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Datum 

2022-09-19 

Dnr 

LKS 2022-000019 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Karolina Samuelsson, 
karolina.samuelsson@lysekil.se 
 
 

Uppföljningsrapport 3 för kommunstyrelsen 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat 
uppföljningsrapport 3 för 2022. 

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål med indikatorer utvecklas i positiv riktning, även om 
förbättringsområden finns.  

I rapporten tydliggörs inom vilka områden nämnden och förvaltningen specifikt 
kan bidra för att nå målen. Förvaltningen har en viktig roll i kommunens 
övergripande kvalitet och måluppfyllelse varför mycket av analysen kring effekter 
sker på övergripande nivå.  

Kommunstyrelsens budget är totalt sett i balans även om avvikelser, både positiva 
och negativa, finns inom verksamheten. Till och med augusti redovisas ett överskott 
på 2,1 mnkr huvudsakligen beroende på vakanser och ännu ej genomförda 
utredningsuppdrag.  Årsprognosen är ett 0-resultat och budget i balans. Prognosen 
är oförändrad sedan föregående rapport. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 2022 för kommunstyrelsen. 

  

 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör  
 

Bilaga/bilagor 

Uppföljningsrapport 3 2022 Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 
 

http://www.lysekil.se/
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1 Inledning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 1), 30 april 
(uppföljningsrapport 2), 31 augusti (uppföljningsrapport 3), 31 oktober (uppföljningsrapport 
4) samt årsrapport per 31 december. 

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 3 omfattar uppföljning av kritiska 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål med indikatorer och uppdrag samt ekonomi avseende utfall 
för perioden och prognos för helåret. 

2 Väsentliga händelser under perioden 

Kommunstyrelseförvaltningens verksamhet har under perioden påverkats av en rad faktorer 
såväl i omvärlden som i kommunen och den egna verksamheten. 

Krig och ökad oro påverkar kraftigt 
Kriget i Ukraina med alla de effekter de får på vår omvärld påverkar stort. Det handlar om att 
säkerställa flyktingmottagande men också stora osäkerheter i den ekonomiska utvecklingen 
med ökade energipriser, höjda livsmedelspriser, höjda räntor och en allmänt ökad oro på 
marknaden. 

Nya underlag för framtida förbättringar 
Kommunkompassen med granskning av styrande dokument och omfattande intervjuer kring 
ledning är genomförd. Resultatet visar en svag förbättring mot föregående mätning och ger 
ett gediget underlag för fortsatta förbättringar. 
Under perioden har en revidering av modell för ledning och styrning genomförts vilket ger 
bättre förutsättningar för det fortsatta arbetet att utveckla kommunen för framtiden. 

Kompetensförsörjningen utmanande 
Den demografiska utvecklingen med färre personer i arbetsför ålder börjar märkas. Ett flertal 
nyrekryteringar har gjorts under perioden och det har varit tydligt att konkurrensen om 
arbetskraft och kompetens hårdnar. Flera av rekryteringarna har dragit ut på tiden och 
behövt tas om ett par gånger. Nu är dock avgörande funktioner tillsatta och introduktion och 
upplärning pågår. 

Viktiga systemstöd på plats 
Upphandlingen av nytt HR-system är avslutad vilket ger initiala behov av 
implementeringsarbete men på sikt stora möjligheter till förbättrad kvalitet i statistikuttag 
och förenkling för såväl förvaltningen som kommunen. 
Införandet av E-arkiv fortsätter och allt fler systemstöd kan anslutas. 

3 Grunduppdrag och kvalitet 

Kommunens grunduppdrag beskrivs enligt modell från Sveriges kommuner och regioner som 
tredelat. Det handlar om serviceuppdraget, demokratiuppdraget och 
samhällsutvecklingsuppdraget. Till detta kommer också uppdraget som arbetsgivare. 

• Serviceuppdraget omfattar kommunens ansvar för medborgarnas utbildning, trygghet 
och hälsa. 

• Demokratiuppdraget innebär att ta tillvarata medborgares intressen genom att ge 
inflytande och delaktighet. 

• Samhällsutvecklingsuppdraget innebär att tillsammans med andra aktörer bidra till 
att utveckla samhället som helhet. 

En kvalitetsfaktor kännetecknar bra kvalitet och effektivitet i grunduppdraget. 

Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv: 
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• Målgruppsperspektiv (hållbarhet och värdeskapande) 

• Verksamhetsperspektiv (effektivitet och utveckling) 

• Medarbetarperspektiv (attraktivitet) 

• Ekonomiperspektiv (balans) 

Kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med hjälp av indikatorer, vilka är mått eller nyckeltal 
som är till hjälp för att följa resultatet på kvaliteteten i verksamheten. 

Bedömning av kvalitet och effektivitet avseende kvalitetsfaktorerna görs med hjälp av färgade 
symboler enligt nedan. 

 

3.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 

Förvaltningen 
skapar värde 
tillsammans med 
dem verksamheten 
finns till för 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 
 

70 65 58 

Medborgarundersökningen - Möjlighet att delta 
aktivt i arbetet med att utveckla kommunen 
fungerar bra, andel (%) 
 

 25  

Antal följare på Facebook 
 

4 785 4 040 3 270 

Följare av Lysekils kommuns näringslivs 
Facebooksida, antal 
 

1 065 886  

Antal följare på Instagram 
 

2 848 2 561 2 076 

Topplista - poäng på Facebook 
 

90 86 99 

Topplista - poäng på Instagram 
 

91  85 

Resultat kundenkät, andel (%) - förvaltningar 
 

   

Resultat kundenkät, andel (%) -
 förtroendevalda 
 

   

Verksamheter som under rubriken "hållbarhet" 
i sin verksamhetsplanering anger hur de 
arbetar med eller avser att arbeta med 
hållbarhetsfrågorna, antal 
 

89%   

Medarbetarundersökningen KS - Väl 
fungerande samarbete med andra aktörer 
(skala 1-5) 
 

 3,7  

Analys 

Kommunstyrelseförvaltningen skapar värde såväl i externt som internt perspektiv och bidrar 
till kommunens uppdrag i alla tre perspektiven service, demokrati och samhällsutveckling. 

Kommunstyrelseförvaltningens långsiktiga framgång är beroende av förmågan att skapa 
värde för dem vi är till för. För detta krävs kunskap om uttalade och underförstådda behov, 
krav, önskemål och förväntningar. Kunskapen fångas genom nära dialog och delaktighet i 
utveckling av verksamheten. Samma villkor gäller för såväl interna som externa mottagare. 

En avgörande del är kommunikation och tillgång till information. En satsning på att 
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förstärka kompetensen och stödet inom området ser ut att ge effekt. Allt fler följer 
kommunens sidor på sociala medier och rankingen på sidorna är hög. 

Ett gott exempel under året är projektet sommargågatan som leddes av förvaltningen och där 
det förts omfattande dialog före, under och efter genomförandet med såväl medborgare, 
besökare, företagare och kollegor inom kommunkoncernen. Dialogen kom att påverka 
utformning, sträckning, innehåll och tidperiod. 

Förvaltningens roll som stödfunktion handlar om att skapa förutsättningar för chefer och 
medarbetare i kommunen att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Det är tydligt att 
förvaltningen behöver arbeta samordnat och enhetligt för att underlätta. En uppskattad 
satsning under året har varit utvecklingen av introduktionen för nya chefer. Här har 
förvaltningens olika funktioner arbetat tillsammans och därmed bidragit till att ge en 
helhetsbild och god grund för chefer i sina framtida uppdrag. 

Slutsats 

Att få kunskap om uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar 
genom nära dialog och delaktighet tar tid och är resurskrävande. Det är viktigt att redan från 
början vara klar över vilka resurser som krävs och finns att tillgå så att inte förväntningar 
skapas som sedan inte går att leva upp till. 

Förvaltningens uppfattning är att det i de flesta sammanhang är betydligt mer 
resurskrävande om förändringar och aktiviteter genomförs utan dialog. Risken är uppenbar 
att kraft då i stället får läggas på att hantera invändningar, missnöje och omarbetningar. 

Att satsningen på kommunikation ger effekt är något att uppmärksamma och ta fasta på. 
Arbetet behöver fortsätta och också utvecklas vidare för att vidmakthålla det goda resultatet. 

Att förvaltningen skapar förutsättningar gemensamt är tydligt och därför behöver också 
uppföljningen av kvaliteten ske samlat. En gemensam kundutvärdering kommer att 
genomföras och blir ett bra framtida förbättringsunderlag. 

3.2 Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 

Förvaltningen 
utvecklar 
värdeskapande 
processer 

Processorienterat arbetssätt (skala 1-5) 
 

   

Medarbetarundersökningen KS - Väl 
fungerande samarbete med andra aktörer 
(skala 1-5) 
 

 3,7  

 

Förvaltningen 
förbättrar ständigt 
verksamheten och 
skapar innovationer 

Medarbetarundersökningen KS - Lärande och 
utveckling i dagliga arbetet (skala 1-5) 
 

 4,2  

Medarbetarundersökningen KS -
 Tillvaratagande av tankar, idéer och 
kunskaper (skala 1-5) 
 

 4,1  

Medarbetarundersökningen KS - Tillgång till 
information (skala 1-5) 
 

 4  

Medarbetarundersökningen KS - Aktivt 
bidragande till utveckling av verksamheten 
(skala 1-5) 
 

 4,2  

 

Förvaltningen leder 
verksamheten för att 
nå hållbarhet 

Medarbetarundersökningen KS - Tillräcklig 
kompetens för att klara arbetsuppgifterna 
(skala 1-5) 
 

 4,3  

Medarbetarundersökningen KS - Lärande och 
utveckling i dagliga arbetet (skala 1-5) 
 

 4,2  
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

Medarbetarundersökningen KS - Väl 
fungerande samarbete med andra funktioner 
(skala 1-5) 
 

 3,7  

Medarbetarengagemang (HME) KS -
 Totalindex 
 

 77 76 

Agenda 2030 fullt ut integrerad i styrmodellen, 
andel (%) 
 

100   

Hållbarhetsfrågorna del av Lysekils kommun 
introduktion av nya chefer, andel (%) 
 

100   

Analys 

En viktig del i att skapa effektiv verksamhet med kvalitet och goda förutsättningar till 
utveckling är att ha grundläggande kontroll och kunskap om egna processer. I 
kommunstyrelseförvaltningen har insatser gjorts under perioden för att säkerställa 
processer, rutiner och enhetlighet inom varje avdelning. Mindre fokus har lagts på att se 
gemensamma verksamhetsöverskridande processer och hur dessa kan synliggöras för att 
underlätta i såväl eget arbete som i värdeskapande för dem förvaltningen finns till. Detta 
återspeglas också i medarbetarenkätens resultat där värdet på samarbetet med andra aktörer 
är lägre. 

Under perioden har uppmärksammats att det finns vissa brister i struktur och information på 
intranätet. Förvaltningen har en avgörande roll i att skapa förutsättningar genom stöd varför 
intranätet är av stor betydelse. För att komma vidare behöver mer kraft läggas på att utgå 
ifrån gemensamma processer och fokus på värdeskapande. 

Två områden där helhet och samverkan skapats under perioden är kopplade till tydliga 
krislägen. Det ena rör hantering av pandemin och det andra hanteringen av 
flyktingmottagande med anledning av kriget i Ukraina. Det framgår i utvärderingar såväl 
internt som externt att förvaltningen gjort ett gott arbete i dessa sammanhang. Ord som 
samordning, ledning, helhetsperspektiv och kommunikation lyfts fram speciellt. 

Att utveckla innebär att förbättra och med de utmaningar förvaltningen och kommunen står 
inför kommer säkert också mer innovativa lösningar att krävas. Forskning visar att 
nytänkande uppkommer i högre grad om man involverar fler och breddar perspektiven. De 
goda resultaten i förvaltningens medarbetarundersökning tyder på att medarbetare upplever 
att man både får utveckling och kan bidra men då värdet på samarbetet är lägre ger detta 
indikationer om att utvecklingsarbetet kan må bra av att breddas. 

Ett exempel på åtgärd som vidtagits i förvaltningen under året är att bjuda in till 
gemensamma förvaltningsfrukostar. Syftet är att skapa gemensam förståelse för 
förvaltningens och avdelningarnas olika uppdrag, bygga relationer och därmed stärka 
förutsättningarna för helhetstänkande och samarbete. 

Lysekils kommun har en stor påverkansmöjlighet när det gäller hållbarheten i vårt 
geografiska område. Att inspirera och medvetandegöra medborgare, medarbetare och företag 
om hållbarhet är en viktig uppgift för kommunstyrelsen för att bidra i omställningsarbetet. 
Lysekils kommun har som ambition att vara ledande i genomförandet av FN:s 17 globala mål 
för hållbar utveckling (Agenda 2030) på lokal nivå. Alla verksamheter i Lysekils kommun har 
därmed ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Kommunstyrelseförvaltningen ger 
ledning och stöd i arbetet och bidrar därmed till att förvaltningarna kan ta sitt ansvar på 
bästa möjliga sätt. 

Under året har en revidering av kommunens modell för ledning och styrning beslutats. 
Förvaltningen har aktivt bidragit till utformningen och att agenda 2030 nu är en helt 
integrerad del i modellen istället för att vara ett separat arbete. 
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Vid kommunstyrelseförvaltningens uppföljning konstateras att 58 av 65 enheter och 
avdelningar i kommunen har beskrivit hur de arbetar eller avser att arbeta med hållbarhet i 
sina verksamhetsplaner. 

För att säkerställa att nya chefer ser värdet av att arbeta med hållbarhet och tar ansvar för det 
beslutades det under 2022 att hållbarhet ska ingå som en av programpunkterna i 
introduktionsprogrammet för nya chefer. Det är också värdefullt för att medvetandegöra dem 
om att det finns stöd att få i detta arbete inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Slutsats 

För att kunna möta framtida behov av effektivisering, digitalisering och kvalitet måste ett 
fortsatt arbete göras för att kartlägga processer såväl inom respektive ansvarsområde som 
gemensamt över organisationsgränser. 

Förvaltningens framgång i krisledningsarbete är positiv och ett lärande behöver tas vidare in 
i ordinarie arbete och fortsatt utveckling. 

Insatser behöver göras för att förbättra stödet via intranätet. Här kan utveckling ske genom 
att samarbeta mer över gränser och ta utgångspunkt i för vem informationen skapas och 
publiceras. 

Den nya modellen för ledning och styrning upplevs ge bättre förutsättningar för 
förvaltningens arbete framåt och ytterligare insatser behöver göras för att stärka arbetet med 
förnyelse och ständiga förbättringar. Arbetet att lära känna varandra över 
organisationsgränser behöver fortsätta och samarbete stimuleras. 

Förvaltningen behöver fortsätta att följa upp hållbarhetsarbetet och stödja verksamheterna i 
sitt hållbarhetsarbete. Chefsforum och introduktionen av nya chefer är viktiga och bra forum 
för att befästa omställningsarbetet och föra en dialog kring utmaningar inom området. En 
samlad informationsyta kring kommunens hållbarhetsarbete behövs på både på intern och 
extern webb. 

3.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 KF: God arbetsmiljö 

Långtidsfriska, (%) 
 

38,5 51,2 21,7 

Sjukfrånvaro total (%) 
 

4,6 7,4 6,1 

Sjukfrånvaro korttid <15 dagar, (%) 
 

3,8 11,3 20,1 

Sjukfrånvaro långtid >60 dagar, (%) 
 

64,6 77,7 70,2 

Medarbetarengagemang (HME) KS -
 Totalindex 
 

 77 76 

Sparade semesterdagar KS, antal per 
medarbetare 
 

14,5   

 

Förvaltningen 
involverar 
engagerade 
medarbetare 

Medarbetarundersökningen KS -
 Tillvaratagande av tankar, idéer, kunskaper 
(skala 1-5) 
 

 4,1  

Medarbetarundersökningen KS -
 Meningsfullhet i arbetet (skala 1-5) 
 

 4,5  

Medarbetarundersökningen KS - Lärande och 
utveckling (skala 1-5) 
 

 4,2  

Medarbetarundersökningen KS - Ser fram 
emot att gå till arbetet (skala 1-5) 

 4,1  
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 

Medarbetarundersökningen KS - Insatt i 
arbetsplatsens mål (skala 1-5) 
 

 4,2  

Medarbetarengagemang (HME) KS -
 Motivationsindex 
 

 82 80 

Analys 

För att kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet krävs medarbetare som har 
förutsättningar att göra ett bra arbete. Arbetsmiljö och engagemang är avgörande. Dessa 
faktorer är också basen för förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare vilket är grunden för 
en framgångsrik kompetensförsörjning. 

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att frågorna är väl 
integrerade i det ordinarie arbetet. Granskningen ger indikationer på att ytterligare insatser 
behöver göras på avdelningsnivå för ökad kompetens, systematik och dokumentation samt 
att ett omtag behövs för att uppdatera fördelningen av arbetsmiljöuppgifter från 
förvaltningschef till chef. 

Sjukfrånvaron i förvaltningen är generellt låg. Det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
där tidiga signaler fångas upp och åtgärder sätts in. Medarbetare i flera funktioner och roller 
kan arbeta hemifrån vid behov. Det gör att man enkelt kan vara hemma vid minsta symptom 
och därmed undviker att smitta varandra. 

En hög arbetsbelastning har varit förekommande under perioden med anledning av 
svårigheten att rekrytera och därmed långa vakansperioder då kollegor måst stötta upp och ta 
över arbetsuppgifter. Uppgifter från kommunens personalstöd, Falck Healthcare och 
företagshälsovården visar på att privatrelaterad ohälsa, har ökat. 

Resultaten i förvaltningens medarbetarenkät tyder på ett högt engagemang och grad av 
involvering. Att samarbeta i APT, verksamhetsdagar och avstämningar är vardag och skapar 
goda förutsättningar. 

De antalet 73 medarbetare som arbetar på kommunstyrelsen har sammanlagt 1061 sparade 
semesterdagar, vilket är ca 14,5 sparade semesterdagar per person. 

Nästa medarbetarenkät görs under hösten. 

Slutsats 

Förvaltningen behöver fortsätta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 
slutsatserna i den årliga uppföljningen. Här kan de nya material kring arbetsmiljö och 
rehabilitering som tagits fram av HR-funktionen användas för kunskapshöjning på APT. Ett 
årshjul för förvaltningen behöver tas fram på förvaltningsnivå och fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter säkras. 

Medarbetarengagemanget bedöms högt och fortsatta insatser behövs för att behålla och 
stimulera till ytterligare förbättringar. Här bedöms att de aktiviteter som görs för att stärka 
samarbete över gränser och att utveckla mer av gemensamma processer är av stor betydelse. 

3.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 
KF: Ekonomi i 
balans över tid 

Budgetavvikelse (%) 
 

4 3 3 

Analys 

En ekonomi i balans som möjliggör god verksamhetsplanering och -utveckling både i nutid 
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och framtid är en avgörande faktor för verksamheten. 

Omvärldsbilden med kraftig marknadsoro, höjda räntor, ökade priser och höjda 
pensionskostnader påverkar såväl kommunen som förvaltningen. Med stor sannolikhet 
kommer de ekonomiska förutsättningarna att försvåras under perioden framåt varför 
förvaltningen ständigt måste arbeta med förbättring, förenkling och rationalisering i balans 
med utveckling och kvalitet. 

I grunden har kommunstyrelseförvaltningen en stabil ekonomi och möjlighet att fördela om 
mellan avdelningar då mer svårplanerade situationer uppstår. 

Under året har ett flertal vakanser uppstått vilket gett visst överskott men i vissa lägen har 
istället externa konsultstöd tagits in vilket gett ökade kostnader. 

Sedan årsskiftet ingår också IT-avdelningen i förvaltningen. Avdelningen drivs i 
avtalssamverkan SML och ekonomin hanteras inom ramen för samverkan. Stora utmaningar 
finns med anledning av den ökade oron i världen och därmed svårigheter med leveranser och 
ökade priser. 

Budgetavvikelsen över tid har varit stabil och inte visat på några större avvikelser. 

Slutsats 

Förvaltningen måste fortsätta arbetet att i varje läge se möjligheten till rationalisering och 
kostnadssänkning. Detta med anledning av det osäkra omvärldsläget och behovet av att 
kunna leverera välfärdstjänster med kvalitet även framåt. 

Förvaltningens storlek är en god förutsättning till att kunna planera även ekonomin över 
avdelningsgränser vilket underlättar för att hålla en ekonomi i balans. Här krävs fortsatt ökad 
samverkan, transparens och gemensam planering, uppföljning och analys. 

Samverkan inom SML blir avgörande för kostnadseffektiviteten inom IT och digitalisering 
varför det arbetet måste ges uppmärksamhet och fokus. 

4 Utvecklingsområden och utvecklingsmål 

Ett utvecklingsmål identifierar det politikerna i Lysekils kommun valt att lägga extra fokus på 
under en längre tid. Utvecklingsmålen utgör grund för förbättrings-, förändrings- och 
utvecklingsarbetet. 

Bedömning av måluppfyllelse görs med hjälp av färgade symboler enligt nedan. 

 

4.1 Barn och unga är vår framtid (KS) 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 

Alla barn och unga i 
Lysekils kommun 
ska ges 
förutsättningar för en 
bra hälsa och goda 
livsvillkor. (KS) 

    

4.2 Vi utvecklas genom lärande (KS) 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 
Ett företagsklimat Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking  277 273 
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  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

som bidrar till hållbar 
utveckling samt 
ökad företagsamhet 
och sysselsättning i 
hela kommunen. 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  74 79 

 

Lysekils kommun 
ska vara en kreativ 
och kompetent 
organisation. (KS) 

Revidering av styrmodellen, andel (%) 100   

Framtagande av projektmodell, andel (%) 10   

Utveckling av informations- och 
kommunikationsstruktur, andel (%) 

60   

Medarbetarutbildning "Det goda 
medarbetarskapet", andel (%) 

30   

 

Utveckla 
kommunens tjänster 
digitalt 

Egen bedömning av effektiviteten av 
digitaliserade processer. 

 3 3 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, 
andel (%) 

 81 80 

Utbildning i personuppgiftshantering, andel (%)    

Personuppgiftsincidenter, antal    

 

Utveckla Lysekils 
kommun som 
attraktiv 
arbetsgivare 

Långtidsfriska, (%) 38,5 51,2 21,7 

Efterlevnad av arbetsmiljörutiner (intern 
kontroll) (skala 1-6) 

4   

Medarbetarutbildning "Det goda 
medarbetarskapet", andel (%) 

30   

Introduktionsutbildning, andel (%) 50   

Åtgärder utifrån riktlinje för hälsofrämjande 
arbete, andel (%) 

100   

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Ledarskapsindex 

 75 75 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Motivationsindex 

 78 79 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Styrningsindex 

 76 77 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Totalindex 

 76 77 

 

Öka djupförståelsen 
av styrmodellen och 
effekten av 
styrmodellens 
bärande idéer 

Medarbetarundersökningen - Medarbetares 
upplevelse av förtroende från chef (skala 1-5) 

 4,1  

Medarbetarundersökningen - Förutsättningar 
att ta ansvar (skala 1-5) 

 4  

Medarbetarundersökningen - Insatt i 
arbetsplatsens mål, (skala 1-5) 

 4,3  

Medarbetarundersökningen - Bra uppföljning 
och utvärdering av arbetsplatsens mål (skala 
1-5) 

 3,6  

Medarbetarundersökningen - Vetskap om vad 
som förväntas av mig i arbetet (skala 1-5) 

 4,3  

Medarbetarundersökningen - Samsyn på 
uppdrag, (skala 1-5) 

 4  

Utbildning modell för styrning och ledning, 
andel (%) 

   

4.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med (KS) 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 

Samverkansarenan 
Maritima Lysekil ska 
skapa tillväxt. (KS) 

    

4.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö (KS) 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 
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  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 

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

    

 

Antalet bostäder i 
Lysekil ska öka. 
(KS) 

    

4.5 Vi tar ansvar för miljön (KS) 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 

Lysekils kommun 
ska planera för ett 
hållbart samhälle. 
(KS) 

    

 

Lysekils kommun 
ska konsumera 
hållbart. (KS) 

    

4.6 Analys 

Kommunstyrelseförvaltningens insatser inom målområden och mål är en del i ett samlat 
arbete för kommunen som helhet. Här beskrivs på bästa sätt det arbete som förvaltningen 
unikt bidrar med. Effekten ses oftast som ett resultat i helheten och därför sker mycket av 
analysen på övergripande kommunnivå. 

