivt för att öka deltids-
tjänster till heltidstjänster.
 Lysekils kommun har under 2014 ökat andelen heltids-
tjänster för kvinnor med 1,6 procentenheter från 54,8 
procent till 56,4 procent. Strömstads kommun hade 
högst andel heltidsanställda kvinnor med 72,2 procent. 
Lägst andel hade Tanums kommun med 44,0 procent. 

Sysselsättningsgrad
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Välfärdsredovisning
I Lysekils kommuns årsredovisning presenteras ett urval av nyckeltal från välfärdsredovisning 
2014 med vissa kompletteringar. Dessa utvalda nyckeltal följer upp de prioriterade områden 
som Folkhälsopolitiska rådet beslutat om i folkhälsoplan 2014-2015. Statistiken som presente-
ras är i första hand från offentliga källor och den senast tillgängliga; Välfärdsredovisning 2012, 
i sitt fullständiga format, finner du på Lysekils kommuns hemsida under medborgarservice/ 
folkhälsa.

Jämlika och jämställda livsvillkor
Inkomst 
Medelinkomsten i Lysekils kommun var 2013 något 
lägre jämfört med riket vilket gäller för så väl kvinnor 
som män. Lysekil och Sotenäs kommuner har relativt 
stora skillnader mellan kvinnors och mäns medelin-
komster jämfört med kommunerna Munkedal, Tanum 
och Strömstad. 

Medelinkomst 2013
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Kvinnor Män

Utbildningsnivån 
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning i 
Lysekils kommun är lägre jämfört med riket.
Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. 
Under senaste femårsperioden har kvinnors utbild-
ningsnivå i kommunen ökat i betydligt snabbare takt än 
männens. Av kommunerna i norra Bohuslän har Orust 
och Lysekil en något högre andel invånare totalt sett 
med eftergymnasial utbildning. 

Utbildningsnivå
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Kvinnor Män

Arbetslöshet
Både den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslös-
heten, var under 2014 sammanfattningsvis något lägre 
än riket. Arbetslösheten var lägre i Lysekils kommun 
jämfört med riket i december 2014. Högst arbetslöshet 
finns bland utrikesfödda vilket gäller för så väl Lysekils 
kommun som riket. Även här har kommunen något 
lägre siffror än riket.

Andel öppet arbetslösa och arbetslösa i program
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Sjukpenningtalet 
Sjukpenningtalet anger antal utbetalda dagar per år 
med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning per 
registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år, exklusive 
försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning. Sjukpenningtalet i Lysekils kommun är högre än 
riket och var under 2014 även högst i norra Bohuslän. 
Sedan 2012 har sjukpenningtalet ökat i alla kommuner 
liksom i riket. Högst sjukpenningtal finner man bland 
kvinnorna vilket är generellt i så väl riket som Lysekils 
kommun och norra Bohuslän. 

Sjukpenningtalet 2012 - 2014
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Barn- och ungas uppväxtvillkor
Lysekils kommun och riket ligger på ungefär samma 
nivåer när det gäller barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 
Betydligt fler barn med utländsk bakgrund lever i barn-
fattigdom vilket syns särskilt tydligt i Lysekils kommun. 

Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll
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Levnadsvanor
Övervikt hos barn och unga
Både barnavårdscentralen och skolhälsovården följer 
viktutvecklingen bland barn. Över tid följer man 
särskilt 4-åringar och 10-åringarna. Variationerna över 
åren är stora. Andelen barn med normal vikt var högre 
läsåret 2012-2013 jämfört med andra år. I en allt mer 
stillasittande vardag där digital teknik används dagli-
gen är fysisk aktivitet och goda matvanor viktigare än 
någonsin för att förebygga framtida välfärdssjukdomar. 

Andel 10-åringar i Lysekil med normalvikt
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Socialt deltagande
Valdeltagandet 
Ett högt valdeltagande är viktigt för en levande de-
mokrati. Valdeltagandet är centralt för att ge de valda 
politikerna ett starkt mandat som folkets företrädare 
och även för att medborgarna ska vara delaktiga i 
olika samhällsfrågor och inte ställas utanför.  Det finns 
statistiska samband mellan låg delaktighet i allmänna 
val och sämre självskattad hälsa. Valdeltagandet hösten 
2014 var högre än 2006 och 2010 vilket gäller för så 
väl kommun-, landstings- och riksdagsvalet.  Lysekils 
kommun ligger på i stort sett samma valdeltagande 
som riket. Svaren från SCB:s (Statistiska centralbyrån) 
medborgarenkät hösten 2014 påvisade att medbor-
garna var mindre nöjda över möjligheten till inflytande 
och delaktighet i Lysekils kommun. Detta kan också 
vara en förklaring till ett högre valdeltagande än vid 
tidigare val. 

Valdeltagande i Lysekil, per valdistrikt

Brastad
landsbygd

Brastad
tätort Bro Lyse Lysekil

Bansvik
Lysekil

centrum
Lysekil

Dalskogen
Lysekil
kyrkvik

Lysekil
Slätten Skaftö

Riksdag 86,43 82,91 83,51 86,59 70,73 80,34 81,79 79,82 87,48 85,1
Landsting 83,2 78,15 80,75 84,42 66,63 76,44 78,66 78,61 85,84 85,3
Kommun 84,76 79 81,45 86,32 68,42 78,77 79,85 80,55 87,44 85,85
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Studier visar att engagemang i föreningsliv och ideella 
organisationer har en positiv påverkan på hälsan. Per-
soner som är ideellt engagerade uppger sig bland annat 
i mindre grad ensamma och har en högre självskattad 
hälsa än de som inte är engagerade i ideellt arbete (ref. 
Frivilliga insatser och hälsa. FHI (2005). Detta gäller 
för så väl idrottsföreningar, kultur- och intressefören-
ingar som andra ideella organisationer. Antalet fören-
ingssammankomster i Lysekils kommun har minskat 
drastiskt över tid.  Nedanstående tabell beskriver ung-
domsföreningar som söker kommunalt föreningsbidrag. 
En anledning till minskningen är dels att antalet barn i 
kommunen minskat men det finns också indikationer 
på att färre barn och ungdomar är föreningsaktiva idag 
jämfört med tidigare.
 
Föreningssamankomster i Lysekil

2005 2008 2011 2014

7 500 8 065 7 569 8 163

Källa: Lysekils kommun. Fritid.

Källa: Folkhälsomyndigheten



Ekonomiskt resultat

Tkr 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter 164 101 156 033 153 196

Verksamhetens kostnader -219 976 -216 638 -212 899

Kapitalkostnad -33 999 -32 853 -33 909

Verksamhetens nettokostnad -89 874 -93 458 -93 612

Budgetanslag netto 88 154 94 452 88 984

Budgetavvikelse -1 720 994 -4 628

Andel av kommunens 
nettokostnad, procent 12,0 12,9 13,7

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Nettoinvesteringar 21 800 12 785 39 332

Anläggningstillgångar bokfört värde 357 502 362 883 344 879
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Verksamhet
Kommunfullmäktige har antagit nya ägardirektiv och 
bolagsordningar för koncernens bolag.
Samarbetet med grannkommunerna Munkedal och 
Sotenäs har utvecklats ytterligare. 2014 bildades en 
gemensam löneenhet tillsammans med dessa båda 
kommuner. Enheten leds av en gemensam lönenämnd. 
 Näringslivsenheten har påbörjat arbetet med att 
förverkliga den antagna näringslivsstrategin. Kom-
munstyrelsen har också arbetat intensivt för att bevara 
Lysekilsbanan. Sommaren 2014 gjorde Västtrafik ett 
försök med persontrafik med tåg och detta kommer att 
ske även under sommaren 2015.
 En utredning har genomförts kring kommunkoncer-
nens fastighetsinnehav för att ge underlag för framti-
dens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.
 Planenheten har under året arbetat aktivt med 15 
detaljplaner och under året har fyra detaljplaner anta-
gits som möjliggör byggandet av 44 nya bostäder. De 
privata detaljplanerna som antogs var för Fiskebäck, 
Evensås och Bansviksbrottet. En kommunal plan gäl-
lande Färgargatans förskola har också antagits.
 Arbete pågår för att stärka samarbetet mellan närings-
livsenheten, utvecklingsenheten och planenheten för 
att ge god och snabb hantering av etableringar i kom-
munen. 
 Utvecklingsenheten har genomfört en fördjupad be-
siktning av det kommunala vägnätet som kommer att 
sammanställas i en underhållsplan. 
 Det omfattande arbetet med byte av armaturer inom 
den offentliga belysningen har under året färdigställts, 
vilket medför lägre energiförbrukning. 
 Revideringar av brygg- och sjöbodsarrenden har 
genomförts.
 Arbetet med att ta fram en markförsörjningsplan har 
påbörjats, vilket ska leda till en tydlig och långsiktig 
bild över hur kommunens markinnehav ska förvaltas 
och utvecklas. 
Utbyggnaden av industriområdet Dalskogen har påbör-
jats och kommer att färdigställas i början av 2015. 
Höstens kraftiga nederbörd har orsakat fleral över-
svämningar. Arbete har tillsammans med LEVA i 

Lysekil AB gjorts för att finna lösningar för att förhindra 
översvämmningar i framtiden.
 Under året har avtal med Norra Grundsunds Båtä-
garförening skrivits gällande drift och utveckling av 
småbåtshamnen Norra Grundsund. 
 Husbilsparkeringen är en viktig del i kommunens sats-
ning på besöksnäringen, från 2012 till 2014 har antalet 
husbilsnätter ökat från 970 till 3 800. 
 Fortsatt arbete har skett för att verkställa försäljning av 
fastigheter som kommunen inte har behov av.

Ekonomisk analys
Nettokostnaden för kommunstyrelsens verksamheter 
uppgick till 89,9 mnkr för 2014 vilket är 3,6 mnkr lägre 
än föregående år. Utfallet är 1,7 mnkr högre än den 
budgeterade nettokostnaden. Intäkterna har stigit med 
8,1 mnkr och kostnaderna med cirka 3,3 mnkr.
Väsentliga budgetavvikelser är ökade intäkter för priva-
ta detaljplaner, intäkter på grund av taxeförändring från 
brygg- och sjöbodsarrenden samt minskade kostnader 
för offentlig belysning. Kostenheten har en större avvi-
kelse jämfört med budget. Denna är delvis relaterad till 
högre personalkostnader beroende på slutreglering av 
semester i anslutning till pensionsavgångar och extra 
arbetsinsatser som föranletts av ny lagstiftning.
Arbetsmarknadsenheten minskade intäkterna med 1,8 
mnkr vilket beror på minskade gemensamma insatser 
från arbetsförmedlingen och kommunens individ- och 
familjeomsorg. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter med 
planärenden, kart- och mätfunktioner, mark och explo-
atering, småbåtshamnar och gästhamnar, fastighet, kost 
och städ. Näringslivsenhet, arbetsmarknadsenhet och 
kommungemensam administration ligger också inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Kommunstyrelsen är tillika krisledningsnämnd. Ordförande:

Jan-Olof  Johansson
Kommunchef:
Ola Ingvaldsson



Personal

2014 2013 2012

Antal anställda 210 236 240

varav kvinnor 174 184 186

varav män 36 52 54

Personalkostnad, tkr 98 557 97 990 97 593

Personalkostnad av verksamhetens brut-
tokostnad, procent 38,8 36,1 36,6

Nettokostnad per verksamhet

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Politisk organsation 3 415 3 276 3 112

Kommunrevision* 428 562 646

Överförmynderiverksamhet 1 337 1 258 1 244

Kommunledningskontor 7 561 6 766 6 772

Kollektivtrafik inkl flyg 626 - -

Enhet för näringsliv, information och 
folkhälsa 6 621 5 653 5 097

Arbetsmarknadsenhet 10 763 9 766 9 204

Ekonomi- och serviceenhet 13 662 13 679 13 897

Personalenhet 4 245 7 792 9 008

Utvecklingsenheten 22 530 27 858 25 289

Planenheten 1 324 1 797 2 196

Verksamhetsstöd 2 387 1 218 6 027

Räddningstjänst 14 300 14 152 13 961

Småbåtshamn/rederi 676 402 130

*) Exklusive 172 tkr som avser 2014 och som kommer redovisas 2015.

Nyckeltal

2014 2013 2012

Fastighetsförvaltning

Total bruttoarea, m2 71 279 72 769 75 683

- varav verksamhetsfastigheter 55 489 55 582 64 421

- varav övriga fastigheter 6 465 6 465 11 262

- varav avställda fastigheter 9 325 10 722 -

Bruttokostnad, kr/m2

Verksamhetsfastigheter 634 693 579

- varav akut och planerat underhåll 101 91 110

Övriga fastigheter 408 407 102

- varav akut och planerat underhåll 70 71 85

Städenheten

Städyta, m2 58 537 58 238 56 002

Kostnad 244 224 233
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Åren som kommer
Lysekils kommun har vid fyra tillfällen låtit Sveriges 
kommuner och landsting genomföra en analys av den 
ekonomiska situationen på kort och lång sikt. Samt-
liga analyser pekar på att Lysekils kommun har högre 
kostnader än andra jämförbara kommuner inom alla 
studerade verksamheter. Vidare pekar analysen på att 
Lysekils kommun har fler anställda per invånare än 
jämförelsekommunerna. Den senaste, som presente-
rades i början av 2014, bekräftar tidigare bild. Behovet 
av fördjupade analyser av dessa förhållanden är stort 
och har påbörjats. Inte minst behöver relationen mel-
lan utförda tjänster, kostnader och upplevd kvalitet 
hos målgrupperna följas noggrant. Detta gäller även 
kommunens interna stödfunktioner. Kommunen deltar i 
de jämförelser som redovisas årligen i ”Kommunernas 
kvalitet i korthet”. Här finns en stor möjlighet att upp-
märksamma områden där Lysekils kommun har styrkor 
respektive svagheter. Kommunfullmäktige har antagit 
övergripande mål och dessa kommer att följas upp i de 
intervall som anges i beslutet.
 Parallellt med det nödvändiga kravet att uppnå ekono-
misk balans och långsiktig hållbarhet finns behovet av 
en god arbetsgivarpolitik som inkluderar hållbar och 
framtidsinriktad kompetensförsörjning. Arbetet med 
att skapa en ”Lysekils Academy” har kommit långt. En 
stor generationsväxling har tagit sin början och vikten 
av strategiska beslut kring anställningsvillkor samt 
kompetens- och löneutveckling behöver ta sin utgångs-
punkt i samverkan mellan arbetsgivare och anställda. 
Möjligheterna att kunna rekrytera kompetent personal 
kommer att vara en nyckelfråga.
 Samverkan eller samgående inom olika verksamheter 
med grannkommunerna ska ständigt prövas. Detta kan 
också leda till gemensamma lösningar kring specialist-
funktioner eller tjänster av olika slag.
 Fastighets- och förvaltningsfrågor inom koncernen 
kräver fortsatt uppmärksamhet. Ytoptimering och av-
yttring av lokaler som inte behövs för den kommunala 
verksamheten måste intensifieras.
 Den demografiska utvecklingen ställer kommunen 
inför stora utmaningar. Barnantalen sjunker på sikt och 
antalet äldre ökar. Detta kommer att ställa stora krav 
på att finna lösningar för framtiden som är kostnadsef-
fektiva och samtidigt håller en hög kvalitet. Ett fram-
gångsrikt integrationsarbete kan vara en viktig nyckel i 
detta sammanhang.
 För att möta utmaningarna krävs också nytänkande 
och tjänster som stöds av digital teknik. God arbets-
miljö, tillit till den egna förmågan, stolthet i yrkesrollen, 
trygga ledare och arbetsglädje är förutsättningar för att 
lyckas.
 