Barn och unga är vår framtid 
Under året har trygghetsarbetet fortsatt strukturerats och drivits vidare såväl operativt som 
strategiskt. För att underlätta för medborgare och verksamhet att identifiera otrygga platser i 
kommunen har ett systemstöd upphandlats och kommer att implementeras under hösten. 
En ny lag som ställer ytterligare krav på kommuners brottsförebyggande arbete är under 
framtagande och förvaltningens bedömning är att kommunen väl lever upp till kraven. Under 
sommaren har väktare satts in i centrala Lysekil vilket bedöms ha bidragit till att samtliga 
aktörer i trygghetssamarbetet upplevt perioden som lugn. 

Förvaltningen har under året gjort flera insatser för att främja barn och ungas framtid.  
Barnkonventionen har gjorts känd inom kommunorganisationen men bedömningen är att 
arbetet inte helt satt sig inom alla verksamheter varför fortsatta insatser krävs. Det finns ett 
ytterligare behov av kompetensutveckling och nätverkande för att stärka arbetet med barn 
och ungas delaktighet, inkludering och utveckling. Kommunstyrelseförvaltningens 
deltagande i den Nordiska Folkhälsokonferensen och i Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor (MUCF) nätverk för kommuner som vill engagera sig mer i EU-program 
för barn och unga är båda goda exempel på nätverkande och kompetensutveckling. 

Det finns fortsatt stora utmaningar i att nå målgruppen, att öka delaktigheten och att få fler 
verksamheter och beslutsfattare att se vikten av barn och ungas delaktighet i olika 
kommunala processer. Arbetet med att gå från ord till handling behöver fortsätta. Vi behöver 
skapa fler mötesplatser och möjligheter för barn och unga att göra sin röst hörd och där vi 
sedan beaktar deras åsikter i alla beslut som rör barn och unga. 

Ett exempel på genomfört arbete är när samhällsklassen från gymnasiet bjöds in till rådet för 
folkhälsa och social hållbarhet för att redogöra för hur de ser på det låga valdeltagandet hos 
unga och vad som skulle behövas för att förändra det. En åtgärd efter detta blev att samlad 
information kring samtliga partier representerade i kommunen lades upp på hemsidan och 
nyheten spreds till ungdomar på gymnasiet. 
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Vi utvecklas genom lärande  
Fokuset mot utveckling genom lärande fortsätter och perspektivet inom området är brett för 
att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse. Arbetet med struktur och systematik i ledning och 
styrning ger successivt effekt vilket bland annat visat sig i resultaten från 
medarbetarundersökningen inom området. 

Företagsklimatet 
Mätningar under året visar tyvärr ytterligare sänkta resultat i mätningarna av 
företagsklimatet. Detta ger en indikation på att de insatser som genomförts ännu inte nått 
tänkt effekt. Bedömningen i förvaltningen är dock att arbetet går åt rätt håll. Under perioden 
har insatser gjorts för att få en mer samlad bild av företagens behov och önskemål. Tydligt 
framgår att återkoppling är ett förbättringsområde att arbeta vidare med. Förvaltningens 
insatser för att utveckla upphandlingsarbetet i dialog med företagen har gett effekt vilket 
återspeglas i resultatet av externa mätningar. Dialog kring företagsklimatet har förts i såväl 
kommunledning som förvaltningsledningar med stöd av kommunstyrelseförvaltningen. Det 
gör att frågan kommit högre upp på agendan och samtliga förvaltningar genomför åtgärder 
inom ramen för sin egen verksamhetsplanering och uppföljning. Rapportering har också 
gjorts löpande till kommunstyrelsen som därmed getts bättre förutsättningar att följa 
utvecklingen. 

Attraktivitet och kompetens 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för chefer och medarbetare har en rad insatser 
gjort under året. Introduktionen för nyanställda har utvecklats och kommer framgent även 
att erbjudas digitalt. En upphandling av ny leverantör och samarbetspartner rörande 
ledarskapsutbildning är genomförd och systematiken för utvecklingsinsatserna förstärkt. 
Med detta som grund ges också förutsättningar för en utbildning till all personal med 
medarbetarplattformen som grund. 

För att förbättra styrning och ledning har förvaltningen under året drivit revideringen av 
kommunens modell för ledning och styrning. Arbetet har skett i dialog med såväl 
tjänstepersoner som politiker och bedöms ge bättre förutsättningar till fokusering och 
därmed kvalitetsutveckling samt genomslag för politiska prioriteringar framåt. 

Digitala tjänster 
Förvaltningen har under året genomfört en utvärdering av den egna IT-funktionen och 
förutsättningarna för digital utveckling i de kommuner som ingår i SML-samarbetet. 
Utredningen har gett en bredare förståelse för behoven framåt och underlag för fortsatt 
utveckling. Tydligt är att den digitala verksamhetsutvecklingen är avgörande och att den 
måste utgå ifrån förvaltningarnas behov och förutsättningar. Fortsatta insatser rörande 
planering, systemförvaltning, roller och ansvar bedöms påverka såväl förvaltningen som 
kommunen som helhet positivt framåt. 

Implementeringen av E-arkiv fortsätter och är ett konkret arbete som framåt skapar bättre 
förutsättningar för fortsatt digitalisering och effektivisering. Under året har vissa förseningar 
uppstått delvis på grund av personalomsättning men arbetet fortgår nu i bra takt framåt. 

Maritima Lysekil är en kraft att räkna med  
Förvaltningens arbete för att bidra till målet har visat resultat. Som del av Kristineberg ingår 
nu Maritima Lysekil i den nationella arenan/plattformen Viable Seas som representerar 
Sverige i EU-projektet "Banos Mission". där totalt 12 länder ingår. Dialog förs nu med bland 
annat Vinnova om nationell motfinansiering. 

Lysekil är väl positionerade och bedöms ha stor trovärdighet hos externa finansiärer för olika 
typer av utvecklingsprojekt och driver eller medverkar redan i ett 10-tal projekt inom det 
maritima området. 

Det finns också flera olika intressenter som är intresserade av att etablera verksamheter i 
Lysekil inom det maritima området. För att kunna möta deras behov behövs 
verksamhetsmark, god infrastruktur (inte minst möjlighet att pumpa saltvatten samt 
avlämna det för rening). 
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I stor grad saknas såväl nationella som kommunala indikatorer kopplade till Agenda 2030 
för mål 14: Hav och marina resurser. Detta gör det mycket svårt att hitta relevanta 
kvantitativa nyckeltal varför förvaltningen framåt kommer att arbeta med mer kvalitativa 
indikatorer som till exempel "förvaltningens uppfattning av hur området utvecklas." 

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
God livskvalitet och upplevelser året runt 
Arbetet med att utveckla Lysekils kommun som destination är långsiktigt och utgår ifrån 
destinationsstrategi Lysekil 2030 med de utpekade perspektiven; gestaltad livsmiljö, 
aktörsstöd samt utbud och upplevelser. 

Under året har förvaltningen bidragit till att kommunfullmäktige i april kunde besluta om ett 
övergripande program för evenemang. Programmet bedöms ge betydligt bättre 
förutsättningar för fortsatt utveckling med ansvariga inom såväl förvaltningen som 
kommunen som helhet. Programmet har också legat till grund för den planering som gjorts 
för kommunens medverkan i evenemang under sommaren 2022. Satsningen på 
sommargatan och Skaftö Golf bedöms ha givit positiv effekt men kommer att analyseras 
djupare för presentation senare under hösten. 

Antalet bostäder ska öka 
Kommunstyrelseförvaltningen har en viktig roll i relation till detta mål genom att framför allt 
bidra till en ny översiktsplan med stärkt planberedskap. Under året har ett omfattande arbete 
bedrivits för att forma den framtida översiktsplanen. Flera steg är tagna men tidplanen är 
förlängd och ny plan kommer att beslutas först under 2023. 

Vi tar ansvar för miljön 
Planera för ett hållbart samhälle 
Förvaltningen har en viktig roll i att ge stöd och vägledning till hela kommunkoncernen och i 
detta krävs relevanta styrande dokument som gör det lätt att göra rätt. Under året har 
ytterligare dokument tagits fram för att underlätta men samtidigt framkommer att ett arbete 
behöver göras för att samla och förenkla dokumenten för att skapa en tydligare helhet. 

Arbetet med en ny översiktsplan pågår och som komplement till den är en 
klimatanpassningsplan nödvändig, inte minst utifrån de skyfallsproblem kommunen 
drabbats av de senaste åren. En upphandling av konsultstöd är genomförd och planen är 
under framtagande. 

I den reviderade modellen för ledning och styrning finns nu Agenda 2030 med som en 
integrerad del som ska tas med i all planering och uppföljning. Detta bedöms förbättra 
förutsättningarna för agendans genomslag i den ordinarie verksamheten och därmed stärka 
utvecklingen i positiv riktning. 

Det har även gjorts en ansökan inom ramen för FORMAS utlysning "klimatneutrala och 
inkluderande kommuner" för att ta fram gestaltningsförslag för Slättevallen med fokus på att 
skapa en inkluderande och klimatneutral plats. 

Konsumera hållbart 
I förvaltningen har ett arbete gjorts rörande hållbar upphandling som ett en del av de 
klimatlöften som kommunen skrivit under. 

I syfte att skapa goda förutsättningar för kommunens nya återbrukscentrum Framsikten har 
kommunstyrelseförvaltningen deltagit i en förstudie kring återbruksverksamheter 
tillsammans med ALF och RAMBO AB. 

4.7 Slutsats 

Barn och unga är vår framtid 
Den lugna sommaren och den upplevt ökade tryggheten tyder på att de insatser som görs 
inom området leder i rätt riktning. Det är av stor vikt att arbetet fortsätter att prioriteras, 
drivas och följas för att inte falla tillbaka. Inför 2023 har en budgetförstärkning för 
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trygghetsarbetet föreslagits och det blir viktigt att dessa medel används på mest 
värdeskapande sätt. 

Området barn och ungas framtidstro finns fortsatt med i kommunens prioriterade 
utvecklingsmål framåt. Beslutet att föra över samordningsansvaret till en strateg inom 
kommunstyrelseförvaltningen blir en viktig faktor för att förbättra arbetet över tid. 
Avgörande blir att kommunledningsgruppen tar ett samlat ansvar för helhetsperspektivet. 

För att ytterligare förbättra arbetet med barnkonventionen behöver fortsatta insatser göras 
för vägledning och stöd till övriga förvaltningar i sitt fortsatta arbete med barnrättsarbetet. 
Kompetenshöjande insatser behövs liksom nätverkande för lärande. 

För att kunna utveckla krävs kunskap och insikter kring hur unga har det, hur de mår och vad 
de tycker om att leva på sin bostadsort. Därför är det väldigt viktigt att kommunen som 
planerat genomför Ungdomsenkäten LUPP igen under 2023. Det är också viktigt att arbetet 
som Ung Utveckling bedriver fortsätter och att verksamheten ges möjligheter att utvecklas, 
exempelvis genom att kommunstyrelsen fortsatt stöttar genom att finansiera unga 
kommunutvecklare. 

Vi utvecklas genom lärande 
Företagsklimatet i kommunen är ett område som kräver fortsatt prioritering. Den nya 
näringslivsstrategin och samtliga förvaltningars insatser måste drivas vidare och 
kommunstyrelseförvaltningen har en avgörande roll som nav och motor i arbetet. 

Den reviderade modellen för ledning och styrning ger en god grund för fortsatt utveckling. 
Här krävs att förvaltningen är uthållig i sitt arbete att leda den fortsatta implementeringen så 
att modellen ger avsedd effekt i ökad kvalitet och måluppfyllelse för helheten. 

Digitaliseringen är avgörande för att klara framtida utmaningar. Förvaltningen måste 
fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet och också följa effekter framåt. 

Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 
Det är ett långsiktigt arbete att skapa tillväxt samt att bli en nationell nod för hållbar blå 
tillväxt och bedömningen är att Lysekil varje år tar steg framåt mot denna målsättning. Det 
finns fortsatt stor potential till utveckling och det är därför positivt att den maritima 
inriktningen finns kvar som ett prioriterat utvecklingsmål också framåt. 

För att kunna möta intressenter som vill etablera sig i kommunen måste mark och 
infrastruktur säkras. I de fall det är möjligt måste också samarbete med externa aktörer 
värnas och utvecklas. 

Att skapa en större kunskap och samsyn inom hela den kommunala organisationen om 
utvecklingsområdet är av stor vikt eftersom ett förvaltningsöverskridande syn- och arbetssätt 
krävs för att realisera potentialen inom området. En utmaning inom utvecklingsområdet är 
att hitta bra indikatorer som mäter tillväxten. 

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
Förvaltningen har under perioden bidragit till att stärka styrningen och samordningen inom 
området. För att nå ytterligare utveckling krävs ett samarbete över organisationsgränser 
såväl internt som extern och här har förvaltningen en väldigt viktig roll. För att säkerställa 
framtida satsningar krävs löpande utvärderingar och förmågan till analys och lärande blir 
avgörande. 

Pandemins effekter är fortsatt synliga även om återhämtningstakten är god. Mycket av det 
som innebär livskvalitet fanns inte tillgängligt under pandemiåren. Det blev då tydligt hur 
stort värde kultur och naturupplevelser har för hälsa och välbefinnande och därmed hur 
viktiga besöksnäringen och kreativa/kulturella näringar är för att öka livskvaliteten för både 
boende och besökare. Här måste fortsatta insatser göras för att se en utveckling framåt. 

Även här görs bedömningen att det är positivt att området fortsatt är ett prioriterat 
utvecklingsmål för kommunen framåt. 
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Vi tar ansvar för miljön 
Det pågår många olika insatser i kommunen inom detta område och förvaltningen har en 
fortsatt väldigt viktig roll för utvecklingen. 

Avgörande är att den nya översiktsplanen kommer på plats och till den en rad utredningar 
som behövs för specifika områden. En del är klimatanpassningsplanen. 

Ett fortsatt arbete behövs för att säkerställa att agenda 2030 nu verkligen blir en integrerad 
del i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Förvaltningen har en väldigt viktig 
funktion i att vara stöd och motor i detta arbete. 

Med klimatlöftena som utgångspunkt pågår en rad åtgärder. Tydligt är att klimatlöftena 
bidrar till minskade koldioxidutsläpp, men i dagsläget finns ingen överblick över 
kommunkoncernens totala klimatpåverkan och därav ingen möjlighet att göra en uppföljning 
för att se att utvecklingen verkligen går åt rätt håll. Förvaltningen har en viktig roll i att 
säkerställa att en energi- och klimatplan tas fram som ger en överblick och blir till verktyg för 
att följa upp kommunkoncernens och den geografiska kommunens klimatpåverkan. 

5 Uppdrag 

Uppdrag är åtgärder eller aktiviteter som kommunfullmäktige beslutat att nämnderna ska 
utföra. 

Bedömning av status på uppdrag görs med hjälp av symboler enligt nedan. 

 

  

Uppdrag  
Stat
us 

Kommentar 

Etablera en ungdoms- och 
vuxencentral - Ungvux    

Uppdraget har hanterats inom ramen för utvecklingsområdet "barn och unga 
är vår framtid". Det finns även ett uppdrag om att etablera en familjecentral 
och förvaltningens bedömning har varit att man inte klarar av att hantera 
bägge uppdrag samtidigt. Frågan om familjecentral har varit tvungen att 
prioriteras inte minst utifrån det faktum att Lysekil är en av få kommuner som 
ännu inte har någon familjecentral. Målsättningen är att därefter verkställa 
uppdraget om en ungdoms- och vuxencentral (ev. samlokaliserad med 
familjecentralen). 

Förslag på lokalisering för familjecentral har presenterats för socialnämnden 
men ännu inte accepterats av nämnden. 

Delaktighet och demokrati    

Under året har unga kommunutvecklare varit anställda vid Ung Utveckling. 
De har hjälpt till med att nå ut till andra ungdomar i de digitala kanaler som 
används av ungdomar. De har också bidragit till att göra kommunikationen 
mer lättillgänglig för andra ungdomar. Resultatet upplevs som gott och 
planen är att fortsätta arbeta med unga kommunutvecklare även under 2023. 
Att ta vara på ungdomars kompetens och idéer är värdefullt och i linje med 
Barnkonventionen. 

Näringsliv    

Kommunstyrelseförvaltningen har sett över hur upphandlingsarbetet kan 
förbättras och tagit fram nya styrande dokument. Syftet har varit att både öka 
möjligheterna för lokala företag att kunna lämna anbud och att använda 
upphandlingar som ett strategiskt verktyg i hållbarhetsarbetet. Resultatet av 
arbetet är att Lysekils kommun når bättre resultat i SKRs servicemätning 
Insikt där Lysekil anses som fjärde bästa kommun i samband med denna 
rapports skrivande. 

Genomföra 
naturinventeringar    

En kommunekolog rekryterades under slutet av 2021 och som påbörjade sin 
tjänst inom samhällsbyggnadsförvaltningen under våren 2022. 
Kommunekologen, tillsammans med miljöenheten i Sotenäs, kan stötta 
under detaljplanearbete och förhandsbesked i bedömningen av naturvärden. 

Vidare har kommunekologen fått ett uppdrag att ta fram en övergripande 
naturvårdsplan. Planen bedöms, tillsammans med den 
ekosystemtjänstkarterings som görs inom ramen för översiktsplanearbetet, 
stärka kommunens arbete inom området. Det blir också ett värdefullt 
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Uppdrag  
Stat
us 

Kommentar 

dokument för att stärka kommunens arbete med friluftslivet. Planen beräknas 
vara klar för politiskt antagande hösten 2023. 

Förvaltningen ser ett stort värde i att samla alla de naturinventeringar som 
görs i samband med planering och projektering i ett GIS-skikt för att bygga 
upp en kunskapsbank. 

Samordna miljöfrågorna    

Lysekil, Sotenäs och Munkedal har under 2022 genomfört en utredning med 
förslag till förbättringsåtgärder för Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
fortsatta arbete. Utredningen presenteras för kommunstyrelsen under 
oktober månad. 

6 Ekonomi 

6.1 Resultat och prognos 

Belopp i tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Budgetavv. 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 40 021 26 681 30 366 3 685 43 705 3 684 

Personalkostnader -53 719 -35 951 -35 500 451 -53 309 410 

Övriga kostnader -60 014 -40 009 -42 822 -2 813 -64 245 -4 232 

Kapitalkostnader -1 249 -832 -711 121 -1 143 106 

Finansiella kostnader 0 0 -3 -3 -3 -3 

Finansiella intäkter 0 0 35 35 35 35 

Nettokostnader -74 961 -50 111 -48 635 1 476 -74 960 0 

6.2 Resultat och prognos per verksamhet 

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

prognos 

Kommundirektör -4 982 -3 327 -2 465 -4 688 294 

Avd för verksamhetsstöd -9 198 -6 272 -6 458 -9 398 -200 

Avd för hållbar utveckling -8 686 -5 812 -6 373 -9 086 -400 

HR-avdelning inkl facklig verksamhet -6 888 -4 594 -4 358 -6 888 0 

Ekonomiavdelning -9 926 -6 639 -6 023 -9 526 400 

Lysekils andel av gemensam IT -2 729 -1 819 -1 819 -2 729 0 

Avdelningen för IT -200 -81 129 -154 46 

Lysekils andel av gemensam löneenhet -3 433 -2 289 -2 354 -3 573 -140 

Politisk verksamhet -4 845 -3 230 -2 925 -4 845 0 

Överförmyndarverksamhet -1 670 -1 113 -1 231 -1 670 0 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän -18 414 -12 276 -12 176 -18 414 0 

Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) 

-399 -266 -255 -399 0 

Fyrstads Flygplats AB -315 -210 -210 -315 0 

Samordningsförbundet Väst -246 -164 -160 -246 0 

Verksamhets- och lokalbidrag -2 500 -1 667 -1 604 -2 500 0 

Fyrbodals kommunalförbund -530 -353 -353 -530 0 

Summa -74 961 -50 112 -48 635 -74 961 0 

6.3 Investeringsredovisning 

Investering, tkr Budget år Utfall ack Prognos 

 -900 0 -900 

    

Summa -900 0 -900 
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Kommentar 

Det finns idag inga genomförda investeringar och heller inga konkreta kända 
investeringsplaner för året. Därför råder idag en osäkerhet kring om förvaltningen kommer 
att utnyttja investeringsutrymmet för 2022. 

6.4 Ekonomisk analys 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 2 077 tkr. 
Prognosen för helåret är ett 0-resultat och budget i balans. 

Kommundirektör 
Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 1 462 tkr för 
perioden. En rad aktiviteter och insatser finns planerade för året. Prognosen för helåret är en 
positiv budgetavvikelse om 300 tkr vilket kommer att nyttjas för att kompensera och 
balansera underskott inom andra delar av förvaltningen. 

Avdelningen för verksamhetsstöd inkl kommungemensamma poster 
Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som 
budgeteras här, en budget i balans. Avdelningens prognos för helåret är ett budgetunderskott 
om 200 tkr, avseende ökade konsult och licensarvoden. 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän prognostiserar en budget i balans. 

Avdelningen för hållbar utveckling 
Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse med 561 tkr för perioden. Prognosen för 
helåret är ett budgetunderskott om 400 tkr. 

HR-avdelningen 
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 170 tkr för perioden. Prognosen för 
helåret är budget i balans. 
För den SML-gemensamma löneenheten är prognosen för helåret en negativ budgetavvikelse 
på 140 tkr. 

Ekonomiavdelningen 
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 616 tkr. Personalkostnaderna har under 
året påverkats positivt av tillfälliga ej tillsatta vakanser vilka nu är fyllda. I en 
övergångsperiod har det uppstått behov av konsulttjänster för att täcka upp vakansläget. 
Planerade utbildningskostnader under andra halvan av året ligger i prognosen. Behovet av 
uppdateringar av ekonomisystemet kan kräva köp av tjänster från leverantören. Prognosen 
för helåret är en positiv budgetavvikelse om 400 tkr. 

IT-avdelningen 
Avdelningens arbete ligger i fas med planering för perioden. Dock är rapporterings- och 
faktureringstiderna i de olika kommunerna som ingår i SML-samarbetet inte samstämmiga 
varför den redovisade budgetavvikelsen för perioden visar en positiv budgetavvikelse på 
209 tkr. Prognosen för helåret är en budget i balans. 

Politisk verksamhet och överförmyndare 
Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på 188 tkr för perioden. Prognosen för den 
politiska verksamheten är en budget i balans. 
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Datum 

2022-09-14 

Dnr 

LKS 2022-000363 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget för 
basverksamheten 2023-2025 

Sammanfattning 

Enligt kommunalförbundets förbundsordning ska förbundsdirektionen årligen 
fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en 
plan för verksamheten, ekonomin under budgetåret, förbundsavgift samt en plan 
för ekonomin under den kommande treårsperioden. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige ställa sig 
bakom remissförslaget till budget för basverksamheten på Fyrbodals 
kommunalförbund 2023 — 2025. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissförslaget till budget för 
basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2023 — 2025.  

Ärendet 

Enligt kommunalförbundets förbundsordning ska förbundsdirektionen årligen 
fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en 
plan för verksamheten, ekonomin under budgetåret, förbundsavgift samt en plan 
för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionens budget ska 
delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före 
verksamhetsåret.  

Förvaltningens synpunkter  

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund ställde sig 2022-06-17 bakom 
remissförslaget till budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 
2023 — 2025. Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom budgeten med 
tillhörande verksamhetsplan och har inga synpunkter.  

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
remissförslaget till budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 
2023 — 2025.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Handlingar från Fyrbodals kommunalförbund 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 

Dnr 

LKS 2022-000363 

 

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

Beslutet skickas till  

Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/
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Remissförslag till budget för basverksamheten på 
Fyrbodals kommunalförbund 2023 - 2025 

Förslag till beslut  
Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på 
Fyrbodals kommunalförbund 2023 – 2025 samt att skicka ut förslaget på remiss till 
medlemskommunerna. 

 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med 
budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under 
oktober månad året före verksamhetsåret.  

På direktionsmötet den 29 oktober 2020, §94 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och 
med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det enbart 
budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut.     

 

Beskrivning av ärendet 
Budgetarbetet har sin utgångspunkt i det uppdrag och den bemanningsplan som beslutades i 
direktionen den 8 juni 2017 och som började gälla från den 1 januari 2018. I beslutet framgår den 
nya medlemsavgiften per invånare från 2018 (33 kr) och att denna årligen räknas upp med 3% 
från 2019. I samband med att budgetförslaget presenteras och sedan fastställs görs även årlig 
prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. I budgetarbetet 
föregående år räknade förbundet för första gången även med ökning av befolkningsmängd 
beräknat på åren 2017–2019. Faktorn på 0,4% räknades med på föregående års budget. Årets 
beräkning på åren 2019-2021 visar på en minskad befolkningsmängd, faktorn uppgår endast till 
0,0094% och någon justering har därför inte gjorts. 

Budgeterat resultat för basverksamheten blir, 70 tkr för respektive år.  

I budgetarbetet har det gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om indexuppräkning inte 
görs utan ligger kvar på 37 kr per kommuninvånare (från 2022). Resultatet blir negativt med         
204 tkr för 2023, 478 tkr för 2024 och 752 tkr för 2025. 

Under framtagningen av budgetförslaget så har kansliet varit mycket noga med att hålla nere 
kostnaderna, räknat på pågående projekt. Detta är dock avhängt att en viss del av förbundets 
verksamhet bedrivs i projektform med extern finansiering och att förbundet då får ta del av de 
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ersättningar för OH-kostnader som uppstår i projekt. Exempel på detta är årsresultatet för 2020, 
som slutade med ett överskott i projektverksamheten på grund av ett antal avslutade och 
slutredovisade projekt.  

Utöver fördelningsnycklarna som används för att sprida fasta kostnader över hela verksamheten 
fördelas även arbetstiden i basverksamheten på projekt och verksamheter.  

Från och med 1 januari 2021 hyr Mediapoolen och Svinesundskommittén två av förbundets 
kontorsrum vilket genererar till förbundets intäkter med 53 tkr, på årlig basis.  

 

Bedömning och synpunkter 
Förbundet bedömer att det budgetförslag som presenteras är relevant och genomtänkt utifrån de 
förutsättningar som finns.  

 

Finansiering 
Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna. 

 

Koppling till mål 
Koppling till de finansiella målen, beslutade av direktionen den 12 december 2019, §80: 

• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 %, nivån kan dock variera över tid 
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna.  

o Uppföljning av målet sker i samband med delårs- och helårsrapportering av 
ekonomin.  
 

• Att ha en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.  
o Uppföljning av målet görs i samband med kvartals-, halvårs- och 

helårsrapportering av ekonomin. 
 

• Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.  

o Uppföljning av målet görs löpande i samband med bankkontoavstämning och 
placering av kapital.  
 

• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50%, utöver de medel som 
kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med. 

o Uppföljning av målet sker årligen i samband med slutrapportering av projekt till 
Västra Götalandsregionen samt säkerställs vid ansökningstillfället där 
projektbudget måste uppvisa minst en 50% medfinansiering. 



 Tjänstebeskrivelse
 2022-05-19 
 Sid 3 (3) 

 

 

Ansvarig tjänsteperson 
Martin Palm,  martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41. 

 

 

Martin Palm 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Datum 

2022-09-13 

Dnr 
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Ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson, 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Finansrapport augusti 2022 

Sammanfattning 

Enligt riktlinjer för finansverksamheten ska ekonomiavdelningen lämna en 
finansrapport till kommunstyrelsen. 

Redovisningen visar att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller kraven 
som fastställts i riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun. 

I denna rapport redovisas även uppgifter för Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Lysekils Omsorgsbostäder. Föreningen omfattas inte av kommunens riktlinjer för 
finansverksamheten i Lysekils kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport augusti 2022.  

Kommunstyrelsen tar del av uppgifter angående Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Lysekils Omsorgsbostäder. 

Ärendet 

Enligt riktlinjer för finansverksamheten ska ekonomiavdelningen lämna en 
finansrapport till kommunstyrelsen varje tertial. Härutöver sammanställs finansiell 
information i kommunens årsredovisning. De kommunala bolagen ska vara 
kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning behjälpliga med att lämna 
underlag och uppgifter vid detta arbete om så erfordras. 

Underlag för rapporten är uppgifter från kommunens finanspartner NORM som tar 
fram separata rapporter varje månad, förutom juli.  

Finansrapporten sträcker sig över ett år, rullande tolv månader. Rapporten som 
redovisas omfattar 2021-09-01-2022-08-31. 

Då uppgifter angående Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils 
Omsorgsbostäder har efterfrågats redovisas även dessa uppgifter i slutet av denna 
rapport. Föreningen omfattas inte av kommunens riktlinjer frö finansverksamheten 
i Lysekils kommun. 

Finansrapport 2021-09-01-2022-08-31 

I finansrapporten redovisas kommunen och dess helägda bolag och uppgifter stäms 
av mot kraven i riktlinjerna. En detaljerad rapport tas fram per bolag exklusive 
mindre bolag såsom Havets Hus i Lysekil AB och Lysekils Hamn AB.  

Av tabellen nedan framgår att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller 
de krav som ställs i riktlinjerna för finansverksamheten i Lysekils kommun.  

 

  

http://www.lysekil.se/
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Riktlinjer och krav 

 

Summering av nyckeltal 

 

 

I bilagan redovisas en sammanställning av nyckeltal per bolag. 

 

Räntebindningstid 

Ränterisken ska begränsas genom att ha en viss andel fast ränta i portföljen. Syftet 
är att skapa en god förutsägbarhet i framtida räntekostnader. En längre 
räntebindning skapar större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en 
lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning. 

Snitträntebindningen är 2,75 år och ligger inom det tillåtna intervallet 2–5 år och 
det är en bra spridning i totalportföljen.  

  

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 3/4 

 

Dnr 

LKS 2022-000268 

 

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

Kapitalbindning 

Refinansierings/marginalrisken ska begränsas genom att sprida kapitalförfall över 
tid och mellan olika motparter. Risken att inte få låna anses som begränsad men 
däremot finns en marginalrisk som begränsas genom att sprida kapitalförfallen. 

Strategin är att den genomsnittliga kapitalbindningen ska uppgå till minst 2 år och 
nu är den genomsnittliga kapitalbindningen 3,09 år.  

 

Marknadsvärdering av finansiella instrument 

Kommunkoncernen har endast en form av finansiellt instrument och det är 
ränteswap. Motparterna är SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank. 

Marknadsvärdet per 2022-08-31 är 9,7 mkr och den återstående löptiden 1,50 år.  

 

Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder 

 

Skuldvolym summa: 308 375 000 

Netto derivatvolym (% av skuld) 0 

Snittränta 0,64% 

Räntebindningstid (år) 0,53 

Räntebindning % <1 år 86% 

Kapitalbindning (år) 0,53 

Kapitalbindning % <1 år 86% 

Antal lån 8 

Antal swappar 0 

 

Kommentar 

Under september kommer 144 mnkr att omsättas. Det är fem lån i olika storlekar. 
Föreningen har upphandlat och fått in offerter från banker. Föreningens styrelse 
har beslutat (3/9) att ca 25% av omsättningen ska läggas på 1,2,3 och 4 år. I 
dagsläget är inte bindningarna klara, därför finns inte uppgifter om detaljerna. 

Förvaltningens synpunkter  

Bedömningen är att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller kraven 
som fastställts i riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun. 

Kriget i Ukraina skapar stor oro på världens finansmarknader. Kraftigt stigande 
inflation påverkar marknaden. Pandemin är inte helt över utan vi ser 
nedstängningar i Kina, vilket påverkar leveranskedjor och problem för industrin 
som saknar insatsvaror.  Räntorna går upp samtidigt som kommunkoncernen har 
stora investeringsbehov. Investeringar kommer att innebära ökade räntekostnader 
och för att klara investeringar krävs prioriteringar i de ordinarie verksamheterna. 
Därför bör investeringar noggrant prioriteras och spridas över tid. 

http://www.lysekil.se/
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Det är första gången som Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils 
Omsorgsbostäder redovisas i finansrapporten. Föreningen har mycket korta 
bindningstider och det har historiskt varit gynnsamt. Hur omsättningen kommer 
att påverka nyckeltalen får vi återkomma till senare. Kommunen kommer även att 
ta del av föreningens finanspolicy, när styrelsen fattat beslut om policyn. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef 

 

Bilaga 

Sammanställning av nyckeltal per bolag 
 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/
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Uppföljningsrapport 3 2022 Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 3 per 31 
augusti 2022. Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens 
kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en 
lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. Den samlade bedömningen 
är att det sker en positiv utveckling. Ett viktigt förbättringsområde är arbetsmiljö. 

Som framgår av rapporten är kommunens resultat till och med augusti 68,4 mnkr 
och prognosen för helåret 2022 är 62 mnkr, vilket är 49,8 mnkr bättre än 
budgetens resultat på 12,2 mnkr. Prognosen är en tydlig förbättring i jämförelse 
med Uppföljningsrapport 2 då prognosen var 45 mnkr. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 
3 2022 för Lysekils kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ramjusteringar enligt 
bilaga till uppföljningsrapport 3, 2022 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 3 per 31 
augusti 2022. Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens 
kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en 
lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. Många av indikatorerna 
mäts årsvis och därför saknas värde för 2022. En fylligare presentation kommer att 
redovisas i samband med årsredovisningen. 

Som framgår av rapporten är kommunens resultat till och med augusti 68,4 mnkr 
och prognosen för helåret 2022 är 62 mnkr, vilket är 49,8 mnkr bättre än 
budgetens resultat på 12,2 mnkr. Prognosen är en tydlig förbättring i jämförelse 
med Uppföljningsrapport 2 då prognosen var 45 mnkr.  

Under perioden är också ramjusteringar genomförda bland annat för att 
kompensera nämnderna för 2022 års löneavtal. (se bilaga)  

Lysekils kommunkoncerns sammanställda resultat uppgick till 98,5 mnkr de första 
åtta månaderna. Motsvarande resultat föregående år var 53,5 mnkr. 

Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv men det är svårare att göra en bedömning utifrån ett 
verksamhetsperspektiv, då flera mätningar av indikatorer kommer att ske under 
hösten. Den samlade utvärderingen efter perioden är att kommunen inte har god 
ekonomisk hushållning utifrån de kriterier som kommunfullmäktige beslutade i 
budget 2022. Framför allt grundas detta i resultatet för kvalitetsfaktor god 
arbetsmiljö där nivån på kommunens sjukfrånvaro är allt för hög. 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den samlade utvecklingen i 
kommunen är positiv. Detta återspeglas i resultat för såväl kvalitetsfaktorer som 
utvecklingsmål. Det som kräver tydlig kraftsamling framåt är arbetet med 
förbättrad arbetsmiljö. 

Omvärlden är orolig och framtida förutsättningar svåra att bedöma. Förvaltningen 
anser det vara av stor vikt att kommunfullmäktige tar hänsyn till detta i kommande 
budgetarbete. 

Något som kan påverka resultatet är det beslut som kommunfullmäktige fattade i 
september, att utöka ramen för samhällsbyggnadsnämnden för att tidigarelägga 
åtgärder för att minska kostnader i framtiden. Detta är inte inarbetat i resultatet, 
utan en uppföljning av åtgärder kommer att presenteras i uppföljningsrapport 4. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att föreslå det för framtiden mest 
optimala sättet att använda det positiva resultatet. Även detta presenteras i 
uppföljningsrapport 4. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör  
 

 

Bilaga/bilagor 

Uppföljningsrapport 3 2022 Lysekils kommun 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder och helägda bolag 
 

http://www.lysekil.se/
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1 Inledning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. 

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 3 omfattar uppföljning av kritiska 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål med indikatorer och uppdrag samt ekonomi avseende utfall 
för perioden och prognos för helåret. 

2 Grunduppdrag och kvalitet 

Kommunens grunduppdrag beskrivs enligt modell från Sveriges kommuner och regioner som 
tredelat. Det handlar om serviceuppdraget, demokratiuppdraget och 
samhällsutvecklingsuppdraget. Till detta kommer också uppdraget som arbetsgivare. 

 Serviceuppdraget omfattar kommunens ansvar för medborgarnas utbildning, trygghet 
och hälsa. 

 Demokratiuppdraget innebär att ta tillvarata medborgares intressen genom att ge 
inflytande och delaktighet. 

 Samhällsutvecklingsuppdraget innebär att tillsammans med andra aktörer bidra till 
att utveckla samhället som helhet. 

En kvalitetsfaktor kännetecknar bra kvalitet och effektivitet i grunduppdraget. 

Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv: 

 Målgruppsperspektiv (hållbarhet och värdeskapande) 

 Verksamhetsperspektiv (effektivitet och utveckling) 

 Medarbetarperspektiv (attraktivitet) 

 Ekonomiperspektiv (balans) 

Kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med hjälp av indikatorer, vilka är mått eller nyckeltal 
som är till hjälp för att följa resultatet på kvaliteteten i verksamheten. 

Bedömning av kvalitet och effektivitet avseende kvalitetsfaktorerna görs med hjälp av färgade 
symboler enligt nedan. 

 

2.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 
KF: Miljö/ekologi i 
kommunen 

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

  41 

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

24 23 21 

Fossiloberoende personbilar i 
kommunorganisationen, andel (%) 
 

 56 55 

Medborgarundersökningen - Kommunens  66  
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan 
i egna verksamheter är bra, andel (%) 
 

 
KF: Folkhälsa och 
integration 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 
inv 
 

 827 1 065 

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 
inv 
 

 32 35 

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

  12 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 
 

80 84 82 

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

 8 10 

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

 72 72 

Medborgarundersökningen - Oro för att bli 
utsatt för våldsbrott eller hot om våld, andel (%) 
 

 34  

Medborgarundersökningen - Problem med 
personer eller gäng som bråkar eller stör i 
kommunen, andel (%) 
 

 69  

Medborgarundersökningen - Problem med 
våldsbrott i kommunen, andel (%) 
 

 60  

Medborgarundersökningen - Oro för att 
drabbas av inbrott i hemmet, andel (%) 
 

 28  

Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv. 
 

 10 11 

Medborgarundersökningen - Kommunens 
arbete för att förbättra integration och 
delaktighet i samhället fungerar bra, andel (%) 
 

 17  

 

KF: 
Medborgarinflytande 
och verksamheter 
som möter 
medborgarnas 
behov 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 
 

70 65 58 

Medborgarundersökningen - Möjlighet att 
påverka inom de kommunala verksamheterna 
fungerar bra, andel (%) 
 

 24  

Medborgarundersökningen - Möjlighet att 
påverka politiska beslut i kommunen fungerar 
bra, andel (%) 
 

 15  

 
KF: Tillväxt och 
samhällsutveckling 

Antal invånare 
 

14 280 14 266 14 366 

Effektiv och god kommunal service gentemot 
företag 
 

73 74 79 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 
 

 74 79 

 
KF: Ett starkt 
varumärke 

Medborgarundersökningen - Kan 
rekommendera andra att flytta till kommunen, 
andel (%) 
 

 54  

 
KF: Attraktiv plats att 
bo och leva på 

Medborgarundersökningen - Kommunen är en 
bra plats att bo och leva på, andel (%) 
 

 92  
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 
KF: God 
äldreomsorg 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 
 

 19 36 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
 möjlighet att framföra synpunkter eller 
klagomål, andel (%) 
 

58  56 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
andel (%) av maxpoäng 
 

 32 28 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 
 

70  79 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
  helhetssyn, andel (%) 
 

89  89 

 
KF: Goda livsvillkor 
för barn och unga 

Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, 
antal 
 

 5 5 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, hemkommun, 
andel (%) 
 

   

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) 
 

 93 87 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 
 

80 84 82 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 
 

 84 82 

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

87 79 77 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i 
kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år 
 

 8 10 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-
20 år 
 

 17 22 

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel 
(%) 
 

 16 22 

Analys 

Miljö/ekologi i kommunen 
Lysekils kommun har en stor påverkansmöjlighet när det gäller den ekologiska hållbarheten i 
vårt geografiska område. Att inspirera och medvetandegöra medborgare, medarbetare och 
företag om hållbarhet är en viktig uppgift för att bidra i omställningsarbetet. Ambitionen är 
att vara ledande i genomförandet av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) 
på lokal nivå. Alla verksamheter i Lysekils kommun har därmed ett ansvar att bidra till en 
hållbar utveckling. 

Under året har en revidering av kommunens modell för ledning och styrning beslutats. 
Agenda 2030 nu är en helt integrerad del i modellen istället för att vara ett separat arbete. 

Folkhälsa och integration 
Tack vare ett långsiktigt och strukturerat arbete har den upplevda tryggheten under året 
stärks. Genom att under flera års tid systematiskt tränat på krishantering hade Lysekil goda 
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möjligheter att snabbt agera och ta stort ansvar i att ta emot personer på flykt frånkriget i 
Ukraina. Stora resurser har lagts på att skapa goda integrations- och arbetsmöjligheter för 
dessa personer. 

Under året har flera insatser gjorts för att främja barn och ungas framtid.  Barnkonventionen 
har gjorts känd inom kommunorganisationen men bedömningen är att arbetet inte helt satt 
sig inom alla verksamheter varför fortsatta insatser krävs. Det finns behov av 
kompetensutveckling och nätverkande för att stärka arbetet med barn och ungas delaktighet, 
inkludering och utveckling. 

Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov 
Medborgares möjlighet till inflytande, delaktighet och information är viktigt för att skapa 
tillit till och legitimitet för det demokratiska systemet, öka förståelsen för prioriteringar och 
att stärka demokratin och utveckla ett hållbart samhälle. 

Lysekil har deltagit i kommunkompassen och Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
bedömning att Lysekils kommun tagit steg framåt inom detta område, något som också 
avspeglas i att delaktighetsindex ökat. 

Tillväxt och samhällsutveckling 
Antalet invånare i Lysekil har över tid och sett till vårt närområde haft en svag utveckling. I 
ett regionalt perspektiv hänger kommunen inte med i den befolkningsutveckling som ses i 
Västra Götaland. Demografiskt har Lysekils kommun också utmaningar med en allt äldre 
befolkning viket innebär att den demografiska försörjningskvoten blir allt sämre (färre ska 
försörja allt fler). 

Företagare som haft verklig kontakt med kommunen är generellt mer nöjda med hur 
kommunen hanterar frågor än vad den allmänna upplevelsen hos företag är. Det innebär 
upplevelsen av hur det är att driva företag i Lysekils kommun är svårfångad och kräver 
ytterligare analys. 

Ett starkt varumärke 
Kvalitetsfaktorn mäts med hjälp av indikatorn "Medborgarundersökningen - Kan 
rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)". Resultatet uppgår till 54 % 
jämfört med riket där motsvarande siffra uppgår till 60 %. Resultatet är svårgripbart när 
samtidigt hela 92 %, i samma undersökning, anser att Lysekil är en bra plats att leva och bo 
på. Detta kombinerat med besöksnäringens och antalet gästnätters positiva utveckling gör att 
den kvalitativa uppfattning är att kvalitetsfaktorn når en acceptabel nivå. 

Attraktiv plats att bo och leva på 
Arbetet med att utveckla Lysekils kommun som destination är långsiktigt och utgår ifrån 
destinationsstrategi Lysekil 2030 med de utpekade perspektiven; gestaltad livsmiljö, 
aktörsstöd samt utbud och upplevelser. Under året har kommunfullmäktige tagit beslut om 
ett övergripande program för evenemang. Programmet bedöms ge betydligt bättre 
förutsättningar för fortsatt utveckling och har också legat till grund för den planering som 
gjorts för kommunens medverkan i evenemang under sommaren 2022. Satsningen på 
sommargatan och Skaftö Golf bedöms ha givit positiv effekt 

Under året har ett omfattande arbete bedrivits för att forma den framtida översiktsplanen. 
Flera steg är tagna men tidplanen är förlängd och ny översiktsplan kommer att beslutas först 
under 2023. En ny översiktsplan ger långsiktiga spelregler för hur kommunens mark och 
vattenresurser ska användas vilket ökar tydligheten för såväl privatpersoner som företag. 

God äldreomsorg 
Brukarundersökningen visar ett något försämrat resultat för särskilt boende men 
hemtjänsten ligger kvar på ett bra resultat. De nedåtgående resultaten bedöms delvis bero på 
negativa effekter av åtgärder kopplade till pandemin. Besöksbegränsningar var för många 
negativt då de inte kunde träffa sina anhöriga lika ofta eller på samma sätt som vanligt. 
Lysekils kommun har klarat sig relativt väl i pandemin, men under perioden var 
möjligheterna att arbeta med delaktighet, hänsyn till önskemål och personalkontinuitet på 
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flera sätt begränsade. 

Väntetiden mellan beslut om plats på särskilt boende till inflyttning har varit kort i 
kommunen sedan lång tid tillbaka. Under 2022 finns en stadig trend att väntetiden ökat till 
boendeplatser med somatisk inriktning. Planering pågår för återöppnande av en avdelning  
på Skärgårdshemmet i slutet av året. 

Goda livsvillkor för barn och unga 
Under pandemin begränsades barn och ungas möjlighet att delta i olika sammankomster. 
Under året har antalet aktiviteter och sammankomster ökat igen även om det ännu inte finns 
nyckeltal uppmätta. Ung Utveckling spelar en stor och viktig roll i att erbjuda barn och unga 
aktiviteter och en känsla av delaktighet. Lysekils kommun behöver bli bättre på att prata med 
barn och unga på deras språk och sätt i de kanaler de föredrar. Unga kommunutvecklare ger 
denna möjlighet. 

Slutsats 

Miljö/ekologi i kommunen 
Chefsforum och introduktionen av nya chefer är viktiga och bra forum för att befästa 
omställningsarbetet och föra en dialog kring utmaningar inom området. En samlad 
informationsyta kring kommunens hållbarhetsarbete behövs på både på intern och extern 
webb där hela kommunkoncernens insatser kan samlas i syfte att sprida kunskap och 
inspirera såväl medborgare som medarbetare och företag. Den reviderade modellen för 
lednings och styrning måste arbetas in för att ge full effekt. 

Folkhälsa och integration 
Frågorna om trygghet, att ha en beredskap för att ta emot flyktingar och att främja barn och 
ungas framtid bygger på ett enträget och långsiktigt arbete där det är av yttersta vikt att hela 
kommunkoncernen bidrar. Det är angeläget att inte slår sig till ro även om situationen lugnar 
sig. Verksamheten måste vara fortsatt är alert och beredd att snabbt agera om eller när 
behovet uppstår. 

Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov 
Det är önskvärt att kommunen på ett mer tillgängligt sätt delger medborgarna information 
kring vad man får för sina skattepengar. Fakta rörande vilka resultat och vilken kvalitet det är 
på tjänsterna som kommunen levererar kan med fördel kompletteras också med jämförelser 
med andra liknande kommuner. 

Tillväxt och samhällsutveckling 
För att stärka tillväxten och samhällsutvecklingen behöver satsningar göras på infrastruktur 
till och från Lysekil. Någon eller några profilbärande målsättningar skulle kunna bidra till att 
skapa en nyfikenhet och framtidstro kring frågan om att bo, leva och verka i Lysekil. 
Framförallt behövs en tydlig och långsiktig kommunikation kring frågor som påverkar 
tillväxt och samhällsutveckling. 

Ett starkt varumärke 
Skillnaderna i medborgarundersökningen svar på frågan Kan rekommendera andra att 
flytta till kommunen jämfört med Kommunen är en bra plats att bo och leva på behöver 
analyseras ytterligare för att kunna ge grund för åtgärder som kan stärka kommunens 
varumärke. 

Attraktiv plats att bo och leva på 
För att nå ytterligare utveckling krävs samarbete över organisationsgränser såväl internt som 
externt. Framtida satsningar behöver säkerställas genom löpande utvärderingar och 
förmågan till analys och lärande blir avgörande. 

Pandemins effekter är fortsatt synliga även om återhämtningstakten är god. Mycket av det 
som ger livskvalitet fanns inte tillgängligt under pandemiåren. Det blev tydligt hur stort 
värde kultur och naturupplevelser har för hälsa och välbefinnande och därmed hur viktiga 
besöksnäringen och kreativa/kulturella näringar är för att öka livskvaliteten för både boende 
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och besökare. Här måste fortsatta insatser göras för att se en utveckling framåt. 

God äldreomsorg 
Pandemins alla smittoförebyggande åtgärder och arbetssätt som skapade distans mellan 
medarbetare och brukare bedöms ha påverkat resultatet negativt. Fokuseringen på att 
undvika smitta bedöms ha fått till följd att andra arbetsuppgifter fick en lägre prioritet. Det är 
tydligt att brukare bedömer till exempel trygghet, bemötande och möjlighet till delaktighet 
lägre än tidigare. Nu prioriteras arbete för att förbättra brukarnas upplevelse av kvalitet i 
äldreomsorgen. 

Goda livsvillkor för barn och unga 
En fortsatt satsning på Ung Utveckling, unga kommunutvecklare och att barn och unga bjuds 
in i olika forum är nödvändigt för att Lysekils kommun ska kunna förbättra livsvillkoren för 
målgruppen. 