Arbetet med att skapa detaljplaner och exploaterings-
områden för boende och näringslivsutveckling kommer 
att ha fortsatt hög prioritet. Även förbättringar i kom-
munens kommunikationsnät är ett prioriterat område.
 Arbetet med att förverkliga strategiska planer som 
exempelvis boendestrategin för kommunen fortsätter. 
Arbetet med en ny översiktsplan ska påbörjas. I kom-
munhuset kommer en kommunserviceenhet att bildas. 
Enheten har i uppdrag att ge bred service och informa-
tion till kommunens invånare och företag där e-tjänster 
kommer vara en viktig del.



Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter 4 273 4 852 7 376

Verksamhetens kostnader -6 924 -7 535 -12 106

Kapitalkostnad -288 -306 -282

Verksamhetens nettokostnad -2 939 -2 989 -5 012

Budgetanslag netto 3 412 3 295 5 568

Budgetavvikelse 473 306 556

Andel av kommunens nettokostnad. 
procent 0,4 0,4 0,7

Nettokostnad per verksamhet

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Byggnadsnämnden 297 354 352

Bygglovenheten 402 8 174

Mätenheten 1 537 1 643 1 632

Administration 700 982 1 247

Energirådgivning - 11 -
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Verksamhet
Antalet inkommande ärenden under 2014 var på 
samma nivå som året innan. Exempel på ärenden är 
bygglov, anmälan, förhandsbesked samt tillsynsären-
den.
 Den 1 juli 2014 inträdde en ny lag kring lättnader av 
bygglovsbefriade åtgärder, så kallade ”Attefallshus” 
samt lättnader för tillbyggnad av enbostadshus. För 
dessa åtgärder krävs numera endast en anmälan. Detta 
har gjort att bygglovsansökningarna minskat något mot 
föregående år. Däremot har anmälningsärenden ökat i 
motsvarande grad, vilket gör att inkommande ärenden 
ligger på samma nivå 2014 som 2013.
Bygglovenheten arbetar fortsatt med att förbättra, 
förenkla och effektivisera bygglovhanteringen. Syftet är 
att förbättra servicen och förkorta handläggningstiden 
för bygglov. Arbetet har resulterat i att handläggningsti-
den för bygglov har minskat med 14 dagar i jämförelse 
med 2013.
För att kommunen under 2014 ska kunna utföra delar 
av energirådgivning i egen regi har byggnadsinspektö-
ren genomgått en utbildning i ventilation och energi-
teknik. 
GIS-samarbetet mellan Lysekil, Tanum, Strömstad 
och Munkedals kommuner har fortsatt. Syftet är att 
utveckla och öka användningen av GIS i kommunerna 
under ledning av en gemensam GIS-samordnare och 
en projektstrateg, vars tjänst Lysekils kommun ansvarar 
för. Informationsinsatser har genomförts för att sprida 
och utveckla användandet av GIS inom kommunen.
En riktad informationsinsats till kommunens företagare 
har genomförts via näringslivsenhetens nyhetsbrev. 
Under året har byggnadsnämnden och näringsidkare 
fått information om plan- och bygglovprocessen.

Ekonomisk analys
Byggnadsnämnden redovisar 2014 en positiv budgetav-
vikelse på drygt 0,5 mnkr. Avvikelsen består till största 
delen av en långtidssjukskrivning som genererat ett 
överskott för personalkostnader. Nämnden har under 
året beslutat om sanktionsavgifter för ca 0,2 mnkr. 
Sanktionsavgift är en avgift som tas ut vid otillåtet byg-
gande.
I nämndens verksamhet ingår även energirådgivning. 
Nämnden erhåller för denna verksamhet ett statligt bi-
drag på ca 0,3 mnkr. Denna tjänst köps från Uddevalla 
kommun.

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens verksam-
het och utveckling inom bygglov samt GIS, Geografiskt 
Informations System, karthantering och mätningstjäns-
ter. Ansvarsområdet innefattar myndighetsutövning 
enligt gällande lagstiftning inom nämndens verksam-
hetsområde som beslut om bygglov och tillsyn. Upp-
draget innebär också att ge information och vägledning 
till allmänheten samt att uppdatera adressregister och 
utföra andra tjänster åt exempelvis lantmäteriet.

Ordförande:
Bo Göthesson
Vice ordförande:
Yngve Larsson

Förvaltningschef:
Marie-Louise Bergqvist



Personal

2014 2013 2012

Antal anställda 11 11 18

varav kvinnor 5 5 7

varav män 6 6 11

Personalkostnad, tkr 5 306 5 335 8 538

Personalkostnad av verksamhetens brut-
tokostnad, procent 73,6 71,7 71,3

Nyckeltal

2014  2013 2012

Bygglovenheten

Inkommande ärenden (ansökningar) 390 392 568

Utgående beslut (bygglov, positivt 
förhandsbesd, avslag mm) 660 672 665

Handläggningstid i snitt/arbetsdagar 33 47 32

Mätenheten

Nybyggnadskartor 16 12 17

Utsättning av nybyggnationer/större 
tillbyggnaer 25 19 16

Förrättningar Lantmäteriet 4 5 6Nettoinvesteringar/Angläggningstillgångar

2014 2013 2012

Nettoinvesteringar 30 - 118

Anläggningstillgångar bokfört värde 590 851 1 121
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Måluppfyllelse
Lärande: De som har sökt bygglov eller förhands-
besked och fått någon form av beslut, får efter några 
veckor en enkät om hur de har upplevt kontakten med 
bygglovenheten. Frågor som rör bemötande, kompe-
tens och kunnighet har fortfarande höga siffror i jämfö-
relse med 2013. Däremot har frågorna om tillgänglig-
het och öppettider med mera försämrats sedan 2013. 
Målen uppfylldes därför inte fullt ut. En anledning kan 
vara att bygglovenheten under större delen av året haft 
lägre bemanning på grund av en långtidssjukskrivning 
vilket minskat tillgängligheten.
En riktad informationsinsats till kommunens företagare 
har genomförts via näringslivsenhetens nyhetsbrev. 
Under året har byggnadsnämnden och näringsidkare  
fått information om plan- och bygglovprocessen. 
Verksamheten deltar i Sveriges kommuner och lands-
tings utbildning ”Förenkla helt enkelt” som syftar till att 
förbättra hanteringen av företagsärenden bland annat 
genom ett utvecklat samarbete inom kommunen.
Utbildningsinsatser och utvecklat användande av 
GIS sker fortlöpande via GIS-samverkan med Ta-
num, Strömstad och Munkedals kommuner. Särskilda 
insatser som har genomförts parallellt med vanliga 
utbildningsinsatser är bland annat GIS-on tour där GIS-
personalen går runt till verksamheterna och hjälper till 
på plats och GIS-mingel då verksamheterna bjuds in på 
drop-in information om GIS. 
Ekonomi: Effektiviseringsrutiner kring fakturahante-
ring av bygglovsavgifter, förhandsbesked, utsättning 
med mera är på gång. Arbete pågår med de tekniska 
lösningar som krävs.
Livsmiljö: För att uppnå en god utformning av offent-
liga miljöer ska nya arbetssätt och verksamhetsöver-
skridande samarbeten utvecklas. Arbetet har dock ännu 
inte kommit igång ordentligt på grund av bristande 
resurser och tid. Under hösten har enhetschefen gått en 
utbildning med inriktning mot centrumutveckling.
Kartan på hemsidan med detaljplaner har uppdaterats 
och det har blivit lättare att själv hitta information om 
vilka bestämmelser det finns för den egna fastigheten.
Näringsliv: Se under ”Lärande” 

Åren som kommer
Byggnadsnämnden har beslutat om fyra övergripande 
mål för 2015. 
Lärande: Utveckla och sprida användandet av GIS
Verksamheten ska genom olika utbildningsinsatser som 
exempelvis GIS-on tour och GIS-mingel utveckla och 
sprida användandet av GIS. Insatser ska också göras 
för att utveckla den externa webkartan.
Ekonomi: Genom utvecklingen av GIS skapa bättre 
förutsättningar för andra förvaltningar och enheter att 
utföra sina uppdrag.
Verksamheten ska genom informationsinsatser och 
goda exempel verka för att sprida och utveckla använ-
dandet av GIS inom kommunen så att andra verksam-
heter kan effektiviseras och utvecklas. En GIS-enkät 
som vänder sig till chefer ska tas fram för att bland 
annat följa upp hur insatserna lyckas.
Livsmiljö: Centrumutveckling
Verksamheten ska medverka i samarbeten kring att 
skapa långsiktigt hållbara och levande centrummil-
jöer. Arbetet kan till exempel handla om att ta fram en 
handlingsplan för centrumutveckling och att anordna 
studieresor som visar på goda exempel.
Näringsliv: Förbättrad service mot företagare
Verksamheten ska bidra till en snabb och god service 
till näringslivet genom att vara med och förbättra sam-
ordningen kring företagsärenden. Detta är ett arbete 
som redan har påbörjats genom kommunens delta-
gande i SKL:s ”Förenkla helt enkelt”. Andra insatser 
är till exempel kunskaps- och informationstillfällen 
om bygglov riktat till företagare. Ett annat exempel är 
att utbilda kommunservice i bygglovsfrågor. Målet på 
en genomsnittlig handläggningstid på sex veckor för 
bygglov ligger kvar.
Utöver de fastslagna målen kommer Lysekils tätort 
samt Brodalen att karteras under våren 2015 eftersom 
nuvarande grundkartor behöver uppdateras. Mätverk-
samheten kommer också att genomföra nödvändiga 
förberedelser för övergång till nytt höjdsystem.
Byggnadsnämnden ska även göra insatser för att om 
möjligt utöka tillsynen.
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Verksamhet
Under året har Lysekils kommun haft en ökad 
anhöriginvandring samt ett ökat antal asylsökande 
vilket har påverkat både förskolan och grundskolan.
Bro skola drabbades av en svår översvämning och 
fick stängas så gott som hela höstterminen. Förskole-
klassen, fritidshemmet och grundskolans verksamhet 
flyttades till Stångenässkolan och förskolan flyttade till 
församlingshemmets lokaler.
 Under året gjordes en omorganisation av barn- och 
elevhälsan och nämnden fastställde en barn- och elev-
hälsoplan för Lysekils kommun.
Antalet familjedaghem har under året minskat från sex 
till fyra och därmed har barnantalet inom pedagogisk 
omsorg minskat.
 Skolans läroplan ställer krav på användning av IKT- 
verktyg (Informations- och Kommunikations Tekno-
logi). Nämnden har tillgodosett alla elever i åk1 och åk 
4 med en läsplatta. Detta är ett långsiktigt arbete med 
syfte att utveckla det pedagogiska arbetet i skolan.
Med hjälp av Skolverkets statsbidrag, ”mattelyftet”, 
har alla lärare som undervisar i matematik utbildats i 
ämnet för att öka intresset för matematik och förbättra 
resultaten. Dessutom har nämnden deltagit i Sveriges 
kommuner och landstings matematiksatsning ”PISA 
2015” där flera förbättringsområden har uppmärksam-
mats och åtgärdats.
 Nämnden har arbetat för att skapa bättre uppväxtvill-
kor för barn och unga och under året har en ny fritids-
gård invigts. Fritidsgårdens öppettider utökades under 
året.

Ekonomisk analys
Nämndens budgetavvikelse är 2,5 mnkr verksamhetens 
nettokostnad har ökat med 3,2 mnkr, knappt 2 procent. 
Personalkostnaden har ökat med 1,9 mnkr, 1,2 procent, 
vilket är lägre än löneavtalet, men en effekt av omställ-
ningar.
Nämnden beslutade om flera åtgärder för budget i 
balans totalt 4,3 mnkr. Beslutet omfattade bland annat 
minskning av personal inom pedagogisk omsorg och 
förskola, minskning av verksamheten inom den kom-
munala musikskolan och omflyttning av elever från 
Bergs skola till Mariedalsskolan. Dessa åtgärder gav 
effekter på 3,8 mnkr. Omställningen av elevassistenter 
gav däremot inte de effekter som var planerade. Nämn-
den klarade att hålla budget då även andra verksam-
heter minskade sina kostnader och gav ett överskott 
jämfört med budget.
 En del av överskottet är av engångskaraktär, exempel-
vis har budgeten för utvecklingsmedel inte utnyttjats 
vilket ger ett överskott på knappt 0,7 mnkr. Barnom-
sorgsavgifterna har ökat med cirka 1,5 mnkr till följd av 
inkomstjämförelse och efterdebiteringar för både 2013 
och 2014 samt reducering av maxtaxan som en del i 
omställning för budget i balans.
 De områden som redovisar överskott är även förskolor 
och pedagogisk omsorg med 3,0 mnkr. De enskilda 
förskolorna har ett underskott på 0,4 mnkr jämfört med 
budget.
 Gemensamt för alla förskolor är att det har varit 
svårt att rekrytera förskollärare och som ersättare har 
personal med annan utbildning eller vikarier med lägre 
lön anställts. Förskolorna arbetar i större arbetslag 
än tidigare vilket ökar flexibiliteten, helhetssynen och 
möjligheten till samarbete.

Bildningsnämnd

Bildningsnämnden arbetar löpande med att utveckla 
goda lärmiljöer. Kollegiala samtal, IKT i undervisningen 
och fokus på matematik har bidragit till goda resultat. 
Inom kultur- och fritidsområdet erbjuds kommuninvå-
narna att ta del av kulturella upplevelser och arrang-
emang.

Ordförande:
Kent Olsson
Vice ordförande:
Lars Björneld

Förvaltningschef:
Pia Alhäll



Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter 31 358 29 287 31 116

Verksamhetens kostnader -262 269 -257 239 -255 153

Kapitalkostnad -2 316 -2 094 -2 264

Verksamhetens nettokostnad -233 227 -230 046 -226 301

Budgetanslag netto 235 720 222 394 223 266

Budgetavvikelse 2 493 -7 652 -3 035

Andel av kommunens nettokostnad, 
procent 31,2 31,9 32

Nettokostnad per verksamhet

Enhet 2014 2013 2012

Förskoleverksamhet/Pedagogisk 
omsorg 67 645 66 586 62 995

Grundskola/Förskoleklass/Fritidshem 135 674 130 756 129 349

Grundsärskola 3 888 5 191 5 314

Bibliotek 5 664 5 455 5 876

Fritid 19 069 18 418 18 790

Kultur 1 692 1 789 1 674

Musikskola 2 445 3 020 3 189

Stödanordningar, skolskjuts 5 192 4 875 4 960

Intäkter för förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem

12 152 10 586 10 961
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Grundskolan har totalt ett underskott men resultaten 
varierar mellan skolorna. Både Gullmarsskolan F-6 
och 7-9 har stora underskott på tillsammans 2,1 mnkr, 
men uppvägs till viss del av övriga grundskolor som 
har överskott, vilket sammantaget ger ett resultat på 
-0,7 mnkr. Nettokostnad för asyl och anhöriginvandring 
uppgår till 2,6 mnkr att jämföra med 2013 då motsva-
rande belopp var 1,4 mnkr.