2.2 Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 KF: Intern kontroll 

Översyn och analys av nämndernas 
genomförda intern kontroll (IK). Nämnderna 
har fastställt och genomfört IK i enlighet med 
kommunens riktlinjer för intern kontroll (%) 
 

100 100 100 

 

KF: Tillgänglig och 
kommunikativ 
verksamhet 

Tillgänglighet till tjänster - Kommunindex 
 

  67 

Medborgarundersökningen - Bra tillgång till 
kommunal service utanför kommunens 
centralort, andel (%) 
 

 72  

Antal följare på Facebook 
 

4 785 4 040 3 270 

Antal följare på Instagram 
 

2 848 2 561 2 076 

Topplista - poäng på Facebook 
 

 100 99 

Medborgarundersökningen - Att få svar på 
frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) 
 

 63  

Medborgarundersökningen - Kommunens 
information kring större förändringar fungerar 
bra, andel (%) 
 

 51  

Medborgarundersökningen - Bra bemötande 
vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, 
andel (%) 
 

 82  

Analys 

Intern kontroll 
De nya riktlinjerna samt utvecklingen i verksamhetssystemet för dokumentation skapar goda 
förutsättningar för nämnderna att bedriva en intern kontroll med hög kvalitet. 

Tillgänglig och kommunikativ verksamhet 
Antalet följare på såväl Facebook som Instagram har ökat konstant sedan mätningarna 
började 2020. Kommunen har också legat på den absoluta toppnivån i Facebooks ranking. 

Utvecklingen bedöms till stor del bero på målmedveten och kontinuerlig satsning på att synas 
och interagera via social media. Även det ständigt pågående utvecklings- och 
förändringsarbetet med intranätet och den externa hemsidan samt kommunens 
kontaktcenter är en starkt bidragande orsak till att kommunen kan anses ha en tillgänglig och 
kommunikativ verksamhet. 
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Slutsats 

Intern kontroll 
Samtliga nämnders interna kontroll följer riktlinjer och tidsplan och kan genom det sägas 
bedriva en god intern kontroll. 

Tillgänglig och kommunikativ verksamhet 
Indikatorerna pekar samstämmigt på att kommunen kan sägas ha en tillgänglig och 
kommunikativ verksamhet. Av vikt blir att fortsätta det målmedvetna och kontinuerliga 
arbete som bedrivs för att synas och interagera med målgrupper i sociala media, på webben 
och i kommunens kontaktcenter. 

2.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 
KF: Attraktiv 
arbetsgivare 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Totalindex 
 

 76 77 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Ledarskapsindex 
 

 75 75 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Styrningsindex 
 

 76 77 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Motivationsindex 
 

 78 79 

Anställda totalt i kommunen, (antal) 
 

1 377 1 382 1 377 

Månadsavlönade tillsvidareanställda, (antal) 
 

1 284 1 279 1 303 

Månadsavlönade visstidsanställda, (antal) 
 

93 103 74 

Årsarbetare totalt - arbetad tid, (antal) 
 

1 224 1 353 1 307 

Timavlönade årsarbetare, (antal) 
 

125 145 134 

Månadsavlönade årsarbetare, (antal) 
 

1 099 1 208 1 172 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, (%) 
 

95 94 93 

Kvinnor av totalt anställda, (antal) 
 

1 089 1 106 1 108 

Män av totalt anställda, (antal) 
 

288 276 268 

Heltidsanställda kvinnor, (antal) 
 

834 802 749 

Heltidsanställda män, (antal) 
 

249 223 219 

Nyanställningar - tillsvidare, extern rekrytering, 
(antal) 
 

72 39  

Avslutade anställningar - tillsvidare, extern 
avgång, (antal) 
 

148 86  

Personalomsättning, (%) 
 

11 7  

 KF: God arbetsmiljö 

Långtidsfriska, (%) 
 

19 24,2 21,7 

Sjukfrånvaro total (%) 
 

10,7 10,3 8,8 
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

Sjukfrånvaro korttid <15 dagar, (%) 
 

46,2 43,5 43,5 

Sjukfrånvaro långtid >60 dagar, (%) 
 

44 42,7 43 

Sjukfrånvaro kvinnor, (%) 
 

11,6 10,9 9,3 

Sjukfrånvaro män, (%) 
 

7,6 8 6,9 

Sjukfrånvaro 0-29 år, (%) 
 

11,4 11,7 10,5 

Sjukfrånvaro 30-49 år, (%) 
 

10 9,7 9 

Sjukfrånvaro 50- år, (%) 
 

11,3 10,6 8,3 

Upprepad korttidssjukfrånvaro, (%) 
 

15,1 15,7 12,1 

Analys 

Attraktiv arbetsgivare 
Kommunens medarbetarenkät genomförs först under hösten 2022 varför resultat redovisas i 
årsrapporten för 2022. 

Antalet anställda totalt har minskat vilket beror på svårigheter att rekrytera vissa tjänster. 
Andelen tillsvidareanställda har ökat och visstidsanställda har minskat. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden i kommunen har ökat till följd av arbetet med heltidsresan. 
Timavlönade, månadsavlönade och årsarbetare minskar vilket beror på aktiva val i 
förvaltningarnas verksamheter. 

Under året har antalet nyanställningar ökat i jämförelse med föregående period och 
förvaltningarna har arbetat med att nå en jämnare könsfördelning. 

Antalet avslutade externa avgångar och personalomsättningen är högre jämfört med tidigare 
år. En trolig anledning är fler pensionsavgångar samt att pandemin öppnat upp nya 
möjligheter att byta arbete. 

God arbetsmiljö 
Den totala sjukfrånvaron både, korttids- och långtids, har ökat jämfört med året innan. Detta 
då direktivet varit att stanna hemma vid alla symptom som snuva, hosta eller feber. Orsaken 
till den ökade sjukfrånvaron bedöms bero på pandemin men också ökad psykisk ohälsa och 
sjukdom. Från statistiken från vår företagshälsovård och personalstöd kan vi se att 
privatrelaterad ohälsa, familjeproblem har ökat, vilket i sig kan bero på att många arbetat på 
distans under pandemin. Vi kan också se att missbruk av alkohol och droger har ökat. 

Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män, vilket beror på att fler kvinnor arbetar inom 
serviceyrken jämfört med män. 

Förvaltningar med serviceyrken i sina verksamheter uppvisar särskilt hög sjukfrånvaro. En 
orsak till detta är pandemin där personal har varit tvungna att fortsätta arbeta på plats och 
inte på samma sätt kunnat skydda sig som personal som kunnat arbeta på distans. Ytterligare 
en orsak till hög sjukfrånvaro kan vara den höga personalomsättning bland chefer som skett 
de senaste åren. 

Noterbart är att den upprepade korttidsfrånvaron (andel medarbetare med 6 
frånvarotillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna) är något lägre jämfört med året 
innan. 
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Slutsats 

Attraktiv arbetsgivare 
Stora komptensförsörjningsinsatser behöver genomföras framöver för att attrahera, rekrytera 
och behålla kompetens. Personalförmåner som lockar, kompetensutvecklingsinsatser, 
förbättrad arbetsmiljö och lönebildning är områden som ständigt behöver arbetas med, för 
att behålla våra talanger under en lång tid. Förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 
blir en god grund i det fortsatta arbetet. 

God arbetsmiljö 
Sjukfrånvaron skiljer sig mycket mellan olika arbetsplatser och riktade insatser blir 
avgörande i de verksamheter där sjukfrånvaron är hög. För att minska sjukfrånvaron behöver 
rehabiliteringsrutinerna följas och också hälsofrämjande aktiviteter genomföras. 

För att underlätta och stödja behöver fortsatt kraft läggas vid introduktionen av nya chefer. 
Kunskapshöjande material kring arbetsmiljö och uppdaterade rutiner finns framtagna för 
utbildningsinsatser för kommunens samtliga medarbetare. 

2.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 
KF: God ekonomisk 
hushållning 

Resultatets andel av skatteintäkter (%) 
 

5,9 2,7 4,9 

Självfinansieringsgrad av investeringar (%) 
 

147 144 156 

Långsiktig betalningsförmåga (%) 
 

9,7 5,1 3,7 

Värde för 2022 är prognos för året 2022, en längre mätserie redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning. 

Analys 

Kommunen har tre finansiella mål inom begreppet god ekonomisk hushållning. För de 
indikatorer som mäts är det prognosvärde som redovisas i utfall 2022. 

Resultatets andel av skatteintäkter 
Kommunen har fortsatt goda resultat och mätvärde som är över det mål som är satt till 2 
procent. Främsta orsakerna är avsevärt bättre skatteintäkter är budgeterat, försäljning av 
mark och tomter samt ett samlat överskott för nämnderna. 

Självfinansieringsgrad 
I uppföljningsrapporten ligger prognosen för investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten runt 54 mnkr och med ett gott resultat kommer självfinansieringsgraden att 
vara över 100 procent. 

Långsiktig betalningsförmåga, soliditet 
Målet är att soliditeten ska förbättras och med samma utveckling resten av året kommer den 
troligen att förbättras. 

Slutsats 

Bedömningen är att kommunen har god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 
I det korta perspektivet är det positivt och rustar kommunen för att uppnå målen de 
närmaste åren. 

3 Utvecklingsområden och utvecklingsmål 

Ett utvecklingsmål identifierar det politikerna i Lysekils kommun valt att lägga extra fokus på 
under en längre tid. Utvecklingsmålen utgör grund för förbättrings-, förändrings- och 
utvecklingsarbetet. 
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Bedömning av måluppfyllelse görs med hjälp av färgade symboler enligt nedan. 

 

3.1 Barn och unga är vår framtid 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 

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

Gymnasieelever med examen inom 
4 år, hemkommun, andel (%) 

 75 73 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, 
andel (%) 

80 84 82 

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

 9 10 

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

87 79 77 

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

8 10 5 

Antal föreningssammankomster 
berättigade till föreningsstöd, 7-20 år 

 4 445 5 735 

Antal familjer som fått föräldrastöd 
under året (ej biståndsbedömt). 

 68 46 

Analys 

Vi har under perioden arbetat med flera olika insatser för att bibehålla den positiva 
utvecklingen för barn och ungas förutsättningar för bra hälsa och goda livsvillkor i Lysekils 
kommun. Bland annat har verksamheter så som SSPF och SS(P)F junior fortsatt haft en 
viktig roll i att kunna upprätthålla samverkan mellan verksamhet kring de barn och unga som 
befinner sig i en särskilt utsatt situation. Tre ungdomar i den äldre SSPF-gruppen har kunnat 
avslutats då individerna idag inte längre bedöms vara i behov av det samordnade stöd SSPF 
står för. SSPF äldre kommer efter sommaren att ta över samtycken från SS(P)F junior där det 
fortsatt finns oro inför skolbytet till högstadiet. Arbetet med att inhämta nya samtycken 
pågår och arbetssättet och modellen med SSPF är väletablerad. 

Lysekils kommuns arbete kring SSPF sprids och det finns ett stort intresse från flera 
kommuner att ta del av vårt arbete. Tre digitala studiebesök har genomförts under våren från 
Hallsberg, Skara och Melleruds kommuner. 

Lysekils kommun har under våren hanterat ett stort flyktingmottagande till följd av kriget i 
Ukraina. Tack vare kommunens effektiva mottagande kunde de barn och unga som kom 
snabbt inkluderas i kommunens skolverksamhet och etableras i föreningslivet. 

Ett prioriterat område har under en längre period varit att etablera en familjecentral. Det har 
tyvärr dragit ut på tiden då beslut ej tagits angående lokal, vilket resulterat i att den ännu inte 
kommit i drift. 

Det ej biståndsbedömda föräldrastödet följs upp på årsbasis, men känslan är att det har 
minskat något 2022 med anledning av att kuratorstjänsten på familjens hus varit vakant en 
period. 

Ung Utvecklings verksamhet har under perioden haft en stor bidragande effekt på barn och 
ungas möjlighet till en aktiv fritid, genom bland annat fritidsgården "Ung mötesplats" och 
genom planerande och spontana aktiviteter. 

Under sommaren har barn och ungdomar haft goda möjligheter att mötas i aktiviteter med 
närvaro av trygga vuxna, delta på sommarskola och prova på att arbeta genom feriepraktik. 
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Slutsats 

Verksamheter och samverkansaktörer vittnar om att flera av insatserna som genomförts 
kring barn och unga har haft en positiv effekt, särskilts benämner man den samverkan som 
finns och Ung Utvecklings etablerings som framgångsfaktorer. 

Vi ser dock ett fortsatt stort behov av en familjecentral i kommunen för att på ett bättre sätt 
kunna möta målgruppers olika behov. 

3.2 Vi utvecklas genom lärande 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 

Lysekils kommun ska vara en 
kreativ och kompetent 
organisation. 

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen - Totalindex 

 76 77 

Medarbetarundersökningen - Aktivt 
bidragande till utveckling av 
verksamheten (skala 1-5) 

 4,2  

Medarbetarundersökningen -
 Lärande och utveckling i det dagliga 
arbetet (skala 1-5) 

 4  

Medarbetarundersökningen -
 Tillräcklig kompetens för att klara 
arbetsuppgifter (skala 1-5) 

 4,4  

Poäng i Kommunkompassen, (antal) 518   

Vissa värden för 2022 saknas och kommer in i slutet på året. 

Analys 

Lysekils kommun fortsätter att utveckla sig mot en än mer kreativ och kompetent 
organisation som bedriver verksamhet med kvalitet och måluppfyllelse. Att medarbetarna 
känner engagemang och har den kompetens som krävs är avgörande för att klara den 
framtida kompetensförsörjningen. Medarbetarundersökningens resultat på detta område 
visar på en viss spridning mellan förvaltningarna men är generellt goda. 

Som ett led i det fortsatta arbetet med utveckling av kvalitetskultur har kommunen blivit 
medlemmar i SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Härigenom får ledare och medarbetare 
tillgång till både kunskap och erfarenhet från såväl forskning som från andra medlemmar. 

Den utvärdering som Sverige kommuner och regioner (SKR) gjorde i kommunen under 
våren, Kommunkompassen, visar på ett gott resultat i nivå med snittet för landet och en 
tydlig positiv utveckling har skett sedan föregående mätning (501 poäng 2019). 
Utvärderingen visar kommunens förmåga att skapa förutsättningar att leda organisationen 
utifrån ett helhetsperspektiv och utvärderar hur styrning, ledarskap och samverkan skapar 
förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. 

Slutsats 

Bedömningen avseende utvecklingsområdet ”Vi utvecklas genom lärande” är att kommunen 
successivt tar positiva steg framåt. Det är angeläget att fortsätta men också utveckla det 
pågående arbetet med kompetenshöjande insatser samt kvalitetskultur. Utifrån SKR:s 
utvärdering av kommunen kommer en kraftsamling kring effektivitet att ske med fokus på 
strategi, långsiktig planering, jämförelser, ny teknik och samverkan. 

3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 
Samverkansarenan Maritima 
Lysekil ska skapa tillväxt. 

Maritima utvecklingsprojekt i 
kommunen 

11 11 13 

Förvaltningens kvalitativa 
bedömning av utvecklingsområdet 

9 9 9 
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  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

(Maritima Lysekil) 

Antal m2 tillgänglig 
verksamhetsmark i vattennära läge 
(max 200 m från havet) 

3 150 3 150 3 150 

Analys 

Som del av Kristineberg ingår nu Maritima Lysekil i den nationella arenan/plattformen 
Viable Seas som representerar Sverige i EU-projektet "Banos Mission". där totalt 12 länder 
ingår. Dialog förs nu med bland annat Vinnova om nationell motfinansiering. 

Lysekil är väl positionerade och bedöms ha stor trovärdighet hos externa finansiärer för olika 
typer av utvecklingsprojekt och driver eller medverkar redan i ett 10-tal projekt inom det 
maritima området. 

Det finns också flera olika intressenter som är intresserade av att etablera verksamheter i 
Lysekil inom det maritima området. För att kunna möta deras behov behövs 
verksamhetsmark, god infrastruktur (inte minst möjlighet att pumpa saltvatten samt 
avlämna det för rening). Det pågår för tillfället en dialog med PREEM om att bygga upp ett 
verksamhetsområde på deras mark med inriktningen blå hållbara verksamheter där cirkulära 
affärsmodeller används. 

I stor grad saknas såväl nationella som kommunala indikatorer kopplade till Agenda 2030 
för mål 14: Hav och marina resurser. Detta gör det mycket svårt att hitta relevanta 
kvantitativa nyckeltal varför förvaltningen framåt kommer att arbeta med mer kvalitativa 
indikatorer som till exempel "förvaltningens uppfattning av hur området utvecklas." 

Slutsats 

Det är ett långsiktigt arbete att skapa tillväxt samt att bli en nationell nod för hållbar blå 
tillväxt och bedömningen är att Lysekil varje år tar steg framåt mot denna målsättning. Det 
finns fortsatt stor potential till utveckling och det är därför positivt att den maritima 
inriktningen finns kvar som ett prioriterat utvecklingsmål också framåt. 

För att kunna möta intressenter som vill etablera sig i kommunen måste mark och 
infrastruktur säkras. I de fall det är möjligt måste också samarbete med externa aktörer 
värnas och utvecklas. 

Att skapa en större kunskap och samsyn inom hela den kommunala organisationen om 
utvecklingsområdet är av stor vikt eftersom ett förvaltningsöverskridande syn- och arbetssätt 
krävs för att realisera potentialen inom området. En utmaning inom utvecklingsområdet är 
att hitta bra indikatorer som mäter tillväxten. 

3.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 

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

Antal ackumulerade gästnätter per 
år 

69 665 118 337 100 398 

 
Antalet bostäder i Lysekil ska 
öka 

Bostadsbyggande  33 32 

Turistrådet västsverige inkvarteringsstatistik t.o.m. juni 2022. 

Analys 

Pandemiperioden har skapat ett nytt tryck på att semestra i Sverige vilket också har märkts i 
Lysekils kommun de senaste åren. Att besöksnäringen återhämtat sig bra efter pandemiåren 
kan ses även i Västra Götaland och övriga Bohuslän. Framför allt beror ökningen på att fler 
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valt att semestra i Sverige men även besök från utlandet har ökat. 

Trenden mot naturbaserade upplevelser ökar generellt med särskilt fokus på vandring, 
cykling och klättring men även båt- och husbilsturismen är stark. Som en effekt av detta har 
antalet besök i kommunens gästhamnar och husbilsplatser ökat med upp mot 25 procent. 
Kommunens kundenkät visar också på stor nöjdhet bland besökare. Drygt 90 procent svarar i 
enkäten att man kan tänka sig att återvända. 

Även staden Lysekil lockar till upplevelser. Olika aktiviteter och evenemang under 
sommarperioden har förstärkt detta. Måndagsklubben under juli är den som dragit störst 
antal besökare, en annan stor magnet har varit den nya etappen av Strandpromenaden som 
Lysekils vänner har färdigställt. Ytterligare en stor händelse har varit Skaftö Open som har 
lockat besökare till kommunen liksom Musselloppet och Gullmarscupen som arrangeras av 
föreningslivet. Kommunen har bidragit med arrangemanget Sommargata, vilket har 
uppskattats av många. 

Lysekil lockar mest under sommarperioden. Ett undantag är husbilsbesökarna där säsongen 
är längre. 

 

När det gäller målet mot ökat bostadsbyggandet i kommunen kan konstateras att antal 
slutbesked successivt ökar över tid, vilket är positivt. Hittills i år (aug 2022) har 41 slutbesked 
(27 för enbostadshus, 2 för flerbostadshus, och 12 för fritidshus) beviljats. Detta är åtta 
stycken fler än för hela förra året. 

Slutsats 

Lysekils kommun har mycket att erbjuda när det gäller upplevelser. Utifrån trenden mot 
vandring och naturupplevelser på land och på vatten har kommunen potential att utvecklas 
vidare. Detta gäller även Lysekil som staden vid vattnet med båtliv och evenemang. 

Mot bakgrund av de senaste årens utveckling bör en ny nulägesbild och analys av 
utvecklingsbehov göras. Utgångspunkten bör vara perspektiven gestaltad livsmiljö, 
aktörsstöd samt utbud och upplevelser som beskrivs i Destinationsstrategi Lysekil 2030. Det 
arbete med centrumutveckling som startat bör också fortsätta. 

Att utveckla kommunen som destination och att arbeta med platsens attraktivitet för boende 
och besökare hela året är en långsiktig process. För att få fokus bör en verksamhetsplan 
formuleras och samverkan fördjupas med företag, organisationer, nätverk och föreningar. 
Kommunen har en viktig roll som samverkansplattform och inspiratör. 

Kommunens arbete för att öka bostadsbyggandet har gett god effekt och fortsatt utveckling 
pågår. 
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3.5 Vi tar ansvar för miljön 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 

 
Lysekils kommun ska 
konsumera hållbart 

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

24 23 21 

 
Lysekils kommun ska planera 
för ett hållbart samhälle. 

Färdigställande av översiktsplan 70   

Färdigställande av 
klimatanpassningsplan 

20%   

Analys 

Inom utvecklingsområdet finns två utvecklingsmål - "konsumera hållbart" och "planera för 
ett hållbart samhälle". 

Våra ekologiska varor är idag 24 procent svenskproducerade, målet för 2030 är 60 procent. 
Anledningen till att det inte skett någon större ökning av indikatorn under perioden är de 
ökade livsmedelskostnaderna samt att efterfrågan har varit större än tillgången. Detta gör att 
kommunen har svårt att nå ekomålen. Vidare väljs ofta närproducerat framför ekologiskt. 

Merparten av Sveriges kommuner prioriterar i nuläget svensk konventionell mat framför 
ekologisk på grund av krisläget. Det ekologiska köttet har under perioden ökat med 25 
kronor/kilot vilket innebär att en måltid kostar 2 kronor mer per portion. 

För att få balans och hitta andra lösningar arbetar kostverksamheten utifrån Sveriges 
livsmedelsstrategi som innebär att satsa på lokal- och närproducerade livsmedel. Syftet är att 
öka beredskapen och självförsörjningsgraden i kommunen. Måltidernas miljöpåverkan måste 
ses ur ett helhetsperspektiv. 

Att planera för ett hållbart samhälle blir allt viktigare med de klimatförändringar vi ser att vi 
står inför. Redan nu finns det områden i Lysekil som drabbas mycket hårt vid långvariga eller 
intensiva skyfall. Förutom höga kostnader för att skydda/åtgärda områden kan det leda till 
mänskligt lidande i form av att man får sin egendom förstörd eller rent av tvingas flytta ifrån 
sitt hem. 

Slutsats 

För att måltiderna ska vara hållbara för miljön behöver kommunen i framtiden ta hänsyn till 
flera aspekter. Det räcker inte att bara fokusera på ekologiska livsmedel eller bara på 
klimatpåverkan. Frågor som transporter, självförsörjningsgrad, näringslivsutveckling 
adresseras lämpligen i en Livsmedelsstrategi. 

Om Lysekil ska klara av omställningen till fossiloberoende transporter är det av vikt att 
elbilar köps in och att laddinfrastrukturen byggs ut. 

Det är angeläget att Lysekils kommun i sin fysiska planering tar höjd för klimatförändringar, 
det kan komma att påverka var vi kan tillåta nya bostäder eller verksamheter. Inom ramen 
för översiktsplanearbetet tas nu en klimatanpassningsplan fram. Den blir ett viktigt underlag 
i den framtida planeringen. 

4 Uppdrag 

Uppdrag är åtgärder eller aktiviteter som kommunfullmäktige beslutat att nämnderna ska 
utföra. 

Bedömning av status på uppdrag görs med hjälp av symboler enligt nedan. 
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Uppdrag Status Kommentar 

Fler i arbete i ett hållbart samhälle -
 Stärkta processer  

 Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen har tillförts medel i utökad 
ram för långsiktiga satsningar på att minska behovet av försörjningsstöd 
genom kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödshandläggningen. 
Insatserna har handlat om att; utveckla handläggningen av ärenden 
(mötet med individen), försäkringsmedicinsk samverkan, handläggning 
av felaktig utbetalning/kontroller (FUT), utvecklingstjänster/jobbspår. 
Antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd har minskat stadigt  
under de senaste två åren och var i augusti 124. Målet är att 
biståndsbehov ska vara tillfälligt och att så få barnfamiljer som möjligt 
ska leva på existensnivå. Genom arbetet med processer, placeringar 
och anställningar har flera deltagare fått arbete. Arbetslösheten har 
minskat från som högst 581 arbetslösa under februari 2021 till ca 362 
arbetslösa i juli 2022. 

Etablera en ungdoms- och 
vuxencentral - Ungvux  

 Uppdraget har hanterats inom ramen för utvecklingsområdet "barn och 
unga är vår framtid". Det finns även ett uppdrag om att etablera en 
familjecentral och förvaltningens bedömning har varit att man inte klarar 
av att hantera bägge uppdrag samtidigt. Frågan om familjecentral har 
varit tvungen att prioriteras inte minst utifrån det faktum att Lysekil är en 
av få kommuner som ännu inte har någon familjecentral. Målsättningen 
är att därefter verkställa uppdraget om en ungdoms- och vuxencentral 
(ev. samlokaliserad med familjecentralen). 

Förslag på lokalisering för familjecentral har presenterats för 
socialnämnden men ännu inte accepterats av nämnden. 

Bättre skolor   Utbildningsnämnden har beskrivit sitt lokalbehov i lokalbehovsplan 2022-
01-19. Syftet med förvaltningens lokalbehovsplan är att ge tekniska 
avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen underlag för att 
sammanställa Lysekils kommuns lokalbehov och anläggningsbehov. 

Utbildningsnämnden har beskrivit en utredning om 
grundskolerganisering i Lysekils centralort. Syftet med den är också att 
ge tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen underlag för 
att sammanställa Lysekils kommuns lokalbehov för grundskola. 

Helhetsgrepp över 
Gullmarsborgsområdet  

 Utbildningsnämnden har 2019 bistått tekniska avdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen underlag för att sammanställa en 
fastighetsteknisk status av Gullmarsborg. 

Utredningen om grundskoleorganisering bör sammanfogas med 
utredningen för hela Gullmarsborgsområdet. Denna utredning förväntas 
bli klar 2023. Ansvarig för arbetet är samhällsbyggnadsförvaltningen och 
leds genom en styrgrupp där utbildningsförvaltningen ingår. 

Etablera en kulturskola   Under våren har planering för en utvidgad kulturskola gjorts. Underlag 
från önskemål/behov har sammanställts i två huvudspår. Det första är att 
organisera en ny kulturgren inom främst drama. Till detta organiseras 
olika "prova-på"-verksamheter. Syftet är att vidga kulturen och nå ut till 
fler. Arbetet startar under hösten. 

Delaktighet och demokrati   Under året har unga kommunutvecklare varit anställda vid Ung 
Utveckling. De har hjälpt till med att nå ut till andra ungdomar i de 
digitala kanaler som används av ungdomar. De har också bidragit till att 
göra kommunikationen mer lättillgänglig för andra ungdomar. Resultatet 
upplevs som gott och planen är att fortsätta arbeta med unga 
kommunutvecklare även under 2023. Att ta vara på ungdomars 
kompetens och idéer är värdefullt och i linje med Barnkonventionen. 

Näringsliv   Kommunstyrelseförvaltningen har sett över hur upphandlingsarbetet kan 
förbättras och tagit fram nya styrande dokument som gäller alla 
förvaltningar. Syftet har varit att både öka möjligheterna för lokala företag 
att kunna lämna anbud och att använda upphandlingar som ett 
strategiskt verktyg i hållbarhetsarbetet. Resultatet av arbetet är att 
Lysekils kommun når bättre resultat i SKRs servicemätning Insikt där 
Lysekil anses som fjärde bästa kommun i samband med denna rapports 
skrivande. 

Genomföra naturinventeringar   En kommunekolog rekryterades under slutet av 2021 och som påbörjade 
sin tjänst inom samhällsbyggnadsförvaltningen under våren 2022. 
Kommunekologen, tillsammans med miljöenheten i Sotenäs, kan stötta 
under detaljplanearbete och förhandsbesked i bedömningen av 
naturvärden. 

Vidare har kommunekologen fått ett uppdrag att ta fram en övergripande 
naturvårdsplan. Planen bedöms, tillsammans med den 
ekosystemtjänstkarterings som görs inom ramen för 
översiktsplanearbetet, stärka kommunens arbete inom området. Det blir 
också ett värdefullt dokument för att stärka kommunens arbete med 
friluftslivet. Planen beräknas vara klar för politiskt antagande hösten 
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Uppdrag Status Kommentar 

2023. 

Förvaltningen ser ett stort värde i att samla alla de naturinventeringar 
som görs i samband med planering och projektering i ett GIS-skikt för att 
bygga upp en kunskapsbank. 

Naturvård   Uppdraget inom naturvård omfattar ett brett område och berör bland 
annat dagvattenhantering, ekosystemtjänster, vandringsleder och 
skogsförvaltning. Förvaltningen har under året förstärkt resurserna kring 
naturvård och ekologi med en kommunekolog för att kunna arbeta mer 
aktivt med området. 

Under perioden har bland annat ett arbete påbörjats med att se över 
dokument och rutiner. Kommunensnaturvårdsplan är ett av dessa. En 
översyn av naturvårdsplanen startar hösten 2022 och beräknas pågå en 
bit in i 2023. Arbetet har beviljats utökad driftbudget med 100 tkr. 
Förvaltningen har också sökt medfinansieringsbidrag från 
Naturvårdsverket för arbetet. 

Under perioden har arbetet medskötselplaner för kommunens 
naturområden påbörjats. Först ut är Fjällaområdet där en 
förvaltningsövergripandemålbild och handlingsplan för tagits fram. 

Samordna miljöfrågorna   Lysekil, Sotenäs och Munkedal har under 2022 genomfört en utredning 
med förslag till förbättringsåtgärder för Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns fortsatta arbete. Utredningen presenteras för 
kommunstyrelsen under oktober månad. 

Fler i arbete - Utökad 
återbruksverksamhet  

 Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen har tillförts medel i utökad 
ram för långsiktiga satsningar på att fler kommer i arbete inom området 
återbruk. Omställningen av Enheten för arbetslivs verksamheter med flytt 
till Framsikten (Carpe Diem) fortgår under 2022. Någon utökad 
återbruksverksamhet har inte kunnat uppnås ännu då verksamheten inte 
varit på plats och i ordning och därmed kunna påbörja önskvärt 
utvecklingsarbete. Omställningen innebär dock förändrade 
förutsättningar för att på sikt få till ett utökat återbruk med fler 
anställningar. 

5 Förvaltningsberättelse 

5.1 Händelser av väsentlig betydelse 

Det har varit en omskakande period i omvärlden med ett flertal stora händelser som påverkat 
också Lysekils kommun. 

Kriget i Ukraina som utbröt i februari har fått stora konsekvenser. Redan i mars tog 
Lysekils kommun emot ca 100 personer på flykt. Mottagandet krävde stora samordnade 
insatser i hela kommunkoncernen. Åtgärder har med gott resultat genomförts för att säkra 
boende, skolgång och också språkutveckling och arbetsmöjligheter. Situationen i Ukraina är 
fortsatt väldigt osäker och kommunen upprätthåller verksamhet och beredskap för att 
hantera såväl befintligt åtagande som eventuellt kommande. 

Världsoron ger skakig ekonomi vilket märks i ökad inflation, höjda energipriser,  
stigande räntor, kraftiga prisökningar, varubrister och allmänt ökad oro på marknaden. Detta 
påverkar samtliga delar av kommunkoncernen på olika sätt. 

Den demografiska utvecklingen med allt färre i yrkesverksam ålder fortsätter och 
svårigheten att kompetensförsörja blir allt tydligare. Rekryteringar tar längre tid att 
genomföra och verksamheten står oftare med långvariga vakanser. Detta belastar i sin tur 
den ordinarie verksamheten och påverkar arbetsmiljön. 

Under perioden syns fortsatta effekter av pandemin på både negativa och positiva sätt. 
De minskade restriktionerna har gjort att öppen verksamhet och aktiviteter kunna bedrivas 
igen i nivå med tidigare vilket är positivt. Dock märks att den höjda arbetsbelastningen under 
pandemin och den ökade försiktigheten vid symptom fortsatt påverkar arbetsmiljön och 
sjukfrånvaron. 

Arbetslösheten har fortsatt att sjunka för såväl vuxna som ungdomar . Även det 
ekonomiska biståndet har haft en fortsatt positiv utveckling med allt lägre antal hushåll. 



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3, 2022 KF 20(44) 

Det har varit en sommar fylld av aktiviteter och evenemang. Besöksnäringen har haft 
positiv utveckling och antalet besökare och intäkter för gästhamnar och 
husbilsparkeringar har ökat betydligt. Samtidigt vittnar kommunkoncernens verksamheter 
och också polisen och andra aktörer samfälligt om en lugn och trygg sommar. 

Exploateringsverksamheten har utvecklats positivt under året och ger ökade intäkter 
till kommunen. 

Under perioden har kommunfullmäktige ställt sig bakom förslag till nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal och färdplan god & nära vård. Avtalen stärker samverkan mellan 
kommunen och regionen och förtydligar inriktningen med förflyttning från specialistvård till 
personcentrerad vård. 

Viktiga kommunövergripande samverkansavtal har utarbetats för att skapa teknik- 
och vård & omsorgscollege. Dessutom är ett avtal rörande naturbruksutbildningar i slutfas. 
Avtalen syftar till att kvalitetssäkra utbildningar och därmed stärka kompetensförsörjningen. 

Kommunen har utvärderats av Sverige kommuner och regioner SKR genom verktyget 
kommunkompassen. Resultatet visar såväl styrkor som utvecklingsområden och ger 
grund för fortsatt förbättringsarbete. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är en avgörande faktor för kvalitet 
och effektivisering. Under året har viktiga systemstöd och e-tjänster kommit på plats som 
driver på utvecklingen och skapar förutsättningar framåt. 

5.2 Förväntad utveckling 

Perioden framåt förväntas fortsatt präglas av stor oro i omvärlden. Effekterna på 
energitillgång, prisnivåer, räntor och otrygghet är svåra att bedöma och kommer att behöva 
följas nära och löpande för att kunna bemötas snabbt. 

Redan nu har kommunen uppmärksammat de ökade pensionskostnaderna till följd av nytt 
pensionsavtal och den rådande inflationen. Det kommer att vara kraftigt ökade kostnader 
2023 och 2024, vilka måste hanteras i kommande budgetprocess. 

Utvecklingen av målområden och mål är positiv och bedöms kunna leva upp till goda nivåer 
för året. Även kvalitetsfaktorer som definierar grunduppdraget förväntas till stor del nå upp 
till acceptabla och goda nivåer. 

Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga och insatser måste göras för att säkerställa 
såväl kompetensutveckling som förbättring av arbetsmiljö och hälsa. Dagens nivå på 
sjukfrånvaro är allt för hög och en bedömning är att kraftiga insatser krävs. Åtgärder är 
påbörjade men full effekt förväntas inte kunna ses fram till årsskiftet varför kommunen 
riskerar att inte kunna bedöma att det fullt ut finns en god ekonomisk hushållning. 

Fortsatt fokusering och kraftsamling kring kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål är avgörande 
för att nå visionen och en positiv samhällsutveckling. 

5.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

5.3.1 God ekonomisk hushållning 

Allmänt  

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

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

Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
innebär att varje generation själv måste bära kostnaden för den service den konsumerar. 
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Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har 
förbrukat. I budgeten fastställs målvärde för de finansiella nyckeltalen. 

Ur ett helhetsperspektiv är det av betydelse att Lysekils kommun uppfyller sin målsättning 
inom de finansiella nyckeltalen. 

Verksamhetsperspektivet 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv är kopplat till tre utvecklingsmål 
och fastställdes i kommunens budget 2022. 

1. Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

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

3. Antalet bostäder ska öka. 

Målen har varit samma under några år och det finns en organisation kring vart och ett av 
målen. Bedömningen är att mål ett har en positiv utveckling och verksamheten når en fullt 
godkänd nivå. Mål två och tre når en acceptabel nivå. 

Kvalitetsfaktorer som beskriver kommunens grunduppdrag ska ha en positiv utveckling eller 
viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå, alla kvalitetsfaktorer uppnår inte 
detta. 

Finansiellt perspektiv 

När budget 2022 beslutades fastställdes de finansiella nyckeltalen enligt de nya riktlinjerna, 
med en mätperiod som förlängdes till tio år och ytterligare nyckeltal fastställdes vilka 
redovisas nedan. 

 Resultatmålet ska vara 2 procent 

 Investeringar ska finansieras med egna medel 

 Soliditeten i kommunkoncernen ska förbättras 

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

De finansiella målen ska utvärderas i årsredovisningen och i delårsbokslutet. I tabellen nedan 
redovisas utfall för tidigare år och prognos för 2022. Exploateringsverksamheten bedöms 
uppfylla målsättningen och redovisas i ett eget avsnitt . För kommunen har soliditeten 
förbättrats, resultatets andel av skatteintäkter blir över en tioårsperiod 2,7 procent i snitt och 
självfinansieringsgraden ger ett snitt på 148 procent för tidsperioden nedan. 

För kommunkoncernen är soliditeten inte beräknad, utan redovisas i bokslutet. 

Samlad utvärdering 

Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv men det är svårare att göra en bedömning utifrån ett verksamhetsperspektiv, då 
flera mätningar av indikatorer kommer att ske under hösten. Den samlade utvärderingen är 
att kommunen inte har god ekonomisk hushållning utifrån de kriterier som 
kommunfullmäktige beslutade i budget 2022. 

Kommunen klarar balanskravet. 

Första tabellen nedan avser kommunen och den andra kommunkoncernen. 

Finansiella nyckeltal 
(%) 

Mål 
Progn 
2022 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Soliditet inkl. 
pensionsförpliktelser 

förbättr
as 

9,7 5,1 3,7 -3,6 -7,1 -11,3 -15,6 -20,1 -27,3 -32,3 

Resultatets andel av 
skatteintäkterna 

2,0 5,9 2,7 4,9 1,5 2,2 0,9 2,2 4,6 1,8 0,5 

Självfinansieringsgrad 100 147 145 156 87 79 89 219 195 216 - 
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Finansiella nyckeltal 
(%) 

Mål 
Progn 
2022 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 

förbättr
as 

ÅR 
2022 

11,5 11,5 7,9 6,3 4,9 2,6 -1,0 -5,0 - 

            

5.3.2 Helårsprognos i förhållande till budget 

Prognos budgetavvikelse, mnkr Budget 2022 Prognos 2022 
Prognos 

budgetavvikelse 
2022 

Nämndernas verksamhet -985,0 -982,6 2,4 

Finans och kommungemensamt 997,3 1 044,6 47,3 

Resultat 12,2 62,0 49,7 

5.4 Balanskravsresultat 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter 
balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för förändring av 
resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat). Lysekils kommun har inga underskott att 
reglera från tidigare år. Det finns en resultatutjämningsreserv om 10 mnkr som beslutades 
2020. Ingen avsättning till resultatutjämningsreserv gjordes i årsredovisning 2021. 

Mnkr 
Prognos 

2022 
2021 2020 

Periodens resultat enligt resultaträkningen 62,0 27,1 47,5 

- Samtliga realisationsvinster -3,0 -3,1 -5,4 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 

-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 59,0 24,0 42,1 

Ingående resultatutjämningsreserv -10,0 -10,0 0,0 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 -10,0 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 

Utgående resultatutjämningsreserv -10,0 -10,0 -10,0 

Årets balanskravsresultat 59,0 24,0 32,1 

    

6 Kommunen - ekonomisk redovisning 

6.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i allt väsentligt i enlighet med lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 
den senaste årsredovisningen. I likhet med föregående års delårsrapport har inga 
uppräkningar gjorts av upplupna löner. Detta görs istället i kommande årsredovisning. 
Bedömning har gjorts att inga poster karakteriseras som extraordinära. 

Leasingavtal ska klassificeras och redovisas efter operationellt eller finansiellt avtal. 
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Finansiell leasing redovisas både som tillgång och skuld i balansräkningen. Enligt en 
genomförd analys (feb 2022) gällande fyra stora hyreskontrakt av lokaler för utbildning, 
omsorg och vård har omklassats enligt gällande regelverk till finansiell leasing. Jämförelsetal 
för delårsrapport augusti 2021 har omräknats enligt principen i årsredovisning 2021. Fortsatt 
genomgång av resterade avtal kommer göras under hösten för redovisning i årsredovisning 
2022. 

  

6.2 Resultaträkning 

Belopp i mnkr Budget helår Utfall ack Utfall ack fg år 
Prognos utfall 

helår 
Avvikelse bu-

prognos 

Verksamhetens intäkter 202,3 166,2 148,5 648,3 446,0 

Verksamhetens kostnader -1 176,6 -756,2 -740,9 -1 570,0 -393,4 

Avskrivningar -33,4 -45,8 -45,4 -70,0 -36,6 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 007,7 -635,8 -637,8 -991,7 16,0 

Skatteintäkter 765,6 521,6 498,9 779,9 14,3 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

249,7 180,8 167,7 271,9 22,2 

Verksamhetens resultat 7,6 66,6 28,8 60,1 52,5 

Finansiella intäkter 6,8 5,5 5,0 12,4 5,6 

Finansiella kostnader -2,2 -3,7 -3,5 -10,5 -8,3 

Resultat efter finansiella 
poster 

12,2 68,4 30,3 62,0 49,8 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat 12,2 68,4 30,3 62,0 49,8 

      

Periodens resultat uppgår sammantaget till 68,4 mnkr (30,3 mnkr) vilket är en ökning med 
38,1 mnkr mot förra årets period. Jämförelseårets ackumulerade utfall har omräknats med 
hänsyn till finansiell leasing. De större skillnaderna är högre verksamhetsintäkter med 17,7 
mnkr vilket främst utgörs av exploateringsintäkter och intäkter för försäljning av mark samt 
driftbidrag. Verksamhetskostnader är 15,3 mnkr högre till följd av bland annat högre 
pensionskostnader och löner. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 35,8 
mnkr. Avskrivningskostnader har ökat med 0,4 mnkr. 

På helåret 2022 prognostiseras ett resultat på 62,0 mnkr (45,0 mnkr) vilket är 49,8 mnkr 
bättre än budgeterat resultat. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och 
regioner visar att skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 36,5 mnkr mer än budget. 
Skatteprognosen för augusti visar en förbättring mot skatteprognosen för april för 
slutavräkning för 2021 samt preliminär slutavräkning 2022 med 9,2 mnkr. Kommunen har 
fortsatt lån på 65 mnkr som är nyligen förnyade och bedöms inte under 2022 kosta mer än 
budget då s.k ränte-swappar finns kvar sedan tidigare. Övergången till finansiell leasing 
kostar ungefär 1,4 mnkr på resultatet 2022 vilket är medräknat i prognosen. Prognostiserat 
resultat i övrigt kommenteras mer i avsnitten Driftredovisning och Nämnduppföljning. 

Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderas kommunerna att se över 
befintliga operationella hyresavtal (R5). En analys har gjorts och från och med 2021 har fyra 
långa hyresavtal räknats om till att klassas som finansiella leasingavtal. 

Omklassificeringen har inneburit att kommunens långfristiga skulder har utökats med 274,0 
mnkr, de kortfristiga skulderna ökats med 35,7 mnkr samtidigt som kommunens tillgångar 
har utökats med 306,6 mnkr. Mellanskillnaden mellan skulder och tillgångar påverkar eget 
kapital negativt med 3,1 mnkr. Resultatpåverkan 2021 var minus 1,744 mnkr och är beräknad 
till minus 1,388 mnkr för hela 2022. Fördelningen är för helåret 2022 följande som påverkan 
på resultaträkningen: 38,632 mnkr lägre kostnad för lokalhyror, 36,664 mnkr högre 
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avskrivningskostnader lokaler, högre räntekostnader med 3,357 mnkr och 1,388 mnkr lägre 
resultat. Alla angivna värden är i jämförelse mot satt budget om ej bokföringsändringen 
genomförts 2021. Resultatpåverkan har bokförts på kommungemensam nivå. 

6.3 Balansräkning 

Belopp i mnkr 220831 211231 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Leasade anläggningstillgångar 318,3 342,7 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 477,6 480,1 

Maskiner och inventarier 23,5 20,8 

Pågående investeringar 47,4 33,3 

Finansiella anläggningstillgångar 35,9 35,7 

Summa anläggningstillgångar 902,7 912,6 

Bidrag till statlig infrastruktur 5,3 5,5 

Omsättningstillgångar   

Förråd och exploateringsfastigheter 7,3 7,0 

Kortfristiga fordringar 170,0 114,7 

Kassa och bank 162,5 127,4 

Summa omsättningstillgångar 339,8 249,1 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 247,8 1 167,2 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Eget kapital 447,3 420,2 

Periodens resultat 68,4 27,1 

Summa eget kapital 515,7 447,3 

varav resultatutjämningsreserv 10,0 10,0 

Avsättningar   

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 16,0 16,0 

Andra avsättningar 25,0 24,7 

Skulder   

Långfristiga skulder 356,0 380,1 

Kortfristiga skulder 335,1 299,1 

Summa avsättningar och skulder 732,1 719,9 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 247,8 1 167,2 

Anläggningstillgångarna uppgår till 902,7 mnkr, vilket är en minskning sedan årsskiftet med 
9,9 mnkr. Omsättningstillgångarna har ökat, främst kortfristiga fordringar, 55,3 mnkr under 
året och uppgår nu till 339,8 mnkr. Likviditeten har ökat med 35,1 mnkr och är 162,5 mnkr. 
Det egna kapitalet har förstärkts med periodens resultat och uppgår till 515,7 mnkr. 
Avsättningar och skulder har ökat med 12,2 mnkr till att uppgå till 732,1 mnkr. Det är 
framförallt de kortfristiga skulderna som ökat. Balansomslutningen som bland annat berättar 
om tillgångarnas totala bokförda värde uppgår till 1 247,8 mnkr, vilket är en ökning med 80,6 
mnkr sedan årsskiftet. 

  220831 211231 

Ansvarsförbindelser   

Borgensförbindelser 1 284,6 1 284,6 

Pensionsförpliktelser 383,3 387,6 
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6.4 Driftredovisning 

  
Budget 
helår * 

Budget 
ack 

Utfall 
ack 

Utfall ack 
fg år 

Prognos 
utfall helår 

Prognos 
budgetavv. 

Prognos 
budgetavv. 

Belopp i mnkr      
per 2022-08-

31 
per 2022-04-

30 

Kommunstyrelsen -75,0 -50,1 -48,6 -47,6 -75,0 0,0 0,0 

Miljönämnd -2,5 -1,7 -1,6 -1,8 -2,4 0,1 0,1 

Samhällsbyggnadsnämnd -50,1 -33,4 -26,7 -27,8 -50,1 0,0 -1,9 

Utbildningsnämnd -
 utbildningsförvaltningen 

-382,8 -255,7 -249,1 -242,3 -382,0 0,8 0,6 

Utbildningsnämnd -
 arbetslivsförvaltningen 

-54,6 -36,7 -38,8 -36,9 -57,6 -3,0 -3,0 

Socialnämnd -420,0 -280,8 -270,2 -281,6 -415,5 4,5 0,0 

Summa nämndsverksamhet -985,0 -658,3 -635,0 -638,0 -982,6 2,4 -4,2 

Budgetregleringspost -4,1 -4,3 0,0 0,0 -0,8 3,3 0,0 

Pensionskostnader -66,5 -44,3 -44,6 -37,9 -71,9 -5,4 -4,7 

Personalomkostnader 47,5 31,7 33,2 36,1 51,1 3,6 0,3 

Reavinst och 
exploateringsverksamhet 

0,0 0,0 7,7 1,8 15,5 15,5 14,5 

Kapitalkostnad** 4,5 3,0 3,1 5,4 4,7 0,2 0,1 

Övrigt kommungemensamt -4,1 -2,7 -3,0 -5,8 -11,7 -7,6 -0,7 

Summa verksamhet -1 007,6 -675,0 -638,6 -638,4 -995,6 12,0 5,3 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

1 015,3 676,8 702,5 666,6 1 051,8 36,5 26,7 

Finansiella intäkter 6,8 4,5 5,5 5,0 7,7 0,9 0,9 

Finansiella kostnader -2,2 -1,5 -0,9 -0,9 -1,9 0,3 -0,2 

Summa finansiering 1 019,9 679,9 707,0 670,7 1 057,6 37,7 27,4 

Total 12,2 5,0 68,4 32,3 62,0 49,7 32,8 

        

* Se "Bilaga till Uppföljningsrapport 3, 2022 KF" för budgetjusteringar under innevarande år. 
** Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta). 

Kommentar 

De centrala ansvaren, som består av kommungemensamt och finans, visar tillsammans en 
positiv budgetavvikelse till och med april på totalt 40,1 mnkr. Prognosen för året är en positiv 
avvikelse mot budget med 47,3 mnkr. 