Fritidsverksamheten har stora underskott precis som 
tidigare år. Gullmarsborg redovisar ett underskott på 
2,2 mnkr, vilket är 0,4 mnkr större än förra året, då 
Gullmarsborg redovisade ett underskott på 1,8 mnkr 
som tillfälligt kompenserades från centralt håll. Det har 
varit färre läger än planerat och ökade kostnader för 
utrustning och maskiner inom fritidsområdet.

  

Måluppfyllelse 
Målet att andelen ungdomar i grundskola och 
gymnasieskola med fullständiga betyg ska öka uppnåd-
des inte. Behörigheten till gymnasieskolan har sjunkit 
från 87,7 procent behöriga 2013 till 80,3 procent behö-
riga 2014.
Även meritvärde har sjunkit från 216,5 år 2013 till 
206,5 år 2014. Dessa värden är inte fullt jämförbara då 
en ny betygsskaa har införts.
 Möjliga förklaringar kan vara en upplevelse av att fler 
barn behöver stöd samtidigt som finansieringen av 
detta inte är klart. Den ökande anhöriginvandringen 
och ökningen av asylsökande är också faktorer som 
påverkar resultatet.
Målet att alla barn och vuxna ska känna trygghet, få 
ett gott bemötande och ha inflytande över sin situation 
uppnåddes under 2014. 
Alla skolor och förskolor har likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande behandling. Planerna ska främja 
likabehandling och förebygga kränkning och mobbning.
 Trivselenkäter har gjorts under året och visar hög 
trygghet och trivsel. Så här ser svaren ut på frågan om 
eleverna känner sig trygga i skolan:
95 procent - Stämmer helt och hållet eller ganska bra
5 procent - Stämmer ganska dåligt



Personal

2014 2013 2012

Antal anställda 415 406 409

varav kvinnor 353 341 351

varav män 62 65 58

Personalkostnader 161 792 159 894 157 919

Personalkostnad av verksamhetens brut-
tokostnad , procent 61,2 61,7 65,5

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

2014 2013 2012

Nettoinvesteringar 1 874 1 278 367

Anläggningstillgångar bokfört värde 15 100 15 098 15 453

Nyckeltal

2014 2013 2012

Grundskola/Förskoleklass inklusive samlad skoldag

Antal elever 1 394 1 399 1 383

Nettokostnad/elev, kr 84 200 81 242 77 411

Fritidshem 6-12 år

Antal placerade barn 477 450 442

Genomsnittlig placeringstid/vecka,tim 14,44 14,14 13,26

Nettokostnad/barn, kr exlusive avgift 37 836 37 996 36 081

Grundsärskola

Antal elever 14,5 i.u 13

Nettokostnad/elev, kr 567 655 i.u 416 663

Förskola 1-5 år

Totalt  antal placerade barn i förskola 571 571 554

- varav barn i kommunal   förskola 536 537 520

- varav barn i enskild   förskola 35 34 34

Genomsnittlig   placeringstid/vecka, 
tim 28,64 29,61 30,03

Nettokostnad/barn, kr exlusive avgift 116 790 112 296 107 671

Pedagogisk omsorg

Antalet placerade barn 23 26 28

Genomsnittlig   placeringstid/vecka, 
tim 25,40 23,78 27,08

Nettokostnad/barn, kr exlusive avgift 89 751 93 905 112 413

Musikskola

Elever i egen undervisning 291 413 443

Elever i kö 76 94 96

Biblioteksverksamheten

Utlåning, antal 76 670 75 981 83 913

Utlåning e-bok, antal 3 542 2 845 1 977

Lysekils stadsbibliotek, antal besök 67 467 69 244 75 185

Utlåning/invånare 5,61 5,29 5,83

Aktivitetsstöd, antal sammankomster

Idrottsföreningar 7 084 7 308 7 463

Övriga 54 51 52

Totalt 7 138 7 359 7 515

Lägerverksamhet

Lägerdeltagare 2 407 2 443 2 902

Gästnätter 6 405 7 452 8 904

Gullmarsborg, antal besök allmän-
heten 32 949 33 681 33 958

Kultur

Satsning nettokostnad i, kr/invånare 118 125 116
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Åren som kommer
Den närmsta tiden kommer arbetet med en gemensam 
utbildningsförvaltning att stå i fokus. En gemensam 
utbildningsförvaltning ger goda förutsättningar att 
utveckla och förbättra utbildningssektorn i Lysekils 
kommun från förskola till vuxenutbildning. Det ger 
även goda möjligheter till andra utbildningsinsatser för 
företag och medborgare. 
Politiker och tjänstemän har nu möjlighet att ta ett 
helhetsperspektiv på frågor inom området. Förvaltning-
ens olika verksamheter kommer nu att få förbättrade 
möjligheter att samarbeta kring bland annat personal, 
lokaler och system för att kunna säkerställa kompetens, 
behöriga lärare och effektiva stödfunktioner.
Elevernas resultat sjunker och elever i behov av stöd 
ökar. Förvaltningen behöver följa upp och utvärdera 
orsakerna för att kunna göra en handlingsplan på kort 
sikt och en handlingsplan på lång sikt. Kommunen har 
ansökt och kommit med i SKLs (Sveriges Kommuner 
och Landsting) projekt ”PRIO” (Planering, Resultat, 
Initiativ, Organisation). Två skolenheter, Gullmarskolan 
F-6 och Gullmarskolan 7-9 kommer att delta. Projektet 
kommer att bidra till förbättring av skolornas systema-
tiska kvalitetsarbeten för att nå bättre måluppfyllele.
Med anledning av ökad anhöriginvadring och nyan-
lända elever behöver undervisningen i svenska som 
andraspråk förstärkas samt rutiner kring kartläggning 
av dessa elevers kunskaper göras.
Bildningsförvaltningens centrala barn- och elevhälsa 
kommer i samråd med förskolechefer och rektorer att 
skapa en plattform för samsyn, gemensamma arbets-
former och arbetsätt i elevärenden. Andra samverkans-
former med socialförvaltningen och BUP (barnpsykiatri 
och ungdomspsykiatri) kommer också att utvecklas för 
att öka stödet för barn och elever.
Översyn av tillgängliga platser i förskolan kommer 
att göras. Flera barnfamiljer har under 2014 flyttat till 
Stångenäsområdet, vilket medför ökad efterfrågan på 
förskoleplatser i Brastad och Brodalen.
Då sjukfrånvaron har ökat krävs det att arbetet med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet förbättras.
I det systematiska kvalitetsarbetet behöver rutiner för 
inhämtning av elevernas resultat förbättras och utveck-
las på alla nivåer, skolorna behöver också skapa forum 
för gemensamma analyser av resultaten.
Kraven på legitimerade och ämnesbehöriga lärare kan 
komma att påverka skolornas organisation och ställa 
krav på samplanering av undervisningen.
Utveckling och satsning på IKT (Informations- och 
Kommunikations Teknologi) inom förskolorna och 
grundskolan fortsätter och utvecklas. Den pedagogiska 
utmaningen med läsplattor ställer krav på kompetens-
utveckling i organisationen.
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Nettokostnad per verksamhet

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Gymnasieskolan 56 433 54 086 56 657

Gymnasiesärskolan 7 611 10 517 9 537

Vuxenutbildningen 11 731 10 968 12 086

Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter 57 647 74 786 74 775

Verksamhetens kostnader -131 785 -148 875 -150 748

Kapitalkostnad -1 704 -1 481 -1 307

Verksamhetens nettokostnad -75 842 -75 570 -77 280

Budgetanslag netto 74 164 71 450 68 190

Budgetavvikelse -1 678 -4 120 -9 090

Andel av kommunens nettokostnad, 
procent 10,1 10,2 10,2
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Verksamhet
Under året har verksamhetens förutsättningar föränd-
rats, framförallt på grund av att den gemensamma 
nämnden med Sotenäs kommun upphörde den 30 juni 
2014. Som en följd av detta har en ny förvaltningsorga-
nisation påbörjats i Lysekil med ett utökat samarbete 
mellan de olika skolformerna. Inom verksamheten har 
skolledningens sammansättning och ansvarsområden 
förändrats i syfte att skapa helhet och stärka rollen som 
utbildningsanordnare i regionen.
Under detta läsår har gymnasiet genomfört andra om-
gången av lärarfortbildningen Bedömning För Lärande 
(BFL). Denna gång har det i huvudsak varit lärare på 
yrkesprogrammen som gått utbildningen. Nästa steg 
blir att hitta strukturerna för hur denna satsning ska 
implementeras och systematiseras för att förbättra 
skolresultaten.
En starkt bidragande faktor till verksamhetens kvalitet 
är de riksrekryterande utbildningarna inom marinbio-
logi och marint naturbruk. Under året har det blivit 
klart att Lysekils kommun får fortsätta att bedriva dessa 
utbildningar fram till 2022.
Verksamheten har fortsatt samverka med det lokala 
näringslivet samt högskola och universitet.

Ekonomisk analys
Gymnasie- och utbildningsnämnden redovisar en 
budgetavvikelse på -1,7 mnkr för 2014.   Avvikelsen 
fördelar sig på gymnasieverksamheten -1,6 mnkr, 
gymnasiesärskolan 1,0 mnkr och vuxenutbildningen 
-1,1 mnkr.
 Den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden för Lysekil och Sotenäs kommuner upphörde 
den 30 juni 2014 och det har medfört att både kost-
nader och intäkter har minskat. Nettokostnaden för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ökat 
med drygt 0,2 mnkr under 2014 jämfört med 2013 från 
75,6 mnkr till 75,8 mnkr. Intäkterna har minskat med 
17,1 mnkr och kostnaderna med 16,9 mnkr.
Nettominskningen av intäkter från Sotenäs kommun 
är 14,3 mnkr. Dessa intäkter finansierade kostnader för 

Sotenäs elever som gick i andra kommuner och frisko-
lor, deras skolskjutsar och inackorderingsbidrag samt 
vuxenutbildningen.  Från och med höstterminen beta-
lar Sotenäs interkommunal ersättning enligt fastställd 
prislista för de elever som går på Gullmarsgymnasiet. 
Intäkterna för interkommunal ersättning har ökat med 
6,3 mnkr främst beroende på att eleverna från Sotenäs 
ersätts via prislista. Personalkostnaderna har minskat 
med 3,0 mnkr vilket främst beror på att antalet an-
ställda minskade med 18 personer under 2014. Fem 
av dessa flyttade över till Sotenäs vid halvårsskiftet. 
Interkommunal ersättning för elever som går i andra 
kommuner eller friskolor minskade med 7,5 mnkr vilket 
främst beror på att Lysekils kommun inte betalade för 
Sotenäseleverna för höstterminen. 
 

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvars-
områden är vuxenutbildning och gymnasieskola. 
Gullmarsgymnasiet erbjuder idag sex yrkesprogram 
och sex högskoleförberedande program, introduktions-
program samt gymnasiesärskola.
Vuxenutbildningen omfattar gymnasial vuxenutbild-
ning, grundläggande vuxenutbildning, särskild utbild-
ning för vuxna och svenska för invandrare (SFI). Vuxen-
utbildningen genomför även andra utbildningar utifrån 
de behov som finns lokalt och regionalt.

Ordförande:
Ranghild Selstam
Vice ordförande:
Katharina Laurén

Förvaltningschef:
Pia Alhäll



Personal

2014 2013 2012

Antal anställda 129 147 154

varav kvinnor 75 83 81

varav män 54 64 73

Personalkostnad, tkr 62 713 65 386 64 852

Personalkostnad av verksamhetens brut-
tokostnad, procent 47,0 43,6 42,6

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Nettoinvesteringar 9 462 3 362

Anläggningstillgångar bokfört värde 5 934 7 379 8 073

Nyckeltal

2014 2013 2012

Andel av Lysekils ungdomar som väljer 
Campus Väst 74 % 73 % 76 %

Andel av Sotenäs ungdomar som väljer 
Campus Väst 54 % 61 % 50 %

Antal elever totalt på gymnasiet inkl. 
gymnasiesärskolan 626 657 695

Antal elever till andra kommuner 155 266 331

Andel elever med slutbetyg 86,4 % 89,0 % 83,0 %

Programutbud- antal program som 
startar 12 13 15

Sjukfrånvaro- personal 4,8 % 3,3 % 3,6 %

Lärartäthet gymnasiet 9,7 9,8 10,4

1. Minskningen av elever till andra kommuner 2014 beror på att Sotenäs    
elever inte ingår vilket de gjorde tidigare år.
2. Förutsättningarna för slutbetyg har ändrats fr o m 2014 och är inte jämför-
bart med tidigare år.
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Måluppfyllelse
Mål 1: Att verka för ett livslångt individanpassat läran-
de så att alla elever kan klara/fullgöra sin utbildning. 
Efter avslutad utbildning ska eleven vara väl förberedd 
för yrkeslivet eller högskolestudier.
2014 klarade 86,4 procent av eleverna sin gymnasie-
examen. Utfallet går inte att relatera till tidigare år 
eftersom det var första elevkullen som gick ut i den nya 
gymnasiereformen GY11. Jämfört med riket är det en 
något lägre andel som klarat sin examen.
 Analys av studieresultat och utvärderingar ska göras. 
Analysen kommer att ligga till grund för vilka åtgärder 
som ska prioriteras kommande läsår. För närvarande 
prioriteras en fortbildning för lärare i BFL (Bedömning 
För Lärande). Gymnasiet går in i andra omgången med 
förstelärare som har tydliga skolutvecklingsuppdrag.
Mål 2: Campus Väst ska vara Lysekils och Sotenäs 
prioriterade arena för ett samlat utbildningsutbud för 
vuxna, barn och ungdomar, företag och föreningar - Ett 
integrationens hus där alla finns under ”ett tak”.
Läsåret 2014/2015 minskade antalet elever på Gull-
marsgymnasiet. Minskningen gällde framförallt elever 
från Sotenäs kommun. Av de elever från Sotenäs kom-
mun som sökte till gymnasieskola valde 54 procent att 
söka till Gullmarsgymnasiet. Föregående år var denna 
andel 61 procent.
 Av de elever som sökte gymnasieskola från Lysekils 
kommun valde 75 procent Gullmarsgymnasiet vilket 
ligger i nivå med tidigare år.
 Verksamheten ska se över marknadsföringsplanen för 
att vända trenden i Sotenäs kommun och även öka an-
delen elever från Lysekils kommun. Framförallt handlar 
det om att utveckla ett kontinuerligt samarbete med 
grundskolorna i olika former.