Kommungemensamt 

Prognosen för det kommungemensamma ansvaret visar en positiv budgetavvikelse om 9,6 
mnkr för helåret. Budgetregleringsposten, som är en buffert för ökningar av löner, priser och 
avskrivningar, beräknas ge en positiv avvikelse mot budget då utfallet för årets lönerevision 
blev lägre än beräknat. Kostnader för pensioner beräknas bli 5,4 mnkr högre än budgeterat 
enligt Skandias prognos per augusti, vilket är 0,7 mnkr mer än i deras föregående prognos. 
Kostnadsökningen beror främst på högre prognos för den avgiftsbestämda pensionen till 
följd av nya anställningar. Även pensionsutbetalningarna beräknas bli högre då fler valt att 
påbörja sin pensionering i förtid. Prognosen för personalomkostnaderna visar en positiv 
budgetavvikelse med 3,6 mnkr. Realisationsvinster vid försäljning av mark, vilket inte brukar 
budgeteras, väntas uppgå till 15,5 mnkr vid årets slut. Dessa avser främst tomtförsäljning i 
Spjösvik samt verksamhetsmark i Dalskogen och en mindre del övrig försäljning av mark. 
Posten övrigt kommungemensamt beräknas ge en negativ budgetavvikelse främst beroende 
på kostnader för detaljplaner, ökning av semesterskuld samt kostnader för anpassning av 
redovisning till finansiell leasing. 

Finans 

Finansen består av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter 
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samt räntenetto. Prognosen för året uppgår till 1 057,6 mnkr vilket ger en positiv avvikelse 
mot budget med 37,7 mnkr. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli sammanlagt 36,5 mnkr bättre än 
budget. Prognosen som baseras på SKR prognos per augusti, visar en väsentlig förbättring 
jämfört med budget vilket beror på en starkare utveckling av skatteunderlaget än vad man 
tidigare beräknat. Utöver skatteintäkter och generella bidrag ingår också riktade statsbidrag i 
prognosen; 1,7 mnkr för "Skolmiljarden", 8,4 för "Säkerställa en god vård och omsorg om 
äldre" samt 0,3 mnkr för "Ökade kostnader för finansiering". Dessa har inte budgeterats för 
2022 vilket också bidrar till det prognostiserade överskottet. 

  

Nämnderna redovisas nedan. 

6.5 Ekonomisk redovisning enligt kommunens 

organisationsstruktur 

6.5.1 Kommunstyrelsen 

Resultaträkning 

Belopp (tkr) Budget helår Budget ack Utfall ack 
Budgetavv. 

ack 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 40 021 26 681 30 401 3 720 43 705 3 684 

Personalkostnader -53 719 -35 951 -35 500 451 -53 309 410 

Övriga kostnader -60 014 -40 009 -42 822 -2 813 -64 245 -4 232 

Kapitalkostnader -1 249 -832 -711 121 -1 143 106 

Finansiella kostnader 0 0 -3 -3 -3 -3 

Finansiella intäkter 0 0 35 35 35 35 

Nettokostnader -74 961 -50 111 -48 600 1 511 -74 960 0 

       

Ekonomisk analys 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 2 077 tkr för 
perioden. Prognosen för helåret är ett 0-resultat och budget i balans. 

Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse för perioden. En rad 
aktiviteter och insatser finns planerade för året vilket påverkar framåt. Prognosen för helåret 
är en positiv budgetavvikelse som kommer att nyttjas för att kompensera och balansera 
underskott inom andra delar av förvaltningen. 

Avdelningen för verksamhetsstöd redovisar sammantaget, inklusive de 
kommungemensamma poster som budgeteras här, en budget i balans men prognos för 
helåret är ett underskott avseende ökade konsult och licensarvoden. 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän prognostiserar en budget i balans. 

Avdelningen för hållbar utveckling redovisar en negativ budgetavvikelse och prognosen för 
helåret är ett budgetunderskott på grund av tillfälligt ökade personalkostnader. 

HR-avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden. Prognosen för helåret är 
budget i balans. För den SML-gemensamma löneenheten är prognosen för helåret en negativ 
budgetavvikelse. 

Ekonomiavdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse vilken ligger kvar också som 
prognos för helåret.  Personalkostnaderna har påverkats positivt av tillfälliga ej tillsatta 
vakanser och i en övergångsperiod har det uppstått behov av konsulttjänster för att täcka upp 
vakansläget. Uppdateringar av ekonomisystemet kan kräva köp av tjänster från leverantören. 
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IT-avdelningens arbete ligger i fas med planering för perioden. Dock är rapporterings- och 
faktureringstiderna i de olika kommunerna som ingår i SML-samarbetet inte samstämmiga 
varför den redovisade budgetavvikelsen för perioden visar en positiv budgetavvikelse. 
Prognosen för helåret är en budget i balans. 

Politisk verksamhet och överförmyndare visar en positiv budgetavvikelse för perioden. 
Prognosen för den politiska verksamheten är en budget i balans. 

6.5.2 Samhällsbyggnadsnämnden 

Resultaträkning 

Belopp (tkr) Budget helår Budget ack Utfall ack 
Budgetavv. 

ack 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 217 403 145 137 151 472 6 335 222 279 4 876 

Personalkostnader -82 144 -54 802 -53 502 1 300 -81 873 272 

Övriga kostnader -154 532 -103 214 -104 337 -1 123 -159 728 -5 196 

Kapitalkostnader -30 648 -20 432 -20 177 255 -30 616 32 

Finansiella kostnader -142 -95 -119 -24 -154 -12 

Finansiella intäkter       

Nettokostnader -50 063 -33 406 -26 663 6 743 -50 092 -28 

       

Ekonomisk analys 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett överskott per augusti på 6,7 mnkr. Detta är dock en 
säsongsbaserad avvikelse och prognosen är ett nollresultat i slutet av året. I prognosen ingår 
dock ett överskott på 0,5 mnkr för uppdraget kring förstudie av Gullmarsskoleområdet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomi ser normalt positiv ut i augusti men större 
kostnader kommer i slutet av året. Stor försiktighet kommer krävas för att hålla budget. 

Vid tidigare uppföljning prognostiserades ett underskott på 1,9 mnkr men under sommaren 
har åtgärder utförts och flera positiva avvikelser skett. Plan- och byggavdelningen har ökade 
intäkter med 0,9 mnkr på taxor framförallt till följd av kommunala exploateringsprojekt. 
Fastighet genomför förstudier i egen regi vilket leder till lägre konsultkostnader med 0,5 
mnkr. Gata park håller nere kostnaderna något genom att arbeta mer med reinvesteringar 
vilket motsvarar 0,5 mnkr. 

Serviceavdelningen prognostiserar ett underskott med 1,2 mnkr vid årets slut. Prisökningar 
på livsmedel kommer att påverka kostnaderna med cirka 1,5 mnkr. Ytterligare prisökningar 
är befarade i framtiden. Brist på personal påverkar både kost- och städverksamheten 
ekonomiskt. Särskilt bekymmersamt är den stora bristen på utbildade kockar. Bristen leder 
till ökad sjukfrånvaro och svårighet att nå uppsatta mål. 

Avdelningen för gata och park prognostiserar ett underskott på 1,5 mnkr. Prognosen kräver 
fortsatt stor återhållsamhet. Inga oförutsedda händelser har skett under året. De fasta 
kostnaderna minskar budgetutrymmet för underhåll och ett långsiktigt arbete för att komma 
tillrätta med detta pågår. Sedan tidigare har förvaltningen identifierat att det saknas omkring 
2 mnkr till uppdraget. 

Ökade priser på byggmaterial med 0,8 mnkr och energi med 1,1 mnkr leder till att 
omprioritering av underhållsarbeten behöver göras för att reinvesteringsbudgeten ska hålla. 
Detta kan leda till ökade kostnader, för akuta åtgärder, i framtiden. 

Hamnenheten prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr enligt plan. Gästhamnarna har under 
året ökat antalet besökande småbåtar och husbilar till 20 000 gästnätter (2021: 17 500). 
Hamnenheten har de senaste åren satsat på bättre serviceanläggningar för småbåtshamnar 
och är inne i en period med stora reinvesteringar i brygganläggningarna. För att täcka 
kommande kapitalkostnader behöver gästhamnarna öka sina intäkter så att de kan stå på 
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egna ben ekonomiskt och inte stöttas upp av hemmahamnarna. Behovet av underhåll är 
stort. I år har uppstagande åtgärder kostat 0,4 mnkr och risk för fler kostnader för 
kostsamma reparationer finns. 

Åtgärder för budget i balans 

Förvaltningen har ett krav på resultatåterställning på 840 tkr för 2022. En åtgärdsplan har 
därför tagits fram som bygger på att varje verksamhet bidrar med ett visst överskott enligt 
ovan. Syftet med upplägget är att ge respektive verksamhet möjlighet att själva göra lämpliga 
prioriteringar för att nå sina delmål. Målet för åtgärdsplanen har satts högre än 
resultatåterställningskravet på grund av de ekonomiska osäkerheter som råder utifrån 
påverkan från omvärlden. 

Förvaltningschef, hamnenheten och kontaktcenter följer planen. De stora negativa 
avvikelserna gäller avdelningen för gata och park samt serviceavdelningen. 
Fastighetsenheten och plan- och byggavdelningen prognostiserar i nuläget ett överskott. 

Åtgärder som ingår i prognosen 

 Nytt skötselavtal med LEVA, gäller från 220901 

 Minskat underhåll, minskade insatser för gestaltning, utsmyckning och evenemang 

 Effektiviseringar i verksamheterna 

 Översyn och fortsatt justering av avtal, arrenden och avgifter 

 Tidredovisning och fakturering 

 Minskade personalkostnader på grund av ledigheter och vakanser 

 Effektiviserade nämndmöten 

6.5.3 Utbildningsnämnden 

6.5.3.1 Utbildningsförvaltningen 

Belopp (tkr) Budget helår Budget ack Utfall ack 
Budgetavv. 

ack 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 233 511 155 674 163 650 7 976 239 782 6 271 

Personalkostnader -285 505 -190 659 -191 076 -417 -287 043 -1 538 

Övriga kostnader -327 735 -218 656 -219 585 -929 -331 520 -3 786 

Kapitalkostnader -3 042 -2 028 -2 075 -47 -3 158 -116 

Finansiella kostnader -23 -15 -46 -31 -54 -31 

Finansiella intäkter       

Nettokostnader -382 794 -255 684 -249 132 6 552 -381 993 800 

       

Ekonomisk analys 

Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per augusti med 6 554 tkr, att jämföra med 
6 756 tkr vid motsvarande uppföljning 2021. Prognosen för 2022 är en positiv avvikelse om 
800 tkr. Utbildningsförvaltningen har fått ersättning för de utgifter som man haft angående 
mottagande av flyktingar från Ukraina. Ersättningen från januari till juli uppgår till 1 933 tkr. 
Från augusti och framåt avvaktas ersättningsnivån från Migrationsverket. Under juli-augusti 
syns kostnadsökning gällande inköp av läromedel för hösten men totalkostnaden följer årets 
budget. Förvaltningen fortsätter att bevaka personalkostnader och utgifter för att återbetala 
skulden från 2019 som är på 600 tkr. 
Inflationstakten är för närvarande hög vilket innebär att kostnader under hösten riskerar att 
öka. Kostnaderna är beräknade utifrån hur det ser ut i dag och kan komma att justeras under 
hösten. 

De flesta verksamheter redovisar ett överskott eller budget i balans till och med augusti och 
har prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Grundskolan redovisar dock en negativ 
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avvikelse för perioden och prognosen för helår uppgår till -1 400 tkr. Vissa enheter arbetar 
med att anpassa sina personalkostnader. Höstens personalkostnader har bättre balans och 
innebär att den negativa avvikelsen som uppstod under vårterminen kommer att minska. En 
av grundskolorna har fått beviljat ett riktat statsbidrag på omkring 1 mnkr för två tjänster. 
Detta statsbidrag gäller för hösten-22 och våren -23. 

 
På förvaltningsgemensamt redovisas ett överskott om 1 400 tkr för 2022. Detta avser 
återföring av skuld från tidigare år. Detta är en prognos baserad på budgetförutsättningarna 
vid tidpunkt för beslut i utbildningsnämnden. Efter bokslutsberedning kvarstår 600 tkr att 
återföra. 

 
Resursenheten har en fortsatt positiv avvikelse mot budget till och med augusti. Det råder 
svårighet att rekrytera personal och till följd av detta är personalkostnaderna lägre än 
budgeterat. Prognosen för helår uppgår till 800 tkr bättre än budget. 

 
Sammantaget har utbildningsförvaltningen en fortsatt god ekonomisk balans. 

6.5.3.2 Arbetslivsförvaltningen 

Belopp (tkr) Budget helår Budget ack Utfall ack 
Budgetavv. 

ack 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 24 098 16 065 14 655 -1 410 23 937 -161 

Personalkostnader -50 408 -33 680 -30 638 3 042 -46 897 3 510 

Övriga kostnader -28 272 -19 028 -22 758 -3 730 -34 593 -6 321 

Kapitalkostnader -46 -31 -32 -1 -48 -1 

Finansiella kostnader 0 0 -27 -27 -27 -27 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnader -54 628 -36 674 -38 800 -2 126 -57 628 -3 000 

       

Ekonomisk analys 

Arbetslivsförvaltningen visar en sammanlagd prognos om -3 000 tkr för 2022. 

 
Enheten för vuxenutbildning beräknar en nollprognos för året. Det finns fortsatt ett 
underskott i kostnadsslaget löner då flera medarbetare avslutade sina anställningar och fick 
slutlön utbetalad i jan-feb och rektorsfunktionen var under jan-feb utökad med 50-25%. 
Negativ avvikelse förväntas balanseras över året till följd av statsbidrag för utbildning vilket 
inkommer senare del av året. 
 
Enheten för arbetsliv beräknar ett underskott om -900 tkr. Den negativa avvikelsen är främst 
relaterad till kostnader för feriepraktik om -500 tkr där budgeterade intäkter i form av 
statsbidrag och kommunbidrag utgår. Ett visst underskott finns också i minskade intäkter 
kopplade till naturvård om -300 tkr. Enheten är i fortsatt omställning efter flytt till nya 
lokaler. Omställningen innebär förändringar i lokalkostnader, transporter, personal med 
mera vilket kommer till största del täckas inom förvaltningen. Verksamhetens prognos är 
därmed svårbedömd för året. 

 
Enheten för vägledning och stöd beräknar ett underskott i förhållande till budget främst 
gällande utbetalt ekonomiskt bistånd. Underskottet inom ekonomiskt bistånd balanseras 
delvis genom ett överskott för personalkostnader till följd av vakans och överskott för 
verksamhet om utvecklingstjänster. Det prognostiserade underskottet gällande bistånd har 
förbättras med 900 tkr sedan uppföljningsperiod 2. 
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Utvecklingen av ekonomiskt bistånd har varit positiv sedan en längre tid. Den fortsatta 
utvecklingen upplevs ytterst oklar då samhällsförändringar som konjunktur, energipriser, 
livsmedelspriser ökar och fler (även pensionärer) kan antas behöva söka ekonomiskt bistånd 
för att klara sitt uppehälle. 

  

Åtgärder för budget i balans 

Förvaltningen har inte specificerat besparingsåtgärder utöver insatser för att påverka utbetalt 
ekonomiskt bistånd. Förvaltningens verksamheter arbetar långsiktigt för att påverka utbetalt 
ekonomiskt bistånd genom: 

 
• att utveckla handläggningen av ärenden (mötet med individen) 
• försäkringsmedicinsk samverkan (FMS) 
• handläggning av felaktig utbetalning/kontroller (FUT) 
• utvecklingstjänster/jobbspår 
• att tillhandahålla utbildningsaktiviteter i hög utsträckning 

 
Förvaltningen har noterat en positiv påverkan på utbetalt ekonomiskt bistånd under både 
2021 och  2022. Målsättningen vid föregående uppföljningstillfälle var att fortsätta minska 
till 140 ärenden innan året är slut. Senaste månaderna har antalet hushåll varit omkring 125. 

6.5.4 Socialnämnden 

Resultaträkning 

Belopp (tkr) Budget helår Budget ack Utfall ack 
Budgetavv. 

ack 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 96 925 64 617 70 395 5 778 101 271 4 346 

Personalkostnader -310 082 -207 281 -209 740 -2 459 -316 677 -6 595 

Övriga kostnader -204 726 -136 677 -129 370 7 307 -197 839 6 888 

Kapitalkostnader -2 124 -1 416 -1 434 -18 -2 261 -137 

Finansiella kostnader 0 0 -1 -1 -1 -2 

Finansiella intäkter       

Nettokostnader -420 007 -280 757 -270 150 10 607 -415 507 4 500 

       

Ekonomisk analys 

Socialnämnden redovisar en positiv prognos på helår om 4,5 mnkr. 

Intäkterna förväntas bli 4,3 mnkr högre än budget. En stor del av den positiva avvikelsen för 
intäkterna kommer från diverse pågående projekt på förvaltningen och täcker till stora delar 
motsvarande underskott under personalkostnader. Under första kvartalet ersattes 
sjuklönekostnader för Covid, av Försäkringskassan, denna ersättning på cirka 2,8 mnkr, 
bokförs under intäkter. Motsvarande kostnad återfinns under personalkostnader. 

Prognosen för personalkostnader uppgår till -6,6 mnkr. Den negativa differensen kommer 
mestadels från projekt och sjuklönekostnader vilket nämnts ovan. Värt att notera är att trots 
höga personalkostnader så är de ändå lägre jämfört med föregående år, exklusive projekt och 
annan ersättning. Den återstående differensen härrör från fortsatt höga personalkostnader 
på gruppboenden, särskilt boende och hemtjänsten. 

Övriga kostnader beräknas bli 6,8 mnkr lägre än budget. Efter sommaren påbörjades 
planering av återöppnade av avdelning Skäret på Skärgårdshemmet. De ekonomiska medel 
som skall finansiera detta ligger under övriga kostnader med cirka 2,7 mnkr. 
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Här återfinns även köpt vård, för vilken kostnaderna uppgår till 33,5 mnkr till och med 
augusti. Värt att notera är att motsvarande period föregående år uppgick kostnaderna för 
dessa insatser till 49 mnkr. Prognosen ligger cirka 0,5 mnkr under helårsbudgeten. De 
externa placeringarna inom barn och unga samt psykiatri har minskat med 12 placeringar. 
Sju placeringar har övergått till  kommunal verksamhet och 8 placeringar har kunnat 
avslutas genom återförening till den biologiska familjen eller utflyttning till egen lägenhet. 

Inga kostnader finns för medicinskt färdigbehandlade. 

  

6.5.5 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Resultaträkning 

Belopp (tkr) Budget helår Budget ack Utfall ack 
Budgetavv. 

ack 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -144 -96 -99 -3 -144 0 

Övriga kostnader -2 355 -1 570 -1 536 34 -2 305 50 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnader -2 499 -1 666 -1 635 31 -2 449 50 

       

Ekonomisk analys 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd i samverkan mellan 
kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll. 

Miljönämndens prognos för året ligger i linje med budget och påverkas till stora delar av om 
man kan ha en bra bemanning och därigenom hålla budget för intäkter under hela året. 

Tabellen ovan visar Lysekils kommuns andel av den gemensamma nämnden samt egna 
nettokostnader kopplat till nämnden. 

6.6 Investeringsredovisning 

Investering, tkr Budget år Utfall ack Prognos 

Gator, vagar och parker    

Tillgänglighetsanpassningar -2 000 -960 -2 600 

GC-väg Fiskebäckskil -2 500 -2 126 -1 400 

GC-Väg Kungsgatan -1 300 -1 390 -800 

GC-väg Skaftö Backa Näreby -5 000 0 0 

Reinvestering Gator och parker -11 000 -7 614 -10 750 

P-plats grundsund -500 -604 -604 

Digital infartsskylt -600 0 0 

Fastigheter    

Skaftöskola -3 000 0 0 

Modul Domarekens fsk 0 -155 -2 500 

Energieffektiviseringsåtgärder -1 000 -228 -1 000 

Laddinfrastruktur laddstolpar -2 000 -39 -1 000 

Reinvesteringar Fastighet -14 000 -7 270 -14 000 

Blåstället lokalanpassning -2 000 0 0 

Väderskydd Havsbadet -600 -298 -600 
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Alf återbrukslokal -1 500 -3 797 -3 800 

Kajer    

N Bryggan vid Hamnservice -2 000 -56 -2 600 

Dykbryggan Havsbadet -2 200 -1 569 -2 200 

Reinvesteringar Stadskajer -3 000 -1 312 -1 734 

Krabbfisketrappan Havets hus -3 000 -28 -1 500 

Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja -10 000 -315 0 

Mindre investeringar Grötöomr -1 000 -1 309 1 310 

Skyltar i havet -500 0 -500 

Bryggor o pontoner reinv 2022 -6 000 -778 -4 949 

Övrigt    

Oljesaneringsutrustning -1 200 0 -1 200 

SBF Verksamhetsinventarier -500 -1 222 -1 222 

Inventarier KS -900 0 -900 

Inventarier UBN -1 900 -742 -1 900 

Inventarier ALF -200 -260 -260 

Inventarier SON -2 500 -469 -2 500 

Summa -81 900 -32 541 -59 209 

Kommentar 

Budgeten ökades upp med 6,9 mnkr för investeringsprojekt från 2021 som beslutades i 
samband med  uppföljningsrapport 1. Sammanlagt blir budgeten 81,9 mnkr för 2022. 
Prognosen visar ett utfall på 59,2 mnkr. Ångbåtsbryggan Västtrafikfärja 10 mnkr och GC-väg 
Skaftö Backa Näreby 5 mnkr byggs inte i år. Investeringsprojekt Skaftö skola är senarelagt. 
Fördjupad förstudie pågår. En avvikelse rapporteras på investeringen ALF återbruk, det har 
tillkommit ytterligare utgifter, främst för brandskydd, larm och passersystem. Budgeten för 
ALF återbrukslokal var 1,5 mnkr, prognosen är 3,8 mnkr. 

Prisökningar 
Priset på byggmaterial har ökat cirka 30 procent under perioden och för vissa material har 
ökningen varit större. Om utvecklingen håller i sig bedöms det kunna påverka 
investeringsbudgeten med upp till 10 mnkr. Prognosen är osäker då prisökningarna slår olika 
och det är osäkert om situationen är tillfällig eller kommer att hålla i sig. 

Utifrån kostnadsförändringarna har vissa anpassningar av investeringsplanen gjorts. Trots 
prisökningar ligger prognosen kvar på budget för reinvesteringar inom fastighet och gata 
park. Prisökningarna kommer att medföra att underhållsprojekt flyttas till 2023, vilket då 
också bidrar till att underhållsskulden ökar. 

Även projekt för kajer och bryggor påverkas av de snabbt ökande priserna. Utrymmet för att 
genomföra planerade projekt minskar. Detta blir svårt att hantera med tanke på det dåliga 
skicket på många av anläggningarna. För att minska de största rasriskerna har 0,4 mnkr lagts 
i driftkostnader som uppstagade åtgärder. Detta blir då en direktkostnad för året. 
Nästkommande år kommer fler åtgärder att behöva tas i driftbudgeten liksom även en del 
rivningar av bryggor. 

6.7 Exploateringsredovisning 

Kassaflöden, tkr Budget 2022 
Tidigare 
nedlagt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Total 
kalkyl 

Tronebacken 0 0 0 5 000 30 000 25 000 20 000 80 000 

Spjösvik 12 000 0 11 427 12 000 8 800 0 0 30 000 

Grönskult 5 400 0 0 5 400 0 0 0 5 400 

Torvemyr 2 0 0 0 0 0 20 000 20 000 40 000 

Tuntorp 600 0 1 925 1 000 1 450 0 0 4 375 
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Inkomster 18 000 0 13 352 23 400 40 250 45 000 40 000 159 775 

Tronebacken -5 200 -12 048 0 -26 200 -14 200 -200 0 -57 848 

Spjösvik -6 348 -7 448 -6 477 -8 135 -100 0 0 -16 000 

Grönskult -102 -2 751 -200 -3 949 0 0 0 -6 900 

Torvemyr 2 -300 -156 0 -200 -10 100 -20 200 0 -30 956 

Tuntorp -745 -6 -4 369 0 0 0 0 -4 375 

Utgifter -12 695 -22 409 -11 046 -38 484 -24 400 -20 400 0 -116 079 

Nettokostnad 5 305 -22 409 2 306 -15 084 15 850 24 600 40 000 43 696 

         

Kommentar 

Möjligheter för bostadsbyggande 
Utbyggnad och försäljning av Spjösvik pågår. En markanvisning planeras under hösten. 
Parallellt med detta har förvaltningen startat arbetet med genomförande av området 
Torvemyr 2 som innehåller byggrätter av ca 50 bostäder i en- och flerfamiljsbostäder, samt 
området Tronebacken som innehåller byggrätter för 70-100 bostäder i en- och 
flerfamiljsbostäder samt möjlighet för ny förskola. För båda områdena genomförs en enkel 
förstudie som underlag för planerade markanvisningar. Exploateringskalkylerna för Spjösvik, 
Grönskult och Tuntorp uppdateras på grund av lägre utgifter. Driftnettot ökar med 6 mnkr 
på totalen. 