Åren som kommer
Den närmsta tiden kommer arbetet med en gemensam 
utbildningsförvaltning att stå i fokus. En gemensam 
utbildningsförvaltning ger goda förutsättningar att 
utveckla och förbättra utbildningssektorn i Lysekils 
kommun från förskola till vuxenutbildning. Det ger 
även goda möjligheter till andra utbildningsinsatser för 
företag och medborgare. 
 Politiker och tjänstemän har nu möjlighet att ta ett 
helhetsperspektiv på frågor inom området. Förvalt-
ningens olika verksamheter kommer att få förbättrade 
möjligheter att samarbeta kring bland annat personal, 
lokaler och system för att kunna säkerställa kompetens, 
behöriga lärare och effektiva stödfunktioner.
Gymnasie- och vuxenutbildningens största utmaning är 
att kunna erbjuda ett utbildningsutbud med hög kvalitet 
som svarar mot de behov och krav som ställs. Det är 
nödvändigt att ta in och analysera de ramar och förut-
sättningar som kan tänkas påverka vilka utbildningar 
som ska erbjudas och hur de ska organiseras. 
Gymnasie- och vuxenutbildningen är och bör vara en 
betydande faktor i kommunens integrationsarbete i 
samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och 
organisationer. Lysekils kommun står inför en utmaning 
i att få tilltro till sina olika verksamheter, så även till 
gymnasie- och vuxenutbildningen. Verksamheten har 
en hög kvalitet där elever och lärare trivs och känner 
sig trygga. Dock är det viktigt att ständigt arbeta med 
förbättringar och marknadsföring av skolan, både inom 
och utom kommunen.
 Gymnasie- och vuxenutbildningen behöver under den 
närmsta tiden utveckla och förankra det systematiska 
kvalitetsarbetet. Allt från att centrala aktiviteter har en 
säkerställd process till att verksamhetens olika delar 
utvärderas och analyseras för att relevanta åtgärder 
och utvecklingsuppdrag ska kunna genomföras.
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Individ- och myndighetsnämnd

Individ- och myndighetsnämnden är en av två nämnder 
inom kommunens socialtjänst och ansvarar för all myn-
dighetsutövning. Verksamheterna är lagstyrda och de-
las upp i avdelningarna individ- och myndighetsavdel-
ningen samt individ- och familjeomsorgsavdelningen.

Ordförande:
Maria Forsberg
Vice ordförande:
Camilla Carlsson

Förvaltningschef:
Lars-Göran Berg

Verksamheten
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning som gäller 
äldre och funktionsnedsatta. Enskildas behov bedöms 
och insatser kan beviljas enligt aktuell lagstiftning och 
rättstillämpning. Inom verksamheten handläggs dess-
utom ansökningar enligt färdtjänstlagen och riksfärd-
tjänstlagen. Bostadsanspassningsbidrag handläggs en-
ligt särskild lagstiftning och förvaltningen utför denna 
även för Sotenäs och Munkedals kommuner. Handlägg-
ning enligt alkohollagstiftningen utförs också och då 
även för Munkedals kommun. Nämnden ansvarar för 
avgiftsuttag inom hela socialtjänstområdet.
De insatser som avdelningen beslutar om överlämnas 
bland annat till vård- och omsorgsnämnden för verk-
ställighet. Det förekommer även att insatser köps av 
annan utförare.
 Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att ge 
socialt stöd till enskilda och familjer där det generella 
välfärdssystemet inte räcker till. Särskilt prioriteras 
barn, ungdomar, familjer och människor med missbruk. 
Insatserna är individuellt bedömda och utformade med 
syfte att främja aktivt deltagande i samhällslivet. Verk-
samheten handlägger även ärenden som 
innehåller tvångslagstiftning.
Familjerättslig utredning och handläggning utförs för 
Munkedals, Tanums och Lysekils kommuner. Familje-
rådgivning, faderskapsutredning samt budgetrådgiv-
ning ingår i verksamheten.
Individ- och familjeomsorgen har ansvar för mottagan-
de av flyktingar efter etablering, samt mottagandet av 
ensamkommande barn och ungdomar med både asyl 
och permanent uppehållstillstånd.
Nämnden ansvarar för en socialjour med högt utnytt-
jande. Verksamheten köps av Uddevalla kommun.
Lysekils kommun har sedan många år en befolkning 
med ett mer omfattande behov av socialt stöd än jäm-
förbara kommuner, detta behov tycks inte minska.
 

Kommunen saknar bostäder i gruppboende för funk-
tionshindrade. Ett gynnande beslut som inte kunnat 
verkställas har redan aktualiserats för ett vite. Enskild 
med annat gynnande beslut enligt LSS ges av kom-
munen felaktigt bostad inom äldreomsorg trots att 
personen inte är äldre utan enbart på grund av brist på 
såväl fysisk bostad som resurser för personal. 

Ekonomisk analys
Individ- och myndighetsnämnden består av två avdel-
ningar som gemensamt redovisar ett underskott på 1,2 
mkr i förhållande till budget.
Individ- och myndighetsavdelningen redovisar ett över-
skott vilket förklaras främst av att bostadsanpassnings-
bidragen inom kommunen har minskat under 2014 och 
att vissa tjänster inom administrationen har vakans-
hållits. Tillståndsgivning, färdtjänst och riksfärdtjänst 
bidrar också till det redovisade överskottet.
Individ- och familjeomsorgsavdelningen redovisar 
ett underskott vilket bland annat förklaras av högre 
kostnader för institutionsplaceringar. I samband med 
budgetarbetet 2014 minskades budgeten för institu-
tionsplaceringar till fördel för åtgärder på hemmaplan. 
Den förväntade minskningen av kostnader inom denna 
verksamhet fick inte den genomslagskraft som förvän-
tades under 2014. Nyckeltalsredovisningen visar trots 
allt att kostnaden för institutionsplacering av barn och 
unga är den lägsta på flera år. Institutionsplaceringar 
för vuxna redovisar också lägre kostnader än 2013.
Ekonomiskt bistånd ryms inom angiven budget. Verk-
samheten har ett samarbete med arbetsförmedlingen 
och kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, där en-
skilda erbjuds arbete istället för försörjningsstöd. Detta 
kommer att fortsätta även under 2015.
 Kostnaderna för vård utanför hemmet är och har 
under lång tid legat på hög nivå jämfört med liknande 
kommuner. Mer förebyggande arbete bland barn och 
unga har efterfrågats och sedan maj 2013 finns Ungbo. 
Ungbo arbetar med de ungdomar som av olika anled-
ningar inte kan bo hemma eller som har vistelse inom 
institutionsvården. Målet är att kunna erbjuda en stöd-
jande och strukturerad verksamhet på hemmaplan för 



Resultaträkning
Belopp i tkr 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter 27 848 23 834 16 788

Verksamhetens kostnader -151 310 -144 411 -135 792

Kapitalkostnad -9 -160 -113

Verksamhetens nettokostnad -123 471 -120 737 -119 117

Budgetanslag netto 122 269 125 821 121 815

Budgetavvikelse -1 202 5 084 2 698

Andel av kommunens nettokostnad, 
procent 16,5 16,7 16,9

Nettokostnad per verksamhet
Belopp i tkr 2014 2013 2012

Individ och myndighetsavdelning 73 343 70 322 68 148

Individ och familjeomsorgsavdelning 46 803 47 909 48 816

Personal
2014 2013 2012

Antal anställda 78 77 71

varav kvinnor 62 63 61

varav män 16 14 10

Personalkostnad, tkr 36 077 35 300 30 400

Personalkostnad av verksamhetens
bruttokostnad, procent

23,8 24,4 22,4

Nyckeltal
2014 2013 2012

Personlig assistans Lss, antal timmar 14 374 12 335 12 635

Hemtjänst, antal timmar inkl Förstärkt  
hemteam och matdistribution 153 426 151 712 142 764

Bostadsanpassningsbidrag, utbetalt  
belopp tkr 1 209 2 458 1 643

Institutionsvård, barn och unga tkr 9 606 10 716 -11 871

Familjehem, barn och unga vsh tkr 7 588 7 723 5 428

Institutionsvård, vuxna missbrukare tkr 1 504 1 866 1 918

Familjehem, vuxna tkr 654 501 735

Ekonomiskt bistånd tkr ** 12 617 12 590 14 134

*) Både egen regi och externa utförare.
**) I samband med införandet av nytt verksamhetssystem ingår fr.o.m. 2014 
även ekonomiskt bistånd inom flyktingverksamheten. Detta gör att nyckelta-
lets belopp justerats för 2013 och 2012 för jämförelse.

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Nettoinvesteringar - 669 1 020

Anläggningstillgångar bokfört värde 26 2 079 496
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att därigenom minska kostnaderna för externt inköpta 
insatser som exempelvis institutionsvård.
Sammantaget innebär detta att kostnaderna i arbetet 
med barn och unga långsiktigt bör minska de närmsta 
åren.

Måluppfyllelse
Inom kommunfullmäktiges målområde Lärande har 
nämnden haft följande mål under 2014:
Sjukfrånvaron ska vara lägre än 5 procent. Sjukfrånva-
ron inom nämndens ansvar uppgick till 8.44 procent.  
Målet har inte uppnåtts.
Antalet vårddagar på institution för barn och unga ska 
minska. Beslutade antal dagar 2014 har minskat. Målet 
har uppnåtts.
För att nå kommunfullmäktiges mål att information och 
kommunikation ska samordnas och stärkas internt och 
externt var det nämndens mål att under 2014 skicka 
ut nio nyhetsbrev till alla anställda inom förvaltningen. 
Målet har inte uppnåtts.
Inom kommunfullmäktiges målområde Ekonomi har 
nämnden haft målet att hålla en budget i balans. Detta 
mål har inte uppnåtts.
 
Åren som kommer
Av befintliga befolkningsprognoser framgår att antalet 
äldre kommer att öka under prognosperioden fram 
till 2030. De närmaste åren prognostiseras dock inga 
större variationer. Ökningen på längre sikt är kraftig. 
Kommunen måste därför ha en god planering för att 
säkra trygga boenden och goda möjligheter att kunna 
ge de insatser som en äldre befolkning kräver. 
 Goda bostäder behöver finnas för dem som inte kan 
bo kvar i sitt eget boende. Planering för ny- och om-
byggnad av vård- och omsorgsboenden har påbörjats. 

Den nationella inriktningen är att vård- och omsorgsbo-
endena i mycket stor utsträckning kommer att behövas 
för personer med demenssjukdom och stora somatiska 
omvårdnadsbehov.
 Från och med 2015 har socialstyrelsen gett föreskrifter 
om att biståndsbedömning ska ske i samtliga boenden 
för äldre personer. I föreskrifterna anges även ett an-
svar gällande uppföljning av dessa ärenden. Hur upp-
följningen ska genomföras och vilka behov detta kom-
mer att föra med sig i förändrat resursbehov analyseras 
i samverkan med övriga kommuner inom Fyrbodal.
  Långvarig arbetslöshet och förändringar i socialför-
säkringssystemet har inneburit att kostnaderna för för-
sörjningsstöd långsamt har ökat i kommunen. Allt fler 
hushåll är beroende av allt fler månader eller år med 
försörjningsstöd. Samtidigt går allt fler ungdomar ut i 
arbetslöshet direkt efter avslutad skolgång. I dagsläget 
hamnar denna grupp i ett tidigt försörjningsstöd. Utan 
omfattande samhälleliga insatser finns överhängande 
risk att gruppen blir långtidsberoende försörjnings-
stödstagare. Även gruppen med flyktingstatus har efter 
den två-åriga etableringstiden på arbetsförmedlingen 
mycket svårt att erhålla arbete och många ur gruppen 
riskerar istället att hamna i långvarigt försörjningsstöd.
 Missbruket av alkohol, nätdroger och tung narkotika 
har under lång tid ökat i omfattning. Allt fler unga män-
niskor hamnar i ett tidigt beroende, vilket på sikt leder 
till ökade kostnader för kommunerna. Lagstiftaren är 
mycket tydlig med kommunernas ansvar när det gäller 
att tidigt erbjuda ungdomar med drogmissbruk hjälp.



Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter 121 128 114 960 109 287

Verksamhetens kostnader -338 748 -327 668 -308 371

Kapitalkostnad -1 383 -687 -673

Verksamhetens nettokostnad -219 003 -213 395 -199 757

Budgetanslag netto 210 787 195 520 184 265

Budgetavvikelse -8 216 -17 875 -15 492

Andel av kommunens nettokost-
nad, procent 29,3 29,6 28,3

Nettokostnad per avdelning

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Avdelning LSS/Psykiatri 53 106 50 702 49 098
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Verksamheten
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att verkställa 
de beslut som individ- och myndighetsnämnden fattat. 
Verksamheten ansvarar också för hälso- och sjukvård 
inom ramen för det kommunala ansvaret enligt avtal 
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland.
 Under 2014 beslöts att hemsjukvården mera strikt 
skulle överta hälso- och sjukvårdsansvaret enligt över-
enskommelsen som Västra Götalandsregionen godkänt 
av kommunen. Det innebar att antalet patienter i eget 
boende minskade med en tredjedel.
Inom inriktning LSS/psykiatri finns gruppbostäder på 
ett flertal platser inom centrala Lysekil. För personer 
som bor i ordinärt boende ges insatser i form av per-
sonlig assistans samt boendestöd. Nämnden verkställer 
även kontaktperson och ledsagarservice. För barn och 
unga och deras familjer verkställs korttidsvistelse utan-
för hemmet samt korttidstillsyn för skolungdom.
Inom inriktning äldreomsorg finns särskilda boenden 
(säbo) i Brastad, Lysekil och på Skaftö. För personer 
som bor i ordinärt boende verkställs hemtjänstinsatser 
och ledsagarservice. Beslut om växelvård och korttids-
vistelse verkställs på korttidsboendet Kompassen, där 
även trygghetsplats kan ges. Försök att begränsa efter-
frågan på kortidsvård har inte lyckats varför verksam-
heten på Kompassen haft svårighet att klara ekonomin. 
Beslut om en lokal värdegrundsgaranti startade 2014. 
Den har utvärderats och ingår i ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete.
 
Ekonomisk analys
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott 
på totalt 8,2 mnkr i förhållande till budget. Nämnden 
fick ett budgettillskott på 10,2 mnkr för 2014 som skulle 
användas till insatser för att på 3 år minska nämndens 
underskott.
 Nämnden har ett underskott vad gäller personalkost-
naderna gentemot budget. Dock har personalkost-
nadens del av nämndens totala kostnader minskat i 

jämförelse med 2013. Konsultkostnader och kostnader 
för inhyrd personal har ökat under 2014.
Under senare delen av året har nämnden erhållit 
statsbidrag från socialstyrelsen för redan genomförda 
satsningar. Dessa intäkter är av engångskaraktär och 
återkommer inte nästkommande år i samma omfatt-
ning.
 Verksamheten inom lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, redovisar ett underskott 
som kan härledas till personlig assistans enligt social-
försäkringsbalken.
 Avdelningen för vård och omsorg redovisar ett under-
skott som består i personalkostnader för hemtjänsten 
och särskilt boende. Lokalkostnader står också för delar 
av underskottet. Blockhyresavtal är uppsagt under året 
och upphörde den 31 december 2014.  Korttidsvård på 
Kompassen redovisar underskott vilket förklaras av hö-
gre beläggning i genomsnitt än budgeterat. Efterfrågan 
på såväl omvårdnad som kvalificerad vård har ökat. 
Dyra personallösningar inom sjuksköterskeverksamhe-
ten bidrar till underskottet.  En genomgång av sjukskö-
terskeorganisationen är beställd och ska genomföras 
under våren 2015.

Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för verkställighet 
av de beslut som hanteras inom individ- och myndig-
hetsnämnden.  För verkställighet av insatser kan även 
annan utförare anlitas. Nämnden är delad i en avdel-
ning för verksamheterna inom LSS och psykiatri samt 
en avdelning för vård och omsorg. Dessa verksamheter 
är lagstyrda.

Ordförande:
Margareta Lundqvist
Vice ordförande:
Ann-Charlotte Strömwall

Förvaltningschef:
Lars-Göran Berg



Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Nettoinvesteringar 672 1 443 1 115

Anläggningstillgångar bokfört värde 6 858 5 267 3 362

Personal

2014 2013 2012

Antal anställda 585 576 551

varav kvinnor 546 541 513

varav män 39 35 38

Personalkostnad, tkr 250 760 243 900 228 900

Personalkostnad av verksamhetens brut-
tokostnad, procent 73,7 74,3 74,1

Nyckeltal

2014 2013 2012

Gruppbostad Lss antal platser egen regi 48 48 48

Bruttokostnad tkr/plats 670 660 666

Särskilda boenden antal platser per 
31/12

170 
(166*)

180 
(170*)

180 
(189*)

Nettokostnad/plats, tkr 616 587 556

Antal vårdtagare med hemtjänst per 
31/12 306 308 297

Bruttokostnad, tkr/vårdtagare  inkl.  
hemsjukvård 154 143 102

Korttidsvård, antal platser ** 11 
(10,6*)

11 
(10,8*)

11 
(12,3*)

*) Genomsnittligt nyttjande under året.
**) Kompassen 9 platser, Lysekilshemmet 2 platser
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Måluppfyllelse
Inom kommunfullmäktiges målområde Lärande har 
nämnden haft följande mål:
Sjukfrånvaron ska vara lägre än 5 procent. Sjukfrån-
varon inom nämndens ansvar uppgick till 8.9 procent. 
Målet har inte uppnåtts.
För att nå kommunfullmäktiges mål att Information och 
kommunikation ska samordnas och stärkas internt och 
externt var det nämndens mål att under 2014 skicka 
ut nio nyhetsbrev till alla anställda inom förvaltningen. 
Målet har inte uppnåtts
Inom kommunfullmäktiges målområde Ekonomi har 
nämnden under 2014 haft som mål att ha en budget i 
balans. Målet har inte uppnåtts.
Nämnden har även haft egna mätbara mål inom 
målområdet Lärande. Ett av dessa mål var att ande-
len brukare som sammantaget är mycket eller ganska 
nöjda med sitt särskilda boende i sin helhet skulle öka. 
Ytterligare ett mål var att andelen brukare som sam-
mantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med 
hemtjänsten i sin helhet skulle öka. Båda målen mättes 
enligt socialstyrelsens ”Öppna jämförelser vård och 
omsorg om äldre 2014”. Målet nåddes för särskilt bo-
ende men inte för hemtjänsten.

Åren som kommer
Andelen äldre förväntas öka i kommunen samtidigt 
som antalet lägenheter i särskilda boenden, säbo, 
inom äldreomsorgen minskas. Nytt trygghetsboende i 
Brastad tas snart i drift vilket kan förväntas leda till att 
färre söker särskilt boende. Ett ökat behov av hemtjänst 
och hemsjukvård förväntas i takt med färre platser på 
särskilt boende. Hemsjukvården påverkas också av 
förändringar inom NU-sjukvården. I takt med kortare 
vårdtider på sjukhus ökar belastningen på kommunens 
hälso- och sjukvård. Fler mycket svårt sjuka önskar 
också i större utsträckning att både få sin vård och 
avsluta sina liv i den egna bostaden. En mer utvecklad 
och volymanpassad hemtjänst- och hemsjukvårdsorga-
nisation behöver inrättas i takt med volymförändring-
arna.
Från 2015 ändras de interna styrsystemen inom hem-
tjänsten och hemtjänst och hemsjukvård integreras 
inom begreppet ”hemvård”. 
 Från och med år 2015 planeras ett nytt regelverk, 
där biståndsbedömning ska ske för alla insatser inom 
särskilda boenden för äldre vilket innebär att personal-
resurserna kommer att behöva ökas.
Under 2014-2015 beräknas renoveringen av Stånge-
näshemmet vara helt klar. Ett nytt aktivitetscentra med 
träffpunkt och öppen servering ökar möjligheter för 
boende i Brastad till social samvaro, verksamheten 
startas i maj 2015. 
Från nyår 2015 finns vägledande riktlinjer för bistånds-
bedömning framtaget enligt socialtjänstlagen. I dessa 
riktlinjer anges den politiska bedömningen som en 
vägledning och styrning av den socialrättsliga bedöm-
ningen utifrån den enskildes behov.
Socialnämnden får därmed ett konkret verktyg för 

att fastställa vad som är en skälig levnadsnivå inom 
olika områden av vård och omsorg. Under våren 2015 
utvecklas ytterligare den politiska styrningen med väg-
ledande riktlinjer inom funktionshinderområdet (LSS).
På sikt finns ett behov av fler boendeplatser med 
inriktning LSS och psykiatri. Tidigare inventering som 
socialförvaltningen gjort visar att det finns behov av 
cirka fem boendeplatser/år för gruppbostad inom LSS-
verksamheten inom de närmsta åren. Beräkningen byg-
ger dels på en inventering av nu kända framtida behov 
samt en återblick över utvecklingen de senaste åren. 
Socialförvaltningen kan idag inte verkställa gynnande 
beslut vilket med stor sannolikhet kommer att medföra 
att Lysekils kommun belastas med viten.
Insatser för att ha en väl fungerande personalförsörj-
ning behövs. Här ingår utbildning för att höja persona-
lens kompetens samt möjlighet till högre tjänstgörings-
grad.
Ökat behov av avancerad sjukvård och rehabilitering i 
det egna hemmet ställer större krav på både hemtjänst 
och legitimerad personal av alla kategorier.
Den nya socialnämnden får med ett samlat ansvar 
större möjligheter att styra, leda och följa upp verk-
samheten. Under 2015 kommer LSS-verksamheten att 
samordnas i en egen avdelning.
Ledningsmässigt blir förutsättningarna kraftigt förbätt-
rade då omsorg om äldre och hemsjukvårdspatienter 
bygger på en helt annan lagstiftning än stöd och ser-
vice till enskilda inom LSS personkrets.
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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 ekonomisk ställning. Sam-
manställningen visar också hur respektive enhet påver-
kar totalbilden.
Den sammanställda redovisningen för Lysekils kom-
mun avgränsas enligt 20-procentsregeln. Fyrstads 

flygplats AB  ingår inte i den sammanställda redovis-
ningen.Lysekils Stadshus AB förvärvades av Lysekils 
kommun 2007. Bolaget övertog , som moderbolag, Ly-
sekils Energi AB, numera Leva i Lysekils AB, Lysekils-
Bostäder AB och Havets Hus i Lysekil AB från Lysekils 
kommun den 31 december 2007. Under 2008 utökades 
koncernen ytterligare med fyra bolag, Lysekils Stuveri 
AB, Kolholmarna AB, Lysekils Hamn AB och Havssta-
den Lysekils Utbildnings AB. Lysekils Stuveri AB fusio-
nerade med Lysekils Hamn AB 2008. Leva i Lysekil AB 
äger i sin tur Lysekils Energi Vind AB.

Sammanställd redovisning för Lysekils 
kommun med dotterbolag
Lysekils kommuns sammanställda redovisning omfattar Lysekils kommun, koncernen Lysekils 
Stadshus AB, Rambo AB och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Havets Hus i Lysekil AB är ett publikt havs akvarium vars ändamål är att visa och 
förmedla kunskap om den marina världens djurliv och förhållanden, främst med inrikt-
ning på Västerhavet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vända sig till olika 
besökskategorier samt aktivt medverka i marknads föringen och turismutvecklingen för 
kommunen. 
 
Leva i Lysekil AB ska utifrån kraven på att hålla så låga avgifter som möjligt och med 
hög leveranssäkerhet effektivt och med miljöhänsyn driva och förvalta elnät samt produ-
cera och leverera vindkraft och fjärrvärme inom sitt koncessions område som i huvudsak 
omfattar Lysekils kommun.

Lysekilsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, vars ändamål är att främja bo-
stadsförsörjningen i kommunen. Detta sker genom förvärv och förvaltning av bostadshus 
med tillhörande affärs lägen heter och kollektiva anordningar. Bolaget kan även agera som 
exploatör/fastighetsförvaltare för kommunala inrättningar och småhus.  

Lysekils Hamn AB ska bedriva handelshamnsverksamhet för fartygsoperationer och 
omlastningar med tillhörande logistiktjänster. Bolaget ska dessutom på uppdrag förvalta 
de anläggningar/kajer inom hamnförvaltningen som i Lysekils kommuns tidigare hamn-
förvaltning redovisats under övriga kajer. 

Kolholmarna AB ska ansvara för infrastrukturella frågor i Lysekils handelshamn och 
i angränsande områden. Bolaget ska till föremål för sin verksamhet äga, utveckla och 
förvalta markområden, kajer, magasin och övrig infrastruktur inom och i anslutning till 
handelshamnen i Lysekil.  

Havsstaden Lysekils Utbildnings AB är ett vilande bolag

RAMBO AB är ett aktiebolag som ägs av Lysekils, 
Tanums, Munkedals och Sotenäs kommuner. 
Bolagets ändamål är att insamla, transportera eller 
behandla avfall och driva annan därmed samman-
hängande verksamhet.

Lysekils Stadshus AB 

Lysekils Stadshus AB ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som 
Lysekils kommun använder för sin verksamhet och att åstadkomma en 

samordning av bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande.

Kommunerna Lysekil och Munkedal samverkar 
sedan år 2010 i ett kommunalförbund för frågor 
som rör räddningstjänst, stöd till kommunerna 
vid samhällstörningar m m. Syftet är att tillgodose 
krav och intentioner i lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor.

Kommunalförbund Mitt Bohuslän |Ägarandel 60%

RAMBO |Ägarandel 38%

Kolholmarna AB
Havsstaden Lysekils

Utbildning AB

Mitt bohuslän 
logotyp 
kommer



Personal
Antal anställda 2014 2013

Lysekils kommun 1 434 1 453

Lysekilsbostäder AB 13 13

LEVA i Lysekil AB 66 69

Havets Hus i Lysekil AB 10 10

Lysekils Hamn AB 15 16

Rambo AB 70 70

Mitt Bohuslän 15 15

Summa anställda 1 623 1 646
Antalet anställda är inte enligt ägarandelen

Långfristiga externa lån 
Belopp i mnkr Belopp Andel

Kommunen 185,8 19%

Lysekils Stadshus AB 110,7 11%

Leva i Lysekil AB 183,0 19%

LysekilsBostäder AB 479,1 49%

Kolholmarna AB 15,0 2%

Lysekils Hamn AB 6,3 1%

Mitt Bohuslän 3,9 0%

Summa 983,8 100%
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Resultaträkning
Lysekils kommuns sammanställda resultat för år 2014 
är 38,2 mnkr (6,3 mnkr föregående år). Verksamhetsin-
täkterna har minskat med 1,7 mnkr och verksamhets-
kostnaderna har minskat med 
7,3 mnkr. Kommunens skatteintäkter och statsbidrag 
samt finansnetto har förbättrats med 
34,8 mnkr och avskrivningarna har ökat med 2,2 mnkr. 
Årets skatt och uppskjuten skatt har ökat med 6,3 
mnkr.
Lysekils Stadshus AB redovisar i sitt koncernbokslut 
ett resultat på 24,3 mnkr, Lysekils del i Rambo AB:s re-
sultat utgör 0,3 mnkr, Lysekils del i Räddningstjänsten 
Mitt Bohusläns resultat utgör 0,6 mnkr. Tillsammans 
med kommunens resultat på 13,5 mnkr samt med hän-
syn tagen till koncerninterna elimineringar leder detta 
fram till det sammanställda resultatet 38,2 mnkr

Balansräkning
Balansräkningens omslutning i den sammanställda 
redovisningen uppgick den 31 december 2014 till 
1 644,9 mnkr vilket är en minskning med 21,9 mnkr. 
Kommunens andel av omslutningen är 
42,2 procent.
 Kommunen investerade för 24,4 mnkr netto under 
2014, Leva i Lysekil AB investerade för 35,4 mnkr och 
Lysekils Bostäder AB investerade för 9,0 mnkr. Kolhol-
marna AB, Lysekils Hamn AB och Havets Hus AB hade 
tillsammans investeringar för 1,1 mnkr. Lysekils kom-
muns andel av de båda delägda bolagen Rambo AB 
och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns investe-
ringar uppgår till 3,3 mnkr. 
 Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 92,6 mnkr och 
de långfristiga skulderna 983,8 mnkr. Soliditeten, som 
visar betalningsförmågan på lång sikt, uppgick till 23,1 
procent

Kassaflödesanalys
Från och med i år redovisas kassaflödesanalys i den 
sammanställda redovisningen. Denna visar att kom-
munkoncernen haft ett positivt kassaflöde under året 
som uppgått till 41,8 mnkr. Kassaflödet kan indelas i 
tre delar; löpande verksamhet, investeringsverksamhet 
och finansieringsverksamhet.
 Den löpande verksamheten har genererat ett positivt 
kassaflöde på 146,4 mnkr. Kassaflödet i investerings-
verksamheten har varit negativt och har uppgått till 
49,7 mnkr netto. I denna post ingår både anskaffning 
och avyttring av materiella och finansiella anlägg-
ningstillgångar. Till sist har finansieringsverksamheten 
gett ett negativt kassaflöde med 54,9 mnkr. Denna del 
består huvudsakligen av amortering av lån.  