Kommunens tomt- och småhuskö erbjuder kommunala tomter för bostadsändamål till 
registrerade intressenter. Tomtkön är uppdelad på fyra områden; Lysekil, Lyse, Skaftö samt 
Brastad/Bro. Kön uppgår i nuläget till 260 intressenter. Samtidigt är det möjligt att stå i flera 
köer samtidigt vilket gör att kommunen har totalt ca 350 anmälda fördelade på de fyra 
områdena. Sökande som erhåller tomt genom kommunens tomtkö måste bebygga tomten för 
permanent bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Sökanden förbinder sig även att 
bosätta sig och bli folkbokförd på fastigheten och får inte överlåta tomten utan säljarens 
medgivande förrän efter fem år. 

Exploatering för verksamhetsmark 
Arbete med framtagande av mer byggklar verksamhetsmark pågår. Under perioden har 
Grönskult och Tuntorp övergått i genomförande och byggnation. Förstudie för detaljplan för 
Valbodalen har genomförts under perioden. Dessutom finns färdigställd verksamhetsmark 
för försäljning i Dalskogen industriområde. 

Analys 
Tillgången till mark för bostadsbyggande och företagsetableringar är en viktig förutsättning 
för kommunens utveckling och för att skapa förutsättningar för att vända 
befolkningsutvecklingen. Idag är efterfrågan större än tillgänglig mark. Förutsättningarna för 
unga och barnfamiljer att bosätta sig i kommunen behöver öka och det behövs fler 
boendealternativ för äldre, liksom mer mark för företagsetableringar. Förvaltningen kommer 
därför att fokusera mer på exploateringsverksamheten. En styrgrupp har bildats för att säkra 
framdriften och ett arbete startas för att skapa tydligare rutiner för projektarbetet. 

Det behövs också tydligare planer för hur samhället ska utvecklas över en tioårsperiod. 
Utbyggnadsbehoven behöver klarläggas, tydliga mål beslutas utifrån en dialog med aktörer 
på marknaden och tillgången till råmark och färdigplanerad, byggklar mark behöver 
säkerställas genom en markförvaltningsplan. Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån sitt 
grunduppdrag en nyckelroll i detta arbete och kommer att prioritera arbetet i budget för 
2023. 

Tronebacken, tkr Budget 2022 
Tidigare 
nedlagt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Total 
kalkyl 

Inkomster 0 0 0 5 000 30 000 25 000 20 000 80 000 

Utgifter -5 000 -11 061 0 -26 000 -14 000 0 0 -56 061 

Driftkostnader -200 -987 0 -200 -200 -200 0 -1 787 
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Nettokostnad -5 200 -12 048 0 -21 200 15 800 24 800 20 000 22 152 

         

Kommentar 

Exploateringsprojekt för 70 - 100 bostäder samt möjlighet för förskola. Projektet ska erbjuda 
ett hållbart och attraktivt helårsboende i en blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt 
förskola i vacker naturmiljö nära Gullmarn. Uppdraget är avgränsat till att omfatta 
detaljplanen för Norra Tronebacken, del av Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl, laga kraftvunnen år 
2021. 

Spjösvik, tkr Budget 2022 
Utfall 
totalt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Total 
kalkyl 

Inkomster 12 000 0 11 427 12 000 8 800 0 0 30 000 

Utgifter -6 248 -7 048 -6 327 -8 035 0 0 0 -15 200 

Driftkostnader -100 -400 -150 -100 -100 0 0 -800 

Nettokostnad 5 652 -7 448 4 950 3 865 8 700 0 0 14 000 

         

Kommentar 

Nettoresultatet ökar från 10 till 14 mnkr på grund av lägre utgifter. Exploateringsprojekt för 
40-50 bostäder. Projektet omfattar även utbyggnad och uppgradering av infrastruktur för 
VA, el, fiber, lokalgata och gång- och cykelvägar. Den tillkommande infrastrukturen ger 
privata fastighetsägare i området förutsättningar för att nyttja de nya byggrätter som 
detaljplanen medför. 

Grönskult, tkr Budget 2022 
Tidigare 
nedlagt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Total 
kalkyl 

Inkomster 5 400 0 0 5 400 0 0 0 5 400 

Utgifter 0 -929 0 -3 949 0 0 0 -4 878 

Driftkostnader -102 -1 822 -200 0 0 0 0 -2 022 

Nettokostnad 5 298 -2 751 -200 1 451 0 0 0 -1 500 

         

Kommentar 

Kalkylen har justerats, nettoresultatet ökar från -3,5 mnkr från -1,5 mnkr. 
Exploateringsprojekt för tillskapande av ny verksamhetsmark för lättare industri. Totalt cirka 
26 000 kvm. Uppdraget är avgränsat till att omfatta detaljplanen för Grönskults 
industriområde, Grönskult 2:90 m fl, laga kraftvunnen år 2008. 

Torvemyr 2, tkr Budget 2022 
Tidigare 
nedlagt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Total 
kalkyl 

Inkomster 0 0 0 0 0 20 000 20 000 40 000 

Utgifter 0 -141 0 0 -10 000 -20 000 0 -30 141 

Driftkostnader -300 -15 0 -200 -100 -200 0 -815 

Nettokostnad -300 -156 0 -200 -10 100 -200 20 000 9 044 

         

Kommentar 

Exploateringsprojekt för 25-50 bostäder för ett hållbart och attraktivt helårsboende i en 
blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Därutöver eventuellt verksamhetsmark för handel, 
kontor och/eller hantverk. Uppdraget är avgränsat till att omfatta detaljplanen för Torvemyr 
etapp 2, del av Skaftö-Backa 3:351 m fl, laga kraftvunnen år 2021. 

Tuntorp, tkr Budget 2022 
Utfall 
totalt 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Total 
kalkyl 



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3, 2022 KF 35(44) 

Inkomster 600 0 1 925 1 000 1 450 0 0 4 375 

Utgifter -430 0 -4 054 0 0 0 0 -4 054 

Driftkostnader -315 -6 -315 0 0 0 0 -321 

Nettokostnad -145 -6 -2 444 1 000 1 450 0 0 0 

         

Kommentar 

Projektet kommer svälla i omfattning. Kalkyl för inkomster och utgifter har uppdateras. 
Exploateringsprojekt för tillskapande av ny verksamhetsmark för lättare industri, totalt cirka 
35 000 kvm. Exploateringen görs på gammal detaljplan från 1989 för industrimark som fått 
nya intressenter. Uppdraget är avgränsat till att omfatta del av detaljplanen för Tuntorps 
industriområde i Brastad, laga kraftvunnen år 1987. 

7 Sammanställd redovisning 

Det övergripande syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en bild av 
kommunens totala verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. Den sammanställda 
redovisningen för Lysekils kommun avgränsas enligt 20-procentregeln. 

Den sammanställda redovisningen för Lysekils kommun omfattar, förutom kommunen, 
Lysekils Stadshus AB, Leva i Lysekil AB, LysekilsBostäder AB, Lysekils Hamn AB, Havets 
Hus i Lysekil AB samt de delägda bolagen Rambo AB och Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän. I detta avsnitt redovisas den sammanställda redovisningen där koncerninterna 
mellanhavanden har eliminerats. Samma principer tillämpades motsvarande period 
föregående år. 

I resultaträkningen har utfall ack fg år justerats med finansiell leasing för att nå jämförbarhet 
med utfall ack. I balansräkningen redovisas årssiffran för 211231 varvid finansiell leasing är 
beaktad. 

Resultaträkning 

Mnkr Utfall ack Utfall ack fg år 

Verksamhetens intäkter 401,1 355,4 

Verksamhetens kostnader -915,9 -876,9 

Avskrivningar -81,8 -81,7 

Verksamhetens nettokostnader -596,6 -603,2 

Skatteintäkter 521,7 498,9 

Generella statsbidrag och utjämning 180,8 167,7 

Verksamhetens resultat 105,9 63,4 

Finansiella intäkter 5,9 5,3 

Finansiella kostnader -13,3 -15,2 

Resultat efter finansiella poster 98,5 53,5 

Extraordinära poster 0 0 

Periodens resultat 98,5 53,5 

   

Lysekils kommunkoncerns sammanställda resultat uppgick till 98,5 mnkr de första åtta 
månaderna 2022. Motsvarande resultat föregående år var 53,5 mnkr. Det är främst 
kommunens resultat som är högre än utfallet för samma period 2021. Kommunens 
resultatförbättring avser främst ökade skatteintäkter, generella statsbidrag samt 
exploateringsintäkter. 

När det gäller balansräkningen så har anläggningstillgångarna minskat något och uppgår till 
2 044,1 mnkr mot 2 049,7 mnkr 2021. Omsättningstillgångarna har också ökat och uppgår 
till 405,4 mot 336,8 mnkr. Det egna kapitalet har stärkts med periodens resultat och uppgår 
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till 759,9 mot 661,5 mnkr år 2021. Kommunkoncernens soliditet exklusive 
pensionsförpliktelser har förbättrats och uppgår därmed till 31,0 procent jämfört med 27,7 
procent i det senaste årsbokslutet. Inkluderar man pensionsförpliktelserna så uppgår 
soliditeten nu till 15,3 procent att jämföra med 11,5 procent i det senaste årsbokslutet. Såväl 
avsättningar som skulder per augusti ligger på en något lägre nivå än vid senaste årsskiftet. 

Prognostiserat sammanställt resultat före skatt uppgår till ca 80,5 mnkr. Detta kan jämföras 
med 47,5 mnkr i slutligt resultat efter finansposter i årsbokslutet 2021. De enskilda 
dotterbolagens prognostiserade resultat ses i tabellen nedan. 

Någon kassaflödesanalys för kommunkoncernen har inte gjorts i denna delårsrapport. Det 
görs endast i samband med årsbokslutet. 

Balansräkning 

Mnkr 220831 211231 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Leasade anläggningstillgångar 318,3 342,7 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 084,8 1 099,4 

Maskiner och inventarier 492,5 504,4 

Pågående investeringar 114,4 69,2 

Finansiella anläggningstillgångar 34,2 34,0 

Summa anläggningstillgångar 2 044,1 2 049,7 

Bidrag till statlig infrastruktur 5,3 5,5 

Omsättningstillgångar   

Förråd och exploateringsfastigheter 8,2 7,1 

Kortfristiga fordringar 226,9 183,1 

Kassa och bank 170,4 146,6 

Summa omsättningstillgångar 405,4 336,8 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 454,8 2 392,0 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Eget kapital 661,5 614,0 

Periodens resultat 98,5 47,5 

varav resultatutjämningsreserv 10,0 10,0 

Summa eget kapital 759,9 661,5 

Avsättningar   

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 17,8 16,0 

Andra avsättningar 57,4 58,2 

Skulder   

Långfristiga skulder 1 285,5 1 151,0 

Kortfristiga skulder 334,1 505,3 

Summa avsättningar och skulder 1 694,8 1 730,5 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 454,8 2 392,0 

8 Kommunala bolag 

Bolagen, res efter fin. poster 
mnkr. 

Budget 2022 Utfall ack 220831 Budget ack 220831 Prognos 2022 

Helägda bolag     

LEVA (koncernen) 8,8 15,1 11,7 6,7 

Lysekilsbostäder AB 7,6 9,4 6,2 9,7 
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Havets Hus AB 0,1 1,3 2,7 -0,9 

Lysekils Hamn AB 2,7 3,2 1,8 4,1 

Delägda bolag     

Rambo AB (100%) 3,2 10,4 2,1 5,7 

varav Lysekils andel 25% 0,8 2,6 0,5 1,4 

Räddningstjänstförbundet 
MittBohuslän (100%) 

0,0 -0,2 0,0 0,8 

varav Lysekils andel 21,7% 0,0 0,0 0,0 0,2 

     

8.1 Lysekils Stadshus AB 

Lysekils Stadshus AB är moderbolag för Lysekils kommuns helägda bolag. Syftet med 
moderbolaget är att skapa en ändamålsenlig och effektiv styrning samt att ge möjlighet att 
nyttja skattelagstiftningens regler om koncernbidrag. 

Väsentliga händelser under perioden 
Bolaget har under året beslutat att sänka avkastningskravet för Lysekilsbostäder för att 
kompensera för uteblivna intäkter för Gullvivan. Detta då styrelsen för Stadshus AB 
uppmanat Lysekilsbostäder att avvakta med en försäljning. Bolaget gav samtidigt VD i 
Stadshus AB i uppdrag att utreda eventuella behov av justerade ägardirektiv, 
borgensföreskrifter samt avkastningskrav för samtliga bolag i koncernen. Bolaget beslutade 
att ställa sig bakom att ge Havets Hus ett koncernbidrag för att täcka underskott som 
uppkommit som effekt av pandemin. Bolagets VD har också getts uppdrag att utreda en 
eventuell annan driftsform för Havets Hus framåt. Under året har en utredning gjorts kring 
förutsättningarna för Lysekils Hamn AB framåt. Beslutet blev att fortsätta verksamheten med 
dagens inriktning och att bättre anpassa uppdrag för VD och styrelse utifrån dessa 
förutsättningar. 

Ekonomisk analys 
Ackumulerat resultat för perioden är - 1,58 mnkr att jämföra med föregående år som var -
1,74 mnkr för samma period. 
Helårsresultatet för Stadshus AB är beroende av dotterbolagens resultat och möjlighet att 
leva upp till respektive avkastningskrav. En bedömning för perioden är att dotterbolagen 
visar positiva prognoser vilket gör att moderbolaget Lysekils Stadshus AB prognostiserar ett 
positivt resultat för året. 

8.2 LEVA AB 

1. Väsentliga händelser under perioden 

Temperatur 
De första två månaderna var 4,5 grader varmare än året innan 

Energipriser 
Energiområde SE3 påverkas av de kraftigt ökade importerade elpriserna från Europa. Även 
oljan har stigit med 50% - 60% från föregående år. 

Inflation 
Inflationstakten är ca 9%, men över visst material är ökningen 100% eller mer. 

Stigande räntor 
Riksbanken har börjat att göra sina räntejusteringar för att få ner inflationen. Marknaden har 
prisat in detta redan, vilket kommer att ge en effekt på räntekostnaderna för LEVA Vatten 
AB. LEVA Vatten har ett investeringsbehov om 600mkr fram till 2027. 
 

2. Ekonomisk analys (ackumulerat resultat i förhållande till föregående år samt analys av 
helårsprognos i förhållande till föregående år och budget. Betoning på analys och slutsats) 
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LEVA Vatten AB har ett utfall på 4mkr för perioden vilket skall jämföras med en budget på -
 0,4mkr. På grund av de ökade priserna kommer prognosen att hamna på -1,3mkr för LEVA 
Vatten AB jämfört mot budgeterat -0,7mkr. 

LEVA i Lysekil AB visar ett resultat om 9,4 mkr för andra tertialet. Ett resultat som ligger 
3,7mkr under föregående år och 3mkr under budget. Nätintäkterna på Fjärrvärmen påverkas 
med drygt 3mkr mot budget på grund av den varma vintern. Prognosen för helåret är 3,0mkr 
vilket är väsentligt lägre än budget och föregående år, de stora påverkansfaktorerna är 
oljepriset, elpriset och de ökade materialpriserna. 

Lysekils Energi Vind AB har ett samlat utfall om 1,7mkr, vilket är 2mkr bättre än budgeterat. 
Främsta orsaken är ökat kundunderlag för elhandeln samt de ökade elpriserna. Prognosen 
för helåret är 5mkr, jämfört mot budgeterade - 0,8mkr. 

3. Investeringsuppföljning 

Budgeterat för investeringar 2022 är ca 83 mkr. Prognosen för året är ca 88 mkr, utökningen 
påverkas främst av en mindre fördyring av flertalet reinvesteringsprojekt. 
 

4. Måluppföljning 

Målsättning enligt ägardirektivet är att LEVA-koncernen exklusive LEVA Vatten ABs soliditet 
skall minst vara 25% samt att avkastningen av totalt kapital skall var a minst 5%. 

Soliditeten är för närvarande över 60% och avkastningen på totalt kapital prognostiseras till 
5,3% för året. 

8.3 Lysekilsbostäder AB 

1. Väsentliga händelser under perioden 

 Flyktingmottagning 

Under våren tog Lysekils kommun akut emot ett hundratal flyktingar från krigets Ukraina. I 
ett pressat läge ställde bolagets organisation snabbt, flexibelt och lösningsorienterat om för 
att bidra med boende. Ett 40-tal lägenheter och 71 rum i Lysekilshemmet iordningställdes. I 
nuläget hyr Lysekils kommun 32 lägenheter i Badhusberget för att kunna ta emot ukrainska 
flyktingar enligt anvisning. 

 Uthyrning Lysekilshemmet 

Lysekilshemmet förvärvades januari 2021 och fastigheten har fram tills mars 2022 varit 
oanvänd. I samband med flyktingkrisen iordningställdes fastigheten men under våren kom 
besked att Migrationsverket inte hade för avsikt att hyra. Bolaget erhöll full ersättning för 
nedlagda kostnader via Lysekils kommun. 

Workers hotell, ett företag som erbjuder boende för tillfällig arbetskraft, hyr under perioden 
maj till oktober etappvis olika delar av fastigheten. Inför Preems kommande investeringar 
2023 har de som ambition att hyra hela fastigheten. 

 Kraftigt ökade elpriser 

Rysslands energikrig driver upp elpriserna i hela Europa vilket kraftigt påverkar bolagets 
energikostnader. Bolaget har tidigt förstått vikten av och investerat i åtgärder för en effektiv 
energianvändning. I vårt engagemang i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ, visar 
klimatbokslutet 2021 att bolaget har 10% lägre energianvändning jämfört med rikssnittet, 
Bolaget fortsätter resan med energieffektivisering genom t ex åtgärder såsom att öka takten 
med utbyte till led-belysning, stänga flera energislukande torkrum, utvärdera ytterligare 
investeringar i solceller för ökad självförsörjning av el, inköp av fler energieffektiva torkskåp, 
information till hyresgäster om energisparåtgärder m m. 

 Stigande räntor 
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Den 4 maj 2022 kom Riksbanken med beskedet att styrräntan höjs mot anledningen att den 
framtida förväntade inflationen bedöms att ligga över inflationsmålet om 2 procent. Man 
började med en höjning på 0,25 procentenheter till 0,25 procent. Väldigt lite tyder på att 
styrräntan kommer stanna på 0,25. Riksbankens ränteprognos visar att räntan gradvis 
kommer höjas till dess att den når en nivå om 2 procent 2024. Med en låneportfölj på totalt 
433 mnkr medför stigande marknadsräntor snabbt ökade kostnader. LysekilsBostäder har en 
kommungemensam finanspolicy som begränsar de finansiella riskerna. 

  

2. Ekonomisk analys 

Bolaget redovisar för andra tertialet 2022 ett resultat efter finansiella poster på 9,4 mnkr 
vilket är 3,2 mnkr bättre än budget. Prognostiserat resultat 2022 är 9,7 mnkr, (10,0 mnkr) 
vilket är 2,0 mnkr bättre än budget. 

För helår 2022 har bolaget prognostiserat både positiva och negativa avvikelser jämfört med 
budget vilka sammanfattas enligt, 

Större positiva avvikelser:  

 Ökade hyresintäkter  med 1,1 mnkr främst beroende på uthyrning av Lysekilshemmet. 

 Hyresbortfall med 2,2 mnkr lägre främst beroende på uthyrning av lägenheter till 
flyktingar från Ukraina. 

 Lägre taxekostnader med 0,8 mnkr exklusive el, främst beroende på mild vinter och 
lägre förbrukning. 

 Därtill kommer flera positiva avvikelser av mindre storlek. 

Större negativa avvikelser: 

Kraftigt ökade kostnader för el och räntor påverkar bolagets resultat helår negativt med 2,8 
mnkr. 

 Kostnader för el prognostiseras att öka med 1,8 mnkr eller 50% sämre jämfört mot 
budget.  

 Räntekostnaderna prognostiseras att öka med ca 1 mnkr eller 20% sämre jämfört mot 
budget. 

  

3. Investeringsuppföljning 

Budgeterade investeringar 2022 uppgår till 7,4 (46,1) mnkr. Bolaget följer i stort 
investeringsplanen med ett prognostiserat utfall på 6,5 mnkr. 

  

4. Måluppfyllelse 

Målsättningen enligt ägardirektiven är att bolaget ska generera en avkastning på totalt 
kapital motsvarande lägst 3 procent med en långsiktig soliditet på 15 procent, dock lägst 10 
procent. 

Prognosen för avkastning på totalt kapital är 3,0 (3,3) procent för verksamhetsåret. 

Soliditeten väntas hamna på drygt 21,0 (19,3) procent. 

Verksamheten följer i ägardirektivet angiven inriktning. 
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8.4 Havets Hus AB 

Väsentliga händelser under perioden 

Havets Hus började året med rekordsiffror i akvariet. När sedan restriktionerna släppte 
märktes en avmattning och perioden maj- augusti nåddes inte uppsatta besöksmål, även om 
besökssiffrorna är betydligt bättre än under pandemin. 

Den tredje augusti inföll en för årets sommar ovanlig dag då det regnade. Det innebar att det 
blev besöksrekord för en enskild dag med närmare 2 600 besök. Det är de nya lokalerna som 
medger att det går att ta emot så många gäster under en och samma dag. 

Den 28 juni genomfördes årets hajsläpp. För första gången har sändarförsedda småfläckiga 
rödhajar satts ut i havet. Det är ett stort steg inom bevarandeprojektet som pågått sedan 
2003. 

Under 2022 inleddes också samarbetet med två nya samarbetspartners. Restaurangen som i 
ny regi fått namnet Verandan och Sälsafarin har körts av Skärgårdsbåtarna från Uddevalla. 

Ekonomisk analys 

Havets Hus budget per sista augusti 2022 var 2,68 mnkr. Resultatet är 1,27 mnkr. 
Föregående år var resultatet per sista augusti -0,04 mnkr. Prognosen per 31 december är -0,9 
mnkr, budgeterat är 0,14 mnkr. Den stora differensen beror i huvudsak på att intäkterna inte 
levt upp till förväntningarna men också att vissa kostnader har ökat under året. 

Juli är Havets Hus viktigaste intäktsmånad  

Under juli 2021 fanns restriktioner under halva månaden och även efter fanns riktlinjer för 
avstånd som påverkade möjligheten att ta in gäster. I juli 2022 fanns inga restriktioner och 
Havets Hus besöksantal ökade med 24% jämfört med föregående år. Dock var det - 12% färre 
besök än målet. Det kan delvis bero på att gästnätterna i Bohuslän ännu ej har återhämtat sig 
helt men den största anledningen till att målet i juli inte nåddes är brist på regn under 
akvariets öppettider. 

SMHI regn-statistik visar att regnmängden under juli i år var betydlig mindre än de två 
senaste åren. Statistiken från Måseskär visar att under Havets Hus öppettider regnade det 3 
dagar i juli jämfört med de två senaste åren då det var 9 och 7 dagar. Högsäsongsveckor kan 
det skilja närmare 2000 besök mellan en solig och en regnig dag. Mellan en mulen och regnig 
dag närmare 1000 besök. Antalet regndagar har en stor påverkan på intäkterna då 1000 
besök är ca 100 000 kr i intäkter. Det är anledningen till att Havets Hus beslöt att satsa på att 
utveckla skol- och gruppsegmenten, som inte är väderberoende. En satsning som inte kunnat 
ge resultat än pga pandemin. Skolor och grupper ännu ej tillbaka i tidigare omfattning. Under 
2022 har hittills 27 lektioner genomförts. Totalt antal lektioner innan pandemin var 120 st 
under 2019 och 153 st under år 2018. När det gäller grupper är de i år 50% färre besök än 
innan pandemin. 

Det betyder att vi är långt ifrån tillbaka på de siffror vi hade innan pandemin, än mindre har 
vi sett den ökning som vi hade som mål. 

Kostnaderna har ökat 

Havets Hus har också påverkats av ökade kostnader. Det är primärt kostnader för energi men 
även varuinköpen har blivit dyrare pga kostnadsökningar hos leverantörerna. I delårsbokslut 
och prognos finns också kostnader för märkning i samband med hajprojektet. Det innebär en 
kostnadsökning på 450 tkr jämfört med budgeten. Dessa kostnader finansierats dock helt och 
hållet med stöd från externa partners. I prognosen finns en dubblering av kostnaden för 
energi under kommande månader jämfört med tidigare år. Det råder dock stor osäkerhet 
kring energipriserna framöver. 