Ekonomisk översikt



Resultaträkning

Belopp i mnkr Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 536,1 537,8

Verksamhetens kostnader 2 -1 143,8 -1 151,1

Avskrivningar 3 -78,5 -76,3

Verksamhetens nettokostnader -686,2 -689,6

Skatteintäkter 611,6 590,3

Generella statsbidrag 147,5 133,3

Finansiella intäkter 4 1,6 2,1

Finansiella kostnader 5 -30,2 -30,0

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 44,3 6,1

Årets skatt -1,2 -0,4

Uppskjuten skatt -4,9 0,6

Årets resultat 38,2 6,3

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr 2014

Årets resultat före fin.poster 57,2

Justering för av- och nedskrivningar 74,9

Erhållen ränta 2,0

Erlagd ränta -29,3

Betald inkomstskatt -0,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 104,1

Ökning/minskning förråd och varulager -0,4

Ökning/minskning kundfordringar 3,4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 5,2

Ökning/minskning leverantörsskulder 1,9

Ökning/minskning kortfristiga skulder 32,0

Kassaflöde från löpande verksamhet 146,4

Investeringsverksamheteten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -58,6

Investeringar i dotterbolag 0,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8,4

Minskning långfristiga fordringar 0,2

Kassaflöde från investeringsverksamhet -49,7

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån/amortering lån -53,2

Justering ej likviditetspåverkande poster -1,7

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -54,9

Årets kassaflöde 41,8

Likvida medel från årets början 50,9

Likvida medel vid årets slut 92,6

Summa 41 8
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Not 1 | Verksamhetens intäkter
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 230,8 252,2

Lysekils Stadshus AB 286,2 261,4

Rambo AB 58,2 59,4

Mitt Bohuslän 17,8 18,2

Interna elimineringar -56,9 -53,4

Summa 536,1 537,8

Not 2 |Verksamhetens kostnader
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 952,6 948,9

Lysekils Stadshus AB 177,6 183,8

Rambo AB 53,8 54,8

Mitt Bohuslän 16,7 16,9

Interna elimineringar -56,8 -53,3

Summa 1 143,8 1 151,1

Not 3 | Avskrivningar
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 25,9 24,9

Lysekils Stadshus AB 47,7 46,3

Rambo AB 4,1 4,2

Mitt Bohuslän 0,4 0,4

Interna justeringar 0,4 0,5

Summa 78,5 76,3

Not 4 | Finansiella intäkter
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 9,4 10,4

Lysekils Stadshus AB 0,4 0,5

Rambo AB 0,1 0,2

Mitt Bohuslän 0,0 0,0

Interna elimineringar -8,3 -8,9

Summa 1,6 2,1

Balansräkning

Belopp i mnkr Not 2014 2013

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 997,5 1 016,2

   Inventarier 7 411,6 409,2

Finansiella anläggningstillgångar 8 33,6 10,7

Summa anläggningstillgångar 1 442,7 1 436,1

Omsättningstillgångar

Förråd och exploatering 9 4,8 4,5

Kortfristiga fordringar 10 104,8 170,1

Kassa och bank 11 92,6 56,0

Summa omsättningstillgångar 202,2 230,6

Summa tillgångar 1 644,9 1 666,8

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Ingående eget kapital 338,7 329,1

Insatsemission förlagslån 2,5 3,3

Årets resultat 38,2 6,3

Summa eget kapital 379,4 338,7

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och skatter 50,1 48,7

Skulder

Långfristiga skulder 12 983,8 1 037,9

Kortfristiga skulder 13 231,6 250,1

Summa skulder och avsättningar 1 265,5 1 336,7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 644,9 1 666,8
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Not 5 | Finansiella kostnader
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 7,4 8,5

Lysekils Stadshus AB 30,9 30,3

Rambo AB 0,2 -

Mitt Bohuslän 0,0 0,2

Interna elimineringar -8,3 -8,9

Summa 30,2 30,0

Not 6 | Mark byggnader och tekniska
anläggningar
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 390,2 392,4

Lysekils Stadshus AB 598,6 615,5

Rambo AB 12,0 11,6

Interna elimineringar -3,3 -3,3

Summa 997,5 1016,2

Not 9 | Förråd och exploatering
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 4,5 4,2

Lysekils Stadshus AB 0,3 0,3

Rambo AB 0,0 0,0

Summa 4,8 4,5

Not 10 | Kortfristiga fordringar
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 77,3 105,8

Lysekils Stadshus AB 80,5 58,8

Rambo AB 11,8 14,6

Mitt Bohuslän 0,8 1,6

Interna elimineringar -65,6 -10,7

Summa 104,8 170,1

Not 11 | Kassa och bank
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 78,7 42,5

Lysekils Stadshus AB 0,2 5,4

Rambo AB 13,7 6,6

Mitt Bohuslän 0,0 1,6

Summa 92,6 56,0

Not 12 | Långfristiga skulder
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 185,8 229,1

Lysekils Stadshus AB 896,2 911,2

Mitt Bohuslän 3,9 5,3

Interna elimineringar -102,1 -107,7

Summa 983,8 1037,9

Not 13 | Kortfristiga skulder
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 211,2 181,4

Lysekils Stadshus AB 67,7 61,2

Rambo AB 15,8 14,3

Mitt Bohuslän 2,5 3,9

Interna elimineringar -65,5 -10,7

Summa 231,6 250,1

Not 14 | Borgensförbindelser
Belopp i mnkr 2014 2013

Förlustansvar egna hem 0,3 0,3

Bostadsrättsföreningar 2,4 2,4

Rkhf  Äldrebostäder Lysekil 117,9 118,2

Övriga 3,7 3,7

Summa 124,3 124,6

Not 15 | Utlämnat aktieägartillskott LBAB
Enligt avtal med Bostadsdelegationen 1999 utlämnades ett villkorat aktie-
ägartillskott till Lysekilsbostäder AB om 20,0 mnkr. 

Eftersom Lysekilsbostäder AB numera är ett dotterbolag till Lysekils Stads-
hus AB redovisas återbetalning av aktieägartillskott till detta bolag.

Belopp i tkr 2014

Utlämnat aktieägartillskott 20 000

Återbetalning 2004 -641

Återbetalning 2005 -1 125

Återbetalning 2006 -1 265

Återbetalning 2007 -1 160

Återbetalning 2008 -180

Återbetalning 2009 -548

Återbetalning 2010 -1 493

Återbetalning 2011 -153

Återbetalning 2012 -1 500

Återbetalning 2013 -103

Återbetalning 2014 -123

Summa 11 709

Not 7 | Inventarier och maskiner
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 22,3 23,1

Lysekils Stadshus AB 365,8 360,3

Rambo AB 10,3 12,2

Mitt Bohuslän 7,3 7,2

Interna elimineringar 5,9 6,4

Summa 411,6 409,2

Not 8 | Finansiella anläggningstillgångar
Belopp i mnkr 2014 2013

Kommunen 121,0 124,6

Lysekils Stadshus AB 22,7 1,8

Rambo AB 0,1 0,6

Interna elimineringar -110,2 -116,3

Summa 33,6 10,7
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Resultaträkning
Belopp i mnkr 2014 2013

Intäkter 286,2 261,4

Kostnader -177,6 -186,8

Avskrivningar -47,7 -40,5

Rörelseresultat 60,9 34,1

Finansiella poster -30,5 -26,9

Resultat efter finansiella poster 30,4 7,2

Skatt på årets resultat -6,1 0,3

Årets resultat 24,3 7,5

Nyckeltal
2014 2013

Låneskuld, mnkr 896,2 911,2

Investeringar, mnkr 45,5 78,7

Soliditet, procent 8,2 4,9
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Bolagens verksamhet

Koncernen Lysekils Stadshus AB
Moderbolaget Lysekils Stadshus AB:s verksamhet ska 
bestå i att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Ly-
sekils kommun använder för sin verksamhet. Lysekils 
Stadshus AB ska också åstadkomma en samordning av 
bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. 
 Årets resultat för koncernen uppgick till 24,3 mnkr. 
Moderbolaget har redovisat erhållet koncernbidrag 
med 5,4 mnkr. Leva i Lysekil AB har redovisat motsva-
rande belopp som lämnat koncernbidrag.
 Värdet av koncernens anläggningstillgångar vid års-
skiftet uppgick till 987,4 mnkr och omsättningstillgång-
arnas värde uppgick till 81,1 mnkr. Totala långfristiga 
skulder uppgick till 896,2 mnkr. Koncernens egna 
kapital uppgick till 81,5 mnkr.



Resultaträkning
Belopp i mnkr 2014 2013

Intäkter 3,8 4,4

Kostnader -1,6 -4,3

Avskrivningar -1,2 -1,2

Rörelseresultat 1,0 -1,2

Finansiella poster -0,7 -0,8

Resultat efter finansiella poster 0,3 -1,9

Skatt på årets resultat 0,0 0,4

Årets resultat 0,3 -1,5

Nyckeltal
2014 2013

Låneskuld, mnkr 23,0 23,0

Investeringar, mnkr - 0,4

Soliditet, procent 8,0 4,8
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Verksamhetsbeskrivning
Bolagets kärnverksamhet är investering i och uthyrning 
av fastigheter inom Lysekils hamnområde. Från det att 
bolaget startade 2009 har investeringarna uppgått till 
41,6 mnkr. 
 Bolaget äger och driver totalt åtta hamnmagasin som 
har en sammanlagd yta av 24 700 m2 . Uthyrningsgra-
den under året har varit cirka 85 procent. Ett magasin 
på 2 600 m2 är tempererat och värms upp med fjärr-
värme från systerbolaget Leva i Lysekil AB.
 Kustbevakningens nya station, som är en viktig del av 
verksamheten, passar väl in i den övriga hamnverk-
samheten. Den tillför hamnen ett mervärde och ligger 
i linje med bolagets strategi om att etablera långsiktiga 
kundrelationer.     
 Bolagets verksamhet är till större delen integrerad 
med systerbolaget Lysekils Hamn AB.

Årets resultat
Bolagets omsättning uppgick 2014 till 3,7 mnkr.
 Resultatet uppgick till 0,6 mnkr eller 15,2 procent av 
omsättningen exklusive arrende till Lysekils kommun. 
Inklusive arrendet blev resultatet 0,3 mnkr, vilket mot-
svarar 9,2 procent av omsättningen.

Året som varit
Flera viktiga och stora avtal har omförhandlats under 
året vilket varit positivt för bolagets ekonomi. De posi-
tiva effekterna på ekonomin, som de nya avtalen inne-
bär, kommer att stabilisera ekonomin flera år framöver.
  Under året har ett nytt arrendeavtal träffats mellan 
Lysekils kommun och Kolholmarna AB. Det nya avtalet 
är bättre anpassat till den marknadsmässiga och kon-
kurrensutsatta miljö som bolaget verkar i.
 Det övergripande ekonomiska målet var att förbättra 
resultatet jämfört med 2013 och göra bolaget klart lön-
samt från 2015. Dessa mål har uppfyllts och lönsamhet 
uppnåddes redan i slutet av 2013 vilket var tidigare än 
beräknat. 
 Resultatmässigt var måluppfyllelsen vid årets slut näs-
tan identiskt med prognoserna för tertial 1 och 2.
 Resurser har lagts ner på underhåll och upprustning av 
bolagets anläggningar för att vidmakthålla och förbätt-
ra målet om att ha nöjda kunder. 

Åren som kommer
Resurser under de senaste åren har lagts ner på att 
reparera och höja standarden i bolagets anläggningar, 
vilket gör att dessa kostnader sannolikt kommer att 
plana ut under de närmaste åren. Detta faktum i kom-
bination med omförhandlade avtal och stabila kunder, 
gör att bolaget bör ha en positiv ekonomisk utveckling 
under åren som kommer.

 

Kolholmarna AB



Resultaträkning
Belopp i mnkr 2014 2013

Intäkter 10,0 9,1

Kostnader -9,6 -8,7

Avskrivningar -0,6 -0,5

Rörelseresultat -0,2 -0,1

Finansiella poster -0,3 -0,3

Resultat efter finansiella poster -0,5 -0,4

Bokslutsdispositioner 0,2 0,4

Skatt på årets resultat 0,0 0,0

Årets resultat -0,3 0,0

Nyckeltal
2014 2013

Låneskuld, mnkr 9,5 9,5

Investeringar, mnkr 0,7 0,3

Soliditet, procent 42,0 46,0
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Verksamhetsbeskrivning
Havets Hus affärsidé är att erbjuda lärorika och roliga 
upplevelser utifrån västerhavets liv, erbjuda medar-
betarna nya impulser och att växa tillsammans med 
samarbetspartners. Dessutom ska Havets Hus berika 
besökarnas upplevelse och stärka varumärket Havets 
Hus och Lysekil genom att vara en trovärdig expert på 
livet i havet, främst västerhavet, samt leva som vi lär 
och arbeta för att bevara livsmiljöerna i havet. 

Årets resultat
Besöksantalet för 2014 var cirka 70 100 vilket var lägre 
än budgeterat om än något bättre än 2013. Sommarens 
värmebölja påverkade besöksantalet negativt och efter-
som majoriteten av besökarna normalt kommer under 
dessa veckor påverkas verksamhetens intäkter därefter. 
Entréintäkterna var 2,5 procent högre än 2013 men 
9,5 procent lägre än budgeterat. Såväl intäkterna från 
guidningar, sälsafari, försäljning, bangolf, konferens och 
barnlägerverksamhet ökade också jämfört med 2013. 
Resultatet före bokslutsdispositionerna blev  -472 tkr. 
 Havets Hus har sedan 2012 ansvar för Lysekils turist-
byrå vilket Lysekils kommun betalar en årlig ersättning 
för. Ersättningen uppgår till 600 tkr. Därtill kommer 
intäkter från bland annat annonsförsäljning, stugför-
medling och serviceavgifter. Under 2014 gjorde Lyse-
kils turistbyrå en vinst på 77 tkr. Totalt har turistbyrån 
genererat en vinst om 150 tkr som förvaltas av Havets 
Hus men som tillhör turistbyråns verksamhet. 

Året som varit
I början av året genomfördes stora reparations- och 
ombyggnadsarbeten i restaurangen och på bangolfba-
nan.  Utställningar som visades under året var ”Skager-
raks kapare” och ”Havet, vår skattkammare”. En ny 
lekplats uppfördes på utsidan av Havets Hus. 
 Under året fortsatte utredningen om projektet ”Rum 
under Ytan” som resulterade i verksamhetsutvecklings 
och om- och tillbyggnadsförslaget Havets Hus 2.0. 
Samtidigt utreddes möjligheten att flytta verksamheten 
till Norra hamnen. Eftersom det inte gick att få fram 
tillräckligt mycket information om förslaget blev fokus 
på om- och tillbyggnad på befintlig plats. 
  Havets Hus har sedan 2002 återinplanterat märkta 
småfläckiga rödhajar. Detta eftersom kunskapen om 
arten är mycket låg och att arten i perioder funnits på 
den officiella rödlistan. Märkingen sker genom samar-
bete med Havsfiskelaboratoriet (SLU) i Lysekil. Havets 
Hus säljer egendesignade småfläckiga mjukishajar till 
förmån för hajprojektet, medlen går till att bekosta 
bland annat uppfödnings- och utsättningskostnader. I 
december blev det klart att Världsnaturfonden engage-
rar sig i projektet. Världsnaturfonden kommer även att 
engagera sig i ett nystartat projekt med knaggrockor. 
 

Havets Hus i Lysekil AB
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Mål och måluppfylelse
Följande mål hade Havets Hus under 2014:

- Minst 78 000 besök, resultatet blev 70 084 besök.
Målet uppnådes inte. 

- Ökad kunskap om livet i västerhavet med bättre infor-
mationssystem. Resultatet i enkäter framtagna av Ha-
vets Hus visar att andelen som ansåg att informationen 
om livet i västerhavet var bra var i princip detsamma 
som tidigare år. Det totala gästbetyget på Havets Hus 
ökade från 3,8 till 4.0 utav fem möjliga poäng. Målet 
uppnåddes.

- Ökad trovärdighet genom att bättre kommunicera 
Havets Hus miljöarbete och genom bättre information 
om livet i havet. Havets Hus är certifierade av ”Swedish 
welcome” som bland annat granskar kommunikationen 
kring miljöfrågor i anläggningen. 2014 fick Havets Hus 
betyget 3 där 5 är bästa möjliga. Det är bättre än 2013 
då betyget var 2. Målet uppnådes.

- Öka intäkterna från guidningarna med 30 procent ge-
nom kampanjer till bussgrupper såsom äldre aktiva och 
skolor. Resultatet var att intäkterna från guidningarna 
bara ökade med 5 procent. Andelen bussgrupper ökade 
med 5 procent och skolgrupper med 25 procent.  Målet 
uppnådes inte.

Åren som kommer
Under de närmaste åren kommer reparationsarbe-
ten att genomföras i akvariet och samtidigt påbörjas 
arbetet med en om – och tillbyggnad av Havets Hus. 
Målet är en nyinvigning våren 2017. Styrelsens och 
ledningens bedömning är att verksamheten kommer att 
generera ett svagt positivt resultat under 2015. 



Resultaträkning
Belopp i mnkr 2014 2013

Intäkter 181,7 160,3

Kostnader -110,6 -116,7

Avskrivningar -29,1 -29,2

Rörelseresultat 42,0 14,4

Finansiella poster -8,7 -9,2

Resultat efter finansiella poster 33,2 5,2

Lämnat koncernbidrag -5,4 -

Skatt på årets resultat -1,2 -1,9

Uppskjuten skatt -4,9 0,5

Årets resultat 21,8 3,8

Nyckeltal
2014 2013

Låneskuld, mnkr 264,0 267,0

Investeringar, mnkr 35,4 20,7

Soliditet, procent 27,4 21,9
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Verksamhetsbeskrivning
Bolagets ändamål är att, med den kommunala verkstäl-
lighetsprincipen som grund, bedriva elnäts-, VA- och 
fjärrvärmeverksamhet inom Lysekils kommun eller i 
dess geografiska närhet. Bolaget sköter också gator, 
gång- och cykelvägar samt parker på uppdrag av Lyse-
kils kommun.
I det helägda dotterbolaget, Lysekils Energi Vind AB, 
bedrivs vindkraftsverksamhet

Årets resultat
Årets omsättning för bolaget och dess dotterbolag 
uppgick till 181,7 mnkr. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till 33,2 mnkr att jämföra med 5,2 mnkr före-
gående år. Förbättringen av resultatet i förhållande till 
föregående år beror främst på att Lysekil Energi Vind 
sålt projekteringen av Skottfjället samt att Preemraff  
inte hade något storstopp under det gångna året vilket 
gjort att bolaget inte behövt elda med olja för att kom-
plettera hetvattnet, vilket var nödvändigt under 2013.
 
Året som gått
LEVA har anslutit 19 nya kunder till elnätet samt gjort 
två större effektökningar; Garnet Greenline samt Dom-
stein Grötö.
 I egen regi har vi genomfört ett större kablifieringspro-
jekt mellan Långudden och Vann, projektet kommer 
att slutföras under 2015. Projektet bidrar positivt till att 
sänka den genomsnittliga avbrottstiden till 30 minuter 
per år.
 Under 2014 levererades 39,5 GWh till fjärrvärmekun-
der vilket är en betydande minskning jämfört med 
föregående år. Nedgången är i huvudsak kopplad 
till varmare väder än normalt. Inga större avbrott i 
leveransen från Preemraff. Tre nya kunder har anslu-
tit till fjärrvärmenätet under 2014. Effektökning på 
sjukhusets panncentral från 4 till 9 MW genom tre nya 
oljeeldade pannor.
 VA-saneringsarbeten har under året utförts och 
avslutats på Gamla Landsvägen, Bergmansliden och 
Järnvägsgatan. Nyanläggning av spill och vatten har 
genomförts på Näreby. I samband med sanering av 
Gamla landsvägen genomfördes en bergborrning och 
ändrat flöde till avloppstunnel, vilket innebär en bety-
dande energibesparing.
 Under året har bolaget sålt miljötillstånd med rättig-
het att bygga 13 vindkraftverk på Skottfjället med en 
energiproduktion på 33 GWh/år till Göteborgs Energi. 
Affären ger bolaget en intäkt fördelat över 20 år framö-
ver med start 2016.
 Vindkraftverken Elving och Elvira har under året 
genomgått omfattande vingreparationer samt ett flertal 
underhållsåtgärder. Åtgärder som bidragit till minskad 
produktion jämfört med tidigare år. 

Investeringar
En stor del av bolagets likvida medel återinvesteras 
varje år. Under året uppgick totala investeringar till 
35,4 mnkr (20,7 mnkr under 2013). Av total investering 
har 15,1 mnkr investerats i VA-ledningsnät, pumpsta-
tioner och i reningsverken. 13,5 mnkr har investerats 
i fjärrvärme, ledningar och transformatorstationer för 
elnätet. Övriga investeringar i inventarier uppgår till 3,2 
mnkr.

Åren som kommer
Omsättningen i nätverksamheterna kommer att hål-
las på ungefär samma nivå som tidigare år. Bolagets 
investeringar inriktas på reinvesteringar och förnyelse 
av befintligt anläggningsbestånd. 
Under de kommande åren har bolaget ett ökat rein-
vesterings- och underhållsbehov på VA-nätet för att 
upprätthålla kvalité, leveranssäkerhet och framtida 
klimatförändringar.
Övriga verksamheter kommer att hålla ungefär samma 
nivå som tidigare år. 
 LEVA i Lysekil kommer att fortsätta bidra till utveck-
lingen av förnyelsebar energi genom att utveckla ny 
teknik, samt öka produktionen av förnyelsebar el från 
vindkraft och solceller. 
 Inom ramen för uppdraget kommer verksamheten 
under året att utökas med elhandel som kommer att 
bedrivas på kommission med extern samarbetspartner. 

LEVA i Lysekil AB



Resultaträkning
Belopp i mnkr 2014 2013

Intäkter 88,3 84,7

Kostnader -54,4 -55,3

Avskrivningar -15,7 -14,1

Rörelseresultat 18,2 15,3

Finansiella poster -16,6 -12,1

Resultat efter finansiella poster 1,6 3,2

Nyckeltal
2014 2013

Låneskuld, mnkr 479,1 485,0

Investeringar, mnkr 9,0 57,1

Soliditet, procent 10,7 9,4
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Verksamhetsbeskrivning
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, att 
också ha ett socialt ansvar och omhändertagande av 
vissa utsatta målgrupper.
 LysekilsBostäder ska vara en betydelsefull aktör på bo-
stadsmarknaden i Lysekil och ett naturligt förstahands-
val 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 utveckling. Bolaget ska också stärka 
och utveckla hyresrätten genom att erbjuda de bo-
ende mer inflytande och ansvar för sin bostad och sin 
bostadsmiljö.

Årets resultat
Årets omsättning var 88,3 mnkr vilket är 3,6 mnkr 
högre än 2013. Årets resultat var 1,6 mnkr att jämföra 
med 9,0 mnkr föregående år. För jämförelseåret 2013 
har omräkning skett på grund av byte av redovisnings-
principer.

Året som gått
De svenska bostadspriserna har efter några år med 
fallande priser vänt upp, framförallt då det gäller bo-
stadsrätter, samtidigt som bostadsbyggandet tagit lite 
fart. Förutom ränteläget har inte omvärldsfaktorerna 
påverkat LysekilsBostäder nämnvärt, efterfrågan på 
bolagets hyresrätter har fortsatt varit positiv med re-
lativt få outhyrda lägenheter. Ränteläget påverkar inte 
verksamheten så mycket då räntederivat används som 
finansiellt verktyg. Vakansgraden har varit fortsatt låg 
2,0 - 2,2 procent under hela året. Under året omsattes 
cirka 120 lägenheter via direktbyten eller interna om-
flyttningar. Den låga omsättningen speglar en fortsatt 
stark hyresmarknad som talar för hyresrätten som 
bostadsform. Hyresförhandlingarna med Hyresgästför-
eningen för 2014 resulterade i en överenskommelse om 
en höjning av varmhyran med 1,4 procent och en höj-
ning av kallhyran med 1,3 procent. Hyreshöjningarna 
gäller även bolagets lokaler.
 LysekilsBostäder äger och förvaltar 1 244 lägenheter 
med en sammanlagd yta på 82 401 m2 och 65 lokaler 
fördelat på en sammanlagd yta på 8 954 m2. 75 procent 
av lokalerna hyrs ut till någon form av kommunal/of-
fentlig verksamhet. Under 2013 stod lokalhyrorna för 
närmare elva procent av de totala hyresintäkterna. Vid 
årets slut var inga lokaler vakanta gentemot två i slutet 
av 2013. 
Tyvärr har hyresbortfallet ökat då betalningsförmågan 
hos våra hyresgäster sjunker, det finns flera orsaker till 
detta, arbetet fortgår för att hantera problemet.
 LysekilsBostäder har cirka 350 lägenheter som är 50 

år eller äldre, vilket motsvarar 29 procent av lägenhets-
beståndet. Med ett åldrande fastighetsbestånd är det 
nödvändigt att ha ett offensivt underhållsarbete för att 
hålla en fortsatt hög standard. LysekilsBostäder arbetar 
långsiktigt och följer en långsiktig investerings- och 
underhållsplan utifrån tidigare inventerat fastighetsbe-
stånd.
 Under 2014 utfördes underhåll i fastigheterna på strax 
över tolv mnkr, vilket motsvarar cirka 133 kr per m2. 
De största åtgärderna var renovering av lägenheter, fa-
sadarbeten inom Valbogatan och Björkvägen i Brastad, 
fönsterbyten för Mariedals förskola samt för lägenheter 
i Brodalen. Kostnaden för reparationer uppgick till 2,1 
mnkr. De investeringar som görs i fastigheterna påver-
kar värdet i bolagets fastigheter positivt.

Skolberget i Grundsund
Två av fem villor har avyttrats inom Skolberget, övriga 
tre ligger fortfarande ute till försäljning. Inga ägar-
lägenheter har avyttrats. 26 lägenheter av 28 hyrs ut 
med ordinarie hyresrätt, två lägenheter används för 
visning. 

Åren som kommer
De närmaste åren kommer ett stort arbete att läggas 
på strukturer i fastighetsbeståndet. Dessutom kommer 
ett intensivt arbete med bolagets låneportfölj att göras 
för att förbättra soliditeten i bolaget och stärka posi-
tionerna inför framtida projekt. Ett mindre byggprojekt 
som innebär nybyggnad av 4 till 6 lägenheter för +65 i 
Grundsund planeras under de kommande två åren.
  

LysekilsBostäder AB



Resultaträkning
Belopp i mnkr 2014 2013

Intäkter 15,3 15,2

Kostnader -12,9 -12,9

Avskrivningar -1,0 -1,3

Rörelseresultat 1,3 1,1

Finansiella poster -0,3 -0,4

Resultat efter finansiella poster 1,0 0,7

Nyckeltal
2013 2012

Låneskuld, mnkr 10,0 10,0

Investeringar, mnkr 0,4 0,3

Soliditet, procent 26,2 22,8
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Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver stuveri- och hamnverksamhet med 
tillhörande logistiktjänster. Det innebär i huvudsak 
lastning och lossning av fartyg samt mottagning och 
upplastning av gods till och från hamnen. Verksam-
heten består också av omlastningar samt kran- och 
truckarbeten för uppdrag som inte är relaterade till 
fartygsoperationer. 

Årets resultat
Bolagets omsättning uppgick till 15,3 mnkr. Resultatet 
uppgick till 1,6 mnkr eller 10,8 procent av omsättning-
en exklusive arrende till Lysekils kommun. Inklusive 
arrendet blev resultatet 1,0 mnkr, vilket motsvarar 6,5 
procent av omsättningen.

Året som gått
Flera viktiga och stora avtal har omförhandlats under 
året. Avtalen har förlängts i flera år med option på yt-
terligare år. Dessa ligger till grund för en långsiktig och 
stabil verksamhetsutveckling i hamnen.
 En modern hamnkran har anskaffats som kommer att 
ersätta två äldre kranar.

Satsningen på kryssningstrafik som pågått sedan 2010 
gav resultat genom att kryssningsfartyget m/s Marina 
anlöpte hamnen i början av sommaren. Det är det 
största fartyg som angjort Lysekils hamn och enligt 
rederiet och gästerna blev det en total succé.  

Mål och måluppfyllelse
Det övergripande ekonomiska målet var att förbättra 
lönsamheten jämfört med 2013. Vidare var målet att 
öka godsvolymerna. Dessa mål har uppfyllts. Resultatet 
blev cirka 65 procent bättre än vad som prognostisera-
des i början av året.
Godsvolymen över kaj ökade med 3,4 procent jämfört 
med 2013. Sveriges hamnar totalt har ingen tillväxt 
till och med kvartal 3 2014. Från bottenåret 2010 har 
volymerna ökat med 11,4 procent. För Sveriges ham-
nar totalt minskade godsvolymerna över kaj med 9,4 
procent under 2010-2013.

Åren som kommer
2014 har inneburit en fortsatt positiv trend som tog sin 
början 2011. Inför 2015 har det inträffat förändringar 
som gör att det råder osäkerhet avseende volymut-
vecklingen. Konkurrensen kommer att vara fortsatt 
mycket hård och kommer till stora delar från lastbils-
trafiken. Forskning visar att lastbilstrafiken ökar sina 
marknadsandelar och tar gods från järnväg och sjöfart.
 Satsningen på att etablera Lysekil som kryssnings-
hamn fortsätter och till sommaren 2015 kommer minst 
ett kryssningsfartyg att angöra hamnen.
Det pågår flera projekt som kan ge utdelning under 
2015. Bland annat görs satsningar för att starta upp 
godstrafiken på järnvägen.

Lysekils Hamn AB



Resultaträkning
Belopp i mnkr 2014 2013

Intäkter 152,4 155,5

Kostnader -140,7 -143,6

Avskrivningar -10,4 -11,0

Rörelseresultat 1,2 1,0

Finansiella poster 0,0 0,2

Resultat efter finansiella poster 1,2 1,2

Bokslutsdispositioner -0,5 -0,3

Skatt på årets resultat -0,2 -0,4

Årets resultat 0,5 0,6

Nyckeltal
2014 2013

Investeringar 6,1 17,0

Soliditet, procent 55,3 57,3
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Verksamhetsbeskrivning
Rambos uppdrag är att skapa en långsiktigt hållbar 
och miljöriktig avfallshantering åt sina ägarkommu-
ner genom att insamla, omhänderta, transportera och 
behandla avfall samt att driva annan därmed samman-
hängande verksamhet. 
 Rambo AB bildades 1981 och ägs gemensamt av 
kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. 
Lysekils ägarandel uppgår till 38 procent. 

Året som gått
Under året som gått har Rambo skaffat en andel i det 
nya vindkraftverk som börjat uppföras i anslutning till 
avfallsanläggningen ”Tyft” i Tanums kommun. Rambo 
äger fem procent i verket som framöver ska täcka hela 
företagets energibehov. 
 Hemsorteringstestet i Lysekil visade goda resultat och 
utvärderingen av testet gav god måluppfyllelse. Åter-
vinningen ökade, arbetsmiljön var god och kunderna 
fortsatt nöjda. 
 Mer än 99 procent av allt avfall som Rambo omhän-
dertog nyttiggjordes vilket innebär att mindre än en 
procent gick till deponi. 
 Rambo renodlade verksamheten och som ett led i 
Rambos strategi att fokusera på kärnverksamheten 
genomfördes en upphandling avseende fjärrtranspor-
ter. Rambos andelar i Krickos Transporttjänster AB 
avyttrades. 
 Rambo bjuder årligen in elever att lära sig om återvin-
ning och avfallshantering. Under 2014 gick 714 elever i 
sopskola.
 Asfalteringen av den nya avvattningsplattan på Sivik i 
Lysekil färdigställdes. Här kommer olika sorters slam 
att kunna hanteras.