Investeringsuppföljning 

I planen för 2022 fanns investeringar motsvarande 0,8 mnkr. Utav dessa har ca 0,17 mnkr 
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genomförts. Prognosen är att ca 0,3 mnkr. Det stora om 0,5 mnkr avser kompletteringar 
fasad är med största sannolikhet inte nödvändig att genomföra. 

Måluppfyllelse 

I ägardirektivet finns följande ekonomiska mål. Inget specifikt avkastningskrav ställs på 
bolaget. Verksamheten ska årligen generera ett resultat som är tillräckligt för att minst 
bibehålla det egna kapitalet utan koncernbidrag. Detta mål kommer enligt prognosen inte att 
uppnås under 2022. 

8.5 Lysekils Hamn AB 

Väsentliga händelser under perioden 

På uppdrag av Stadshus AB har det genomförts en utredning gällande den framtida 
verksamheten i LHAB. Utredare har varit VD för Stadshus respektive LHAB. Kortfattat 
landade utredningen i fyra olika scenarios varav utredarna rekommenderade scenario 3 
vilket innebär en fortsatt verksamhet med övertagande av hamnenheten med dess 
verksamhet. Styrelsen för Stadshus AB beslutade dock om scenario 1 vilket är fortsättning 
med nuvarande uppgifter. 

Som en konsekvens av detta har därför ett arbete påbörjats med att ta fram en 
genomförandeplan då scenario 1 får vissa konsekvenser. Dessa konsekvenser är bland annat: 

 Tydliggörande av uppdrag och ansvarsfördelning. Förtydligande krävs av den 
operativa rollen som samhällsbyggnadsförvaltningens hamnenhet har via avtal.  

 Osäkerhetsfaktor att kunna rekrytera en VD på 20-25 %.  

 Ekonomiadministration med fakturering, redovisning som idag köps in externt. Ska 
detta eventuellt flyttas över till kommunens ekonomiavdelning? 

 Utifrån nuvarande verksamhet krävs ändringar i såväl ägardirektivet som 
bolagsordningen. 

Ekonomisk analys 

Utfallet för perioden är 3 215 732 kr. En starkt bidragande faktor är en återbetalning från 
FORA på ca 800 tkr. Baserat på det prognostiserade helårsresultatet bedöms resultat bli 
betydligt över föregående års utfall, och även gentemot innevarande års budget. 

En analys av detta visar att det under föregående år förelåg kostnader i form av lön till 
tidigare VD under ett kalenderår utan krav på motprestation. Dessa kostnader finns inte 
under innevarande år vilket kommer att förbättra resultat relativt markant. 

Slutsatsen blir att bolagets ekonomiska resultat för perioden, och för helåret, kommer visa på 
ett kraftigt förbättrat resultat. 

Investeringsuppföljning 

I samråd med fastighetsavdelningen bedöms att bolaget behöver göra löpande 
reinvesteringar på ca 1,5 mnkr de kommande åren 

Måluppföljning 

Bolaget ska enligt ägardirektivets ändamål; 

 bedriva handelshamnsverksamhet för fartygsoperationer och omlastningar med 
tillhörande logistiktjänster samt ansvara för övriga hamnrelaterade frågor avseende 
yrkessjöfart inom kommunen, med undantag för Fiskhamnen. 

 kännetecknas av personlig service, effektivitet och kvalitet för att därigenom stärka 
kundernas konkurrensförmåga. Bolaget ska även ansvara för infrastrukturella frågor i 
Lysekils handelshamn och i angränsande områden. 

 äga magasinen samt planera för disposition av markområden och övrig infrastruktur 
inom och i anslutning till handelshamnen i Lysekil. 
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När det gäller måluppfyllelse utifrån ändamålet kan de två förstnämnda målen inte anses 
vara uppfyllda. Detta beror uteslutande på att bolagets verksamhet i realiteten övergått till 
annan verksamhet än den som ägardirektiven stipulerar. Idag förvaltar och hyr bolaget ut 
magasin, förråd och kontor som man själva äger, samt uthyrning av terminalytor och kajer 
som man i sin tur hyr av kommunen. 

Den tredje punkten är emellertid väl uppfylld då bolaget hyr ut fastigheter och markytor som 
genererar relativt sett stora intäkter till bolaget. När det gäller ekonomiska mål ska bolaget 
ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi utan ägartillskott vilket är uppfyllt. 

Den operativa verksamheten hanteras enligt avtal av samhällsbyggnadsförvaltningens 
hamnenhet medan den direkt operativa hamnverksamheten hanteras av SDK. 

Sammanfattningsvis är måluppföljningen generellt tveksam då själva målen i sig är oklara då 
den verksamhet som för närvarande bedrivs inte är fullt i enlighet med ägardirektiven. Dessa 
är dock föremål för en översyn och revidering vilket för kommande år kommer ge 
förutsättningar för tydligare mål och därmed måluppfyllelse. När det gäller ägardirektivets 
tredje punkt ovan har en god måluppfyllelse uppnåtts. 
 

  

  

8.6 Rambo AB 

Ekonomisk Analys 

Rambo AB redovisar ett positivt resultat på 10,4 mnkr (6,3) för perioden. Resultatet avviker 
positivt med 8,3 mnkr mot periodens budget och med 4,0 mnkr jämfört med samma period 
föregående år. 

Rörelsens intäkter avviker med totalt 13,9 mnkr mot budget och beror till största delen på 
högre materialersättningar. Materialersättningen för well och metall är fortsatt hög och har 
gett en positiv avvikelse mot budget på 2,7 mnkr (1,1 well + 1,6 metall). Totalt har 1 629 ton 
(2 270) metall och 956 (1 362) ton well sålts vidare under perioden. Ersättningen för metall 
har varierat kraftigt och ersättningen för well har varit fortsatt hög. Avfallsmängderna 
avseende komposterbart WWT-slam och inerta material (betong, asfalt och sten) har ökat 
under perioden vilket har gett en positiv avvikelse på 1,9 mnkr. Även intäkter från slam 
(avvattning Preem och verksamheter) har gett en positiv avvikelse på totalt 2,0 mnkr. Under 
perioden har Rambo erhållit 0,6 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader med anledning av 
coronaviruset. 

Avvikelsen på rörelsens kostnader avseende förnödenheter och övriga externa kostnader på -
9,6 mnkr förklaras bland annat av ökade kostnader för drivmedel lastbilar med ca -2,0 mnkr 
samt avvikelse mot budget med -5,2 mnkr för inhyrd personal. Avvikelsen beror delvis på 
ökade kostnader då perioden är personalintensiv på grund av säsongsvariationer men även 
på att del av budget ligger på personalkostnader vilket delvis förklarar den positiva 
avvikelsen där på 3,0 mnkr. Kostnader för reparation och underhåll lastbilar ligger i nivå 
med budget och har minskat med 0,8 mnkr jämfört med samma period 2021, det är dock en 
risk att reparationskostnaderna ökar då delar av fordonsflottan är föråldrad. Under hösten 
kommer kostnader för HLR-, arbetsmiljö- och ledarskapsutbildning, extern revision av 
Rambos verksamhetssystem samt informationsmaterial för inpasseringssystem och nytt 
insamlingssystem Sotenäs att belasta resultatet. 

Avvikelser av intäkter och kostnader mot periodens budget förklaras även av att budgeterade 
intäkter och kostnader är linjära vilket innebär att normala säsongsvariationer påverkar 
periodens intäkter och kostnader. Merparten av avvikelsen på intäkter i 
Renhållningskollektiven på 2,9 mnkr beror på säsongsvariationer främst avseende 
tilläggstjänster och slam. Rambos ägarkommuner har ett stort antal fritidsboende (50 % eller 
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mer av villahushållen) vilket innebär att mängden avfall (renhållning och slam) ökar under 
högsäsongen maj-september. 

Prognosen för helåret beräknas bli 5,7 mnkr vilket är ca 2,5 mnkr bättre än budget. 
Prognosen är osäker och hänsyn tas till att marknaden fortsatt är osäker främst avseende 
materialersättningar på grund av omvärlden (kriget I Ukraina) och det allmänna 

Investeringsuppföljning 

Periodens investeringar uppgår till 14,2 mnkr. Investeringarna för helåret prognostiseras 
ligga i nivå med budget. Större investeringar under perioden är en hjullastare 2,4 mnkr och 
en fyrfacksbil 3,3 mnkr till renhållningen i Lysekil. 

Under perioden har bolagsstämman fattat beslut om att utöka investeringsramen för 2022 
med totalt 5,4 mnkr avseende igångsättningsbeslut för mellanlagringsbyggnad Hogenäs 3,1 
mnkr samt ökade kostnader för två slamfordon 2,3 mnkr. Av årets budgeterade investeringar 
kommer en komprimatorbil och två slambilar att flyttas över till 2023 på grund av försenad 
leverans. Leverans av mellanlagringsbyggnaden i Hogenäs beräknas ske under 2023 vilket 
innebär att investeringsutgiften inte kommer att belasta 2022 år budget. 

Måluppföljning 

Vad gäller måluppfyllelse är flertalet av årets mål på väg att uppnås. 

8.7 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Väsentliga händelser under perioden 

Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har dramatiskt påverkat det 
säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Mot bakgrund av detta fattade förbundschefen den 7 
mars ett inriktningsbeslut för att säkerställa förbundets förmåga och ansvar avseende 
räddningstjänstuppdraget enligt lagen om skydd mot olyckor om regeringen tvingas fatta 
beslut om höjd beredskap. Beslutet initierar planering och åtgärder som omfattar frågor som 
rör förbundets organisation, uthållighet och funktionalitet, konkreta förberedelser i närtid 
respektive långsiktigt. 

En extern utredning med syfte att undersöka möjligheterna till ett fördjupat 
samarbete/sammanslagning med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
presenterades i februari. Med utgångspunkt i utredningen beslöt direktionerna i båda 
förbunden att verka för utökat samarbete mellan förbunden, utan att närmare gå in på 
formerna för samarbetet. Förbundscheferna i RMB och NÄRF har, av respektive direktion, 
fått uppdraget att presentera förslag till samarbetsområden senast under november månad. 

En ny föreskrift (MSBFS 2021:88) om hur kommunen ska utföra och planera sin tillsyn enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som kommer att gälla från halvårsskiftet 2022 har 
föranlett ett omfattande planeringsarbete för att möta föreskriftens krav. Föreskriften pekar 
på ett mer fördjupat tillsynsarbete med förändring av metoder och planering inför tillsyn. Ett 
internt analysarbete pekar på en ökad belastning på tillsynsverksamheten i form av fler 
tillsynsobjekt att besöka och att varje enskild tillsyn kommer att ta längre tid mot vad den gör 
idag. 

Som ett led i att möta kraven i den från årsskiftet gällande föreskriften (MSBFS 2021:4) om 
ledning av kommunal räddningstjänst och MSB:s projekt ELS (Enhetligt ledningssystem för 
kommunal räddningstjänst) har ett samverkansavtal avseende samarbete mellan 
ledningssystemen LC54 och de två ledningssystemen i Skaraborg tecknats under perioden 
och gäller från och med 1 mars i år. 

I maj påbörjades en rekryteringsprocess av en ny förbunds-/räddningschef. Under juni var 
rekryteringen klar och tjänsten tillträds den 1 oktober. 

Under sommaren har den tekniska chefen avgått med pension och den operativa chefen 
lämnat in avskedsansökan och kommer att sluta i oktober. Tjänsterna har och kommer att 
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tillförordnas i väntan på att ny förbundschef har tillträtt. 

Ekonomisk analys 

Resultat för perioden uppgår till -0,2 mnkr vilket är 1 mnkr bättre än beräknat resultat för 
perioden. Detta härleds till lägre kostnader för avskrivningar och personal. Prognosen för 
året visar på ett positivt resultat om 0,8 mnkr. 

Investeringsuppföljning 

Under aktuell period har förbundet genomfört investeringar i en lastväxlare med vattentank. 
Prognosen för året beräknas bli lägre än budgeterat. Utfall för perioden 4,2 mnkr mot årets 
budget 7,8 mnkr. Prognosen för året är 5 mnkr. 

Måluppfyllelse 

Prognosen indikerar att förbundet kommer att nå 11 av de 18 verksamhetsmålen och 3 av de 
4 finansiella målen för 2022. 
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Total ram 2022 Budgetbeslut KF juni -407 701 -416 221 -363 892 -52 330 -74 579 -48 909 -2 454 -949 864 -56 936 -1 006 800 1 014 449 4 600 12 249
Summa ramjustering mellan nämnderna 2 034 -4 859 2 000 0 825
Summa lönerevision 2021 -7 515 -9 211 -1 411 -728 -564 19 429
Summa lönerevision 2022 -5 629 -6 054 -854 -957 -496 -3 13 994
Summa kapitaltjänstkostnader nyinvesteringar -842 -251 -586 1 678
Summa indexuppräkning interna priser -513 -62 -42 147 1 152 -42 -640
Summa indexuppräkning externa priser -1 756 -511 -317 -826 -1 022 4 432
Summa sänkt PO 1 916 1 795 325 232 361 -4 629

Total ram 2022 -420 006 -437 423 -382 794 -54 629 -74 961 -50 064 -2 499 -984 954 -22 671 -1 007 625 1 015 274 4 600 12 249
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Datum 

2022-09-21 

Dnr 

LKS 2022-000425 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Karolina Samuelsson, 
karolina.samuelsson@lysekil.se 
 
 

Ekonomiskt stöd 2022 för föreningar med barn-och 
ungdomsverksamhet  

Sammanfattning 

Kommundirektören gavs vid kommunfullmäktiges möte i september 2022 i 
uppdrag att utreda möjligheten att avsätta medel till skola och ungdomsverksamhet 
för att genomföra insatser som ger kostnadsminskningar kommande år. 
Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att 
fördela de medel som utredningen tillåter.  

En utredning är gjord i dialog med utbildningsförvaltningen och 
arbetslivsförvaltningen och förslaget är att rikta en förstärkt satsning om x kr till de 
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och redan idag ges 
föreningsstöd. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen fastställer kommundirektörens beslut att för 2022 utdela ett 
förstärkt föreningsbidrag om 300 000 kr med inriktning på barn och 
ungdomsverksamhet. Villkoren ska sättas enligt förslaget i tjänsteskrivelsen.  

Ärendet 

I samband med uppdaterad skatteprognos från SKR i slutet av augusti konstateras 
att kommunens sammanfattade resultat för året ser ut att tydligt jämfört med 
föregående uppföljning.  

Ett starkt resultat är värdefullt för kommunen och öppnar upp för att tidigarelägga 
åtgärder och insatser som möjliggör kostnadssänkningar längre fram.  

Kommunfullmäktige fattade vid mötet 14 september 2022 beslut om att ge 
samhällsbyggnadsnämnden en budgetförstärkning om tre miljoner kronor för att 
tidigarelägga och slutföra planerade rivnings- och underhållsarbeten samt att under 
2022 genomföra insatser som ger kostnadsminskningar kommande år. 

I samband med detta beslut fick kommundirektören i uppdrag att också utreda 
möjligheten att avsätta medel till skola och ungdomsverksamhet för att genomföra 
insatser som ger kostnadsminskningar kommande år. Kommunfullmäktige 
beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att fördela de medel som 
utredningen tillåter. 

Förvaltningens synpunkter och utredning 

Kommunens ekonomi för 2022 är enligt prognosen starkare än budgeterat vilket är 
positivt. Att genomföra insatser i år som kan leda till kostnadssänkningar 
kommande år bedöms som värdefullt.   

Enligt samlade bedömningar från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är det 
ekonomiska läget för landet kommuner utmanande för kommande år. 
Förutsättningar ser ut att präglas av bland annat hög inflation med ökade priser 
som följd, höga energipriser, ökande räntekostnader och ökade pensionskostnader.  

http://www.lysekil.se/
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Det är mot bakgrund av detta som beslut om eventuell förstärkning till skola och 
föreningsliv skall fattas. 

För att se vilka behov och möjligheter som kan finnas för att ge stöd till insatser 
som framåt kan ge kostnadssänkningar har dialog förts med barn och 
utbildningsförvaltningen samt arbetslivsförvaltningen. 

Bedömningen är att förvaltningarnas grundverksamhet planeras och budgeteras 
inom given ram för året. Det är därför svårt att tidigarelägga kostnader på det sätt 
som föreslås.  

Däremot ses mycket positivt på att kunna förstärka den verksamhet som bedrivs av 
föreningar riktade till barn och unga. Ett ökat föreningsengagemang bedöms få en 
positiv inverkan på folkhälsan och den sociala hållbarheten och också kunna 
förstärka möjligheterna att nå målet om att öka barn och ungas framtidstro och 
därmed Lysekils vision 2030. 

En ekonomisk satsning inom detta område föreslås göras så enkel som möjligt för 
att i sig inte bli kostnadsdrivande. Till grund används Lysekils kommuns regelverk 
för kommunala bidrag till organisationer inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde. Där framgår att bidragsgivning ska vara okomplicerat för alla 
parter och inte detaljstyrande.  

Idag finns 22 föreningar registrerade som bedriver verksamhet riktade till barn och 
unga. Föreningarna är olika stora och ges idag olika mycket i föreningsbidrag. Detta 
föreslås också vara grunden för en fördelning av det nu tänkta förstärka 
föreningsbidraget. Samma procentuella del av det utbetalade föreningsbidraget 
våren 2022 ges för det förstärkta. 

Förvaltningens bedömning är att Lysekils kommun kan avsätta 300 000 kr för att 
förstärka föreningsbidragen 2022. 

För att nå effekter föreslås uppmaningen till de föreningar som erhåller det 
förstärkta bidraget vara följande: 

De medel som föreningen härmed erhåller ska användas med följande inriktning: 
Verksamheten ska: 

 riktas till barn och unga 

 möjliggöra att få prova på föreningens verksamhet 

 bedrivas också utanför Lysekils tätort 

 syfta till ett ökat föreningsengagemang och deltagande för framtiden 
Återrapport med sammanfattning av de insatser som genomförts ska göras till 
Lysekils kommuns föreningsutvecklare senast 2023-05-31. 

Då uppdraget att hantera föreningsstöd av detta slag redan åligger 
utbildningsnämnden med förvaltning förutsätts att även denna förstärkta satsning 
praktiskt hanteras via dem. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör  
 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 3/3 

 

Dnr 

LKS 2022-000425 

 

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

Bilaga/bilagor 

Regelverk Kommunala bidrag till organisationer inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde. 
 

Beslutet skickas till  

Utbildningsnämnden 
 

http://www.lysekil.se/
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§ 104 Dnr 2022-000425 

Ekonomisk hantering med anledning av stärkt prognos 2022 

Sammanfattning 

I samband med uppdaterad skatteprognos bedöms det samlade resultatet för 
Lysekils kommun förbättras med ca 9 mnkr. Detta öppnar upp för att tidigarelägga 
och genomföra åtgärder som möjliggör kostnadssänkningar kommande år.  

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det är av värde att förstärka 
samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022 för att möjliggöra insatser under året 
som kan minska kostnader för kommande år. Förslag till åtgärder är framtagna i 
dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen. Åtgärderna omfattar åtgärder som 
underhållsarbete, förbättringsåtgärder i det offentliga rummet, rivningsinsatser och 
kompetensförstärkning. Den totala summan är 3 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31, § 149 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Arvidsson (SD), Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall 
till kommunstyrelsen förslag. 

Monica Andersson (C): Tilläggsförslag att kommunfullmäktige ger 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att avsätta pengar till skolan 
samt till ungdomsföreningar under 2022 för att genomföra insatser som ger 
kostnadsminskningar kommande år och fördela de medel som utredningen tillåter 
enligt kommunstyrelsens beslut 2022-08-31. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt Monica Anderssons 
tilläggsförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt tillägget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av ny skatteprognos och därmed 
stärkt ekonomiskt resultat för kommunen 2022 ge samhällsbyggnadsnämnden en 
budgetförstärkning om tre miljoner kronor för 2022. Medlen ska användas för att 
tidigarelägga och slutföra planerade rivnings- och underhållsarbeten samt att under 
2022 genomföra insatser som ger kostnadsminskningar kommande år. Användning 
och effekter återrapporteras i ordinarie uppföljning. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören får i uppdrag att utifrån 
kommunstyrelsens uppdrag fördela de medel som utredningen tillåter. 

  



 

  Kommunfullmäktige
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Datum 

2022-09-15 

Dnr 

LKS 2019-000308 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Cia Säll 
cia.sall@lysekil.se 
 
 

Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 (LKS 2018–370) att ge 
kommundirektören i uppdrag att initiera en förvaltningsövergripande utredning av 
en framtida målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och 
friluftsområden.  

Uppdraget att ta fram en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden tilldelades nuvarande arbetsgrupp sommaren 
2021 av kommundirektörens ledningsgrupp. Två föreningsdialoger har under 
arbetets gång genomförts och därutöver har samtal förts med Länsstyrelsen om 
förutsättningar för områdets utveckling.  

Arbetet tar utgångspunkt i kommunens politiskt antagna utvecklingsmål ”I Lysekils 
förbättras livskvalitet och upplevelser året runt” och utpekade kvalitetsfaktorer 
kring målgruppsperspektivet. 

Syftet med att formulera en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden är att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra 
och vidareutveckla området och därigenom utveckla Lysekils kommun som 
attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.  

Målet är att skapa en gemensam bild av hur arbetet med Fjällaområdet och 
Gullmarsskogen bör genomföras för att upprätthålla och utveckla den resurs för 
friluftsliv, rekreation, naturvård och kulturmiljöupplevelser som området erbjuder. 

Arbetet har resulterat i ett förslag till målbild: 

” Fjällaområdet är navet för kommunens friluftsliv och en mötesplats med fina 
möjligheter till hälsa och motion. Området lever hela året runt och upplevs som 
modernt, omhändertaget och välkomnande. Med målbilden som grund tävlar 
Lysekils kommun om priset som Sveriges friluftskommun år 2030 med 
motiveringen att föreningslivet, näringslivet och kommunen gemensamt har 
lyckats tillgängliggöra, vårda och utveckla kommunens naturområden.” 

För att nå den uppsatta målbilden har ett antal utvecklingsområden identifierats: 
Samverkan med externa aktörer, Kommunal ansvarsfördelning, Skötsel och 
underhållsplan, Tillgänglighet, inkludering och kommunikation. 

Till målbilden finns också en handlingsplan med preliminär kostnadsbild 
framtagen för att säkra genomförande och måluppfyllelse.  

För att följa upp målsättningen och arbetet med utvecklingen av området 
rekommenderas en utvärdering och eventuell revidering av dokumenten senast den 
31/12 2025. 

 

http://www.lysekil.se/
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förslag 
till målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och 
friluftsområden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig huvudman och utförare.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att arbetet ska ske i 
enlighet med de i rapport ”Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden” angivna utvecklingsområdena och att 
budgetmedel avsätts för ändamålet. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 (LKS 2018–370) att ge 
kommundirektören i uppdrag att initiera en förvaltningsövergripande utredning av 
en framtida målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och 
friluftsområden.  

Uppdraget att ta fram en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden tilldelades nuvarande arbetsgrupp sommaren 
2021 av kommundirektörens ledningsgrupp. Två föreningsdialoger har under 
arbetets gång genomförts och därutöver har samtal förts med Länsstyrelsen om 
förutsättningar för områdets utveckling.  

Uppdraget presenterades för kommunstyrelsen som en informationspunkt den 8 
juni 2022. Möjlighet gavs för de politiska partierna att inkomma med synpunkter 
fram till den 15 juli 2022, vilket gjordes av Lysekilspartiet. 

Ärendet har förankrats i Samhällsbyggnadsnämnden i augusti 2022 och i 
Utbildningsnämnden i september 2022.  

Arbetet tar utgångspunkt i kommunens politiskt antagna utvecklingsmål ”I Lysekils 
förbättras livskvalitet och upplevelser året runt” och utpekade kvalitetsfaktorer 
kring målgruppsperspektivet. 

Gullmarsskogens Naturreservat även kallat Fjällaområdet är ett naturreservat med 
vandringsstigar, löp/skidspår med elljus samt Fjällastugan som är en öppen 
värmestuga för allmänheten att nyttja. Fjällaområdet/Gullmarsskogen ligger i Lyse, 
cirka 6 kilometer utanför Lysekils stad.  

Syftet med att formulera en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden är att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra 
och vidareutveckla området och därigenom utveckla Lysekils kommun som 
attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.  

Målet är att skapa en gemensam bild av hur arbetet med Fjällaområdet och 
Gullmarsskogen bör genomföras för att upprätthålla och utveckla den resurs för 
friluftsliv