Årets resultat
Resultatet uppgår till 0,5 mnkr, vilket är något bättre än 
föregående års resultat. Rörelseresultatet är 1,2 mnkr 
och belastas av engångsposter för iordningsställande 
av Lyse industriområde med cirka en mnkr. Vidare har 
intäkterna för containerverksamheten minskat kraftigt 
vilket är kopplat till minskning av uppdrag som tidigare 
låg utanför den kommunala kompetensen. Investe-
ringsverksamheten uppgår till 6,1 mnkr, 17,0 mnkr 
under 2013. Soliditeten uppgår till 55,0 procent.
 
Mål och måluppfyllelse
Rambo arbetar utifrån EUs avfallshierarki med målet 
att begränsa mängden avfall samt återanvända och 
återvinna så långt som möjligt. Rambo bidrar även till 
uppfyllnad av nationella mål. Senast 2018 ska minst 50 
procent av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt 
så att växtnäring tas tillvara. Minst 40 procent, det-
samma som 2013,  ska behandlas så att även energi tas 
tillvara. 

Åren som kommer
Mer ambitiösa mål om materialåtervinning och insam-
ling av matavfall väntas framöver. Under 2014 avlades 
en regeringsförklaring som innebär att det kan komma 
att bli kommunernas uppgift att organisera insamlingen 
av förpackningar och tidningar. I Lysekil har Rambo 
provat fastighetsnära insamling, så kallad hemsortering, 
vilket kan komma att införas i alla ägarkommuner så 
småningom. 

RAMBO AB



Resultaträkning
Belopp i mnkr 2014 2013

Intäkter 6,0 7,3

Kostnader -27,8 -28,1

Avskrivningar -0,7 -0,6

Rörelseresultat -22,5 -21,4

Medlemsavgifter från kommuner 23,6 23,0

Finansiella poster - -0,1

Årets resultat 1,0 1,5

Nyckeltal
2014 2013

Låneskuld, mnkr 6,5 8,9

Investeringar, mnkr 1,6 0,8

Soliditet, procent 21,8 11,1
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Verksamhetsbeskrivning
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ansvarar för 
räddningstjänst, olycksförebyggande verksamhet samt 
stöd till krisberedskap för Lysekils kommun och Mun-
kedals kommun. Förbundet sköter också genom avtal 
medlemskommunernas tjänstebilar. 
 Förbundet bildades 2010 och ägs till 60 procent av 
Lysekils kommun och till 40 procent av Munkedals 
kommun.

Årets resultat
Förbundet redovisar ett resultat på en mnkr. Det 
beror främst på tjänster som vakanthållits i väntan på 
förbundsutökning samt ökade intäkter. Årets positiva 
resultat gör att förbundets soliditet är 21,8 procent. 

Året som gått
Under 2014 har det varit 596 larm,  vilket är 53 fler än 
2013, fördelat på fem brandstationer. Flest larm var det 
i tätorterna Lysekil och Munkedal. Förbundet har också 
hjälpt grannkommuner vid tolv tillfällen. Värt att no-
tera är att det vid tre olika tillfällen under hösten varit 
omfattande översvämningar. Två av dessa drabbade 
i princip hela förbundets område. Sommaren som var 
varm och torr innebar också insatser. Mest omfattande 
var tre skogsbränder i Tanums kommun där förbundet 
varit behjälplig med både personal och material.
Två upphandlingar har gjorts för utbyte av räddnings-
fordon, en tankbil har bytts ut i Lysekil och ett lätt 
fordon har bytts ut i Hedekas.

Åren som kommer
Fortfarande kvarstår ett omfattande arbete för att få 
ihop två räddningstjänster. Det är en utökad direktion 
som ska ta ett nytt handlingsprogram för kommande 
mandatperiod. Nya kontaktytor måste byggas upp med 
kommunerna, bland annat när det gäller det förebyg-
gande arbetet. Logistiken och IT kommunikationen ska 
fungera med sju brandstationer. 
 En framtida utmaning är att rekrytera och behålla 
deltidsbrandmän, förbundet har 134 deltidsbrand-
män fördelat på sju brandstationer. Skälet till att hålla 
nere personalomsättningen är att utbildning av nya 
brandmän ligger på 150-200 tkr. Förhoppningsvis ökar 
möjligheten att kompetensutveckla och rekrytera när 
förbundet blivit större och mer attraktivt att jobba i.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
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I den löpande redovisningen och vid upprättande av årsredovisning 
följs ett antal övergripande redovisningsprinciper vilka skapar ett 
normverk som styr innehållet i redovisningsrapporterna. Analysen av 
den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på antagandet 
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 inne-
bär de etablerade principerna att värdet av tillgångar ska ske med 
försiktighet. 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 rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
 Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomis-
ka tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 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 resultaträkningen och/eller i kassaflödesrap-
porten.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekom-
mande och överstiger fem mnkr. 

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter 
bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari 
som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med -0,5 
mnkr.

Kostnader
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter års-
skiftet men som är hänförliga till redovisningsåret, har skuldförts och 
belastar 2014 års redovisning.
 Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde minskat med in-
vesteringsbidrag. Avskrivningstiderna baseras på anläggningarnas 
beräknade ekonomiska livslängd samt SKL:s rekommendationer med 
något undantag där kortare avskrivningstid tillämpas baserad på 
beräknad livslängd. 

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen, 3, 5, 10, 
15, 20, 30, 50 år.

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning vilket betyder lika stora 
nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i 
bruk.

Komponentavskrivning
Lysekils kommun har inte tillämpat komponentavskrivning under 
2014. En övergång till denna metod för befintliga och nya anlägg-
ningstillgångar är planerad till 2015.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nytt-
jandeperiod om minst tre år klassificeras om anläggningstillgång om 
beloppet överstiger gränsen 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 anskaffningsvärde minskat 
med investeringsbidrag och avskrivningar. Räntekostnader under 
investeringstiden räknas inte in i anläggningstillgångarnas anskaff-
ningsvärde. 

Pensioner 
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen 
är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtagande för anställda i de 
företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. 
Pensionsåtaganden, som uppkommit före 1998, redovisas, inklusive 
löneskatt, som ansvarsförbindelse. Den pensionsskuld, som uppkom-
mit därefter, redovisas som avsättning i balansräkningen. Den årliga 
förändringen av avsättningen redovisas som verksamhetskostnad i 
resultaträkningen. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas 
som finansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskul-
den.

Exploateringsfastigheter
Färdigställda osålda industri- och bostadstomter i exploateringsområ-
den redovisas som omsättningstillgångar.

Leasingavtal 
Leasingavtal ska klassificeras och redovisas efter operationellt el-
ler finansiellt avtal. Finansiell leasing redovisas både som tillgång 
och skuld i balansräkningen. Lysekils kommun har inga kontrakt 
avseende leasing av maskiner och inventarier eller hyra av fastig-
heter där kommunen i allt väsentligt intar samma ställning som vid 
direkt ägande av tillgångarna. Lysekils Hamn AB har ett leasingavtal 
avseende en hamnkran som i den sammanställda redovisningen klas-
sificeras som finansiell.

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

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommu-
nalförbund där kommunen har minst 20 procent inflytande i. Inga 
förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansätt-
ning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av 
figur på sidan 50.

Redovisningsprinciper
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Redovisningsmodell

Kommunens årsredovisning innehåller en resultat- och balansräkning samt en kassaflödes-
analys. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovis-
ning. Årsredo visningen innehåller dessutom en sammanställning av kommunens resultat- och 
balans räkningar med de bolag i vilket kommunen har ett betydande inflytande. Sambandet 
mellan de olika delarna i redovisningsmodellen framgår av nedanstående illustration:

Sambandet mellan investeringsutgifter och 
driftskostnader 
En investering är en utgift för en anskaffning av en an-
läggning. Investeringen redovisas som en anläggnings-
tillgång i balans  räkningen. För att redovisas som en 
investering ska den ekonomiska livslängden överstiga 
tre år och värdet vara lägst ett basbelopp, drygt 40 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 driftsredovis-
ningen. Kapitalkostnaden utgör en driftskostnad och 
består dels av en ränta på det bokförda värdet dels av 
en avskrivning som motsvarar den årliga värdeminsk-
ningen av anläggningen.

Definitioner och förklaringar till delarna i redo-
visningsmodellen 
Balansräkning. Visar den ekonomiska ställningen vid 
bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt 
respektive anskaffat sitt kapital. 

Driftsredovisning. 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 och tidigare. 

Investeringsredovisning. Beskriver hur investe-
ringsutgifterna 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 resul-
taträkningen är att klargöra hur verksamheten har på-
verkat kommunens finanser och därmed hur det egna 
kapitalet förändrats.

Driftsredovisning
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 finansieringsversamheten 

= 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
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Revisionerna i
Lysekils kommun

Till fullmäktige i Lysekils kommun

Revisionsberättelse för år 2014

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat kommunens verksamheter och räkenskaper samt, genom ut-
sedda 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, men re-
sultatet enligt årsredovisningen är inte helt förenligt med de långsiktiga finansiella målen och verksamhetsmålen 
som fullmäktige har beslutat om. 

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen och IT-nämnden som inte utfört någon intern kontroll för 2014 i enlighet 
med beslutande kontrollplaner. Vi har också funnit brister i utförandet av zzintern kontroll enligt övriga nämnders 
kontrollplaner.

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen som inte uppmärksammat och åtgärdat brister i kommunens styrdokument 
avseende befogenheter för rekrytering, lönerevision och övriga beslut som berör kommunchefen samt formella 
brister vid beslut om avtal för anställningens upphörande med kommunchefen. 

Vi riktar anmärkning mot vård- och omsorgsnämnden som under flera år redovisat stora budgetunderskott. I det 
avseendet har ekonomistyrningen inte varit tillräcklig.

Vi bedömer att kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi tillstryker att kommunens årsredovisning för 2014 godkänns. 

Vi tillstryker att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ. 

Anders Henriksson har p.g.a. jäv inte deltagit i granskningen av vård- och omsorgsnämnden. 

Lysekil 2015-04-14

Redovisningsberättelse
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Redogörelse för granskning 2014 

Med hänvisning till kommunens revisionsreglemente lämnar vi följande redogörelse för 2014. 

Vår uppgift enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed är att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Om räkenskaperna är rättvisande 
och om den kontroll som sker inom nämnden är tillräcklig. 

Genom vår granskning skall vi få ett underlag för prövning av nämndernas ansvarsutövning och en bedömning 
av om nämnderna och enskilda förtroendevalda skall rekommenderas ansvarsfrihet. Vidare skall vår granskning 
medverka till en positiv utveckling av verksamheten så den blir ändamålsenlig och att den interna kontrollen 
förbättras. PwC har biträtt och vidrevisionen.

Utifrån en väsentlighets – och riskanalys har vi granskat nämndernas verksamheter i enlighet med god revi-
sionssed och vår revisionsplan. Fördjupande granskningar har bedrivits i projektform och avser bedömning om 
kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om den interna 
kontrollen är tillfredsställande.

Inom redovisningsrevisionen har granskningar genomförts avseende intern kontroll och säkerhet i system och 
rutiner samt om räkenskaperna, årsredovisionen och delårsrapporten är rättvisande. 

Vi har i revisionsrapporter till berörda nämnder och kommunstyrelsen redogjort för resultatet av våra granskning-
ar. Dessa innehåller ibland kritik för brister men också förslag till åtgärder och utveckling. Revisionsrapporterna 
har fortlöpande redovisats till kommunfullmäktiges presidium i enlighet med revisionsreglementet. Dessa är; 

•Delårsrapporten 2014-08-3
•Kommunens interna kontroll
•Uppföljning av Stratsys
•Konsultkostnader
•Rutiner för lönehantering
•Uppföljning av personalförsörjning och arbetsmiljö, långtidssjukskrivningar och åtgärder
•Avtal med kommunchefen
•Årsredovisningen 2014
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Kommunstyrelsens ledamöter

Från vänster: 

Inge Löfgren (MP)
Född 1949 | Lysekil
Ledamot

Yngve Berlin (K)
Född 1948  | Lysekil 
Ledamot

Ronald Rombrant (LP)
Född 1959 | Lysekl
2’e vice ordförande

Thomas Falk (LP)
Född 1946 | Grundsund
Ledamot

Christina Gustafson (S)
Född 1947 | Brastad
Ledamot

Lars Björneld (FP)
Född 1945 | Fiskebäckskil
1’e vice ordförande

Mats Karlsson (MP)
Född 1944 | Lysekil
Ledamot

Christer Hammarqvist (C)
Född 1946 | Brastad
Ledamot

Jan-Olof  Johansson (S)
Född 1961 |Lysekil
Ordförande

Ej närvarande:

Fredrik Häller (LP)
Född 1968 | Lysekil
Ledamot 

Christoffer Zackariasson (SD)
Född 1978 | Brastad
Ledamot
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ÖVRIGT

Anläggningskapital  
Skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristi-
ga skulder samt avsättningar. Utgör en del av det egna 
kapitalet.  
 
Anläggningstillgångar  
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav.  
 
Ansvarsförbindelser  
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den 
resultatet.  
 
Avskrivningar  
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars 
värde som ska spegla värdeminskningen.  
 
Avsättningar  
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 
förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. 
När förpliktelsen infrias belastas resultatet. I kommu-
nen gäller detta bland annat pensions åtagande.  
 
Balanskrav  
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska över-
stiga kostnaderna.  
 
Balansräkning 
 Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. 
Här framgår hur kommunen använt respektive anskaf-
fat sitt kapital.  
 
Driftredovisning 
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verk-
samheten under året ställt mot budget.  
 
Eget kapital 
 Kommunens förmögenhet, alla tidigare års ackumu-
lerade överskott. Består dels av rörelsekapital dels av 
anläggningskapital. 
 
Exploateringsverksamhet 
 Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa 
råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 
eller industrier.  
 
Finansiella intäkter  
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och annan 
avkastning på kapitalplaceringar samt borgensavgifter.  
 
Finansiella kostnader 
Med finansiell kostnad avses räntekostnader på lån 
samt pensionsskuld. 

Kapitalkostnader  
Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskriv-
ning dels av ränta på bundet kapital. Är en intern post.  
 
Kassaflödesanalys 
 Visar hur medel har tillförts och använts för löpande 
verksamhet, investeringar samt finansiering och där-
med likviditetsförändringen.  
 
Kortfristiga fordringar och skulder  
Skulder och fordringar som har förfallodag mindre än 
ett år efter balansdagen.  
 
Likviditet  
Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betal-
ningsberedskap på kort sikt. 
 
Långfristiga fordringar och skulder  
Skulder och fordringar 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 stadigvarande bruk.  
 
Pension 
Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt 
blandmodellen som innebär att skuld upparbetad till 
och med 997 redovisas som ansvars  förbindelse utan-
för balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad fr o m 
1998 redovisas som en avsättning.  
 
Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter till den redovis-
ningsperiod de uppstått.  
 
Resultaträkning 
Resultaträkning är ett sammandrag av samtliga 
kostnader och intäkter under budgetåret. Syftet med 
resultaträkningen är att klargöra hur verksamheten har 
påverkat kommunens finanser och därmed också hur 
det egna kapitalet har förändrats.  
 
Rörelsekapital  
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfris-
tiga skulder. Visar kommunens finansiella styrka. 
 
Soliditet  
Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i pro-
cent. Visar långsiktig betalningsförmåga.  

Utdebitering
Anger hur stor del av intjänad hundralapp som betalas i 
kommunalskatt.

Begreppsförklaringar
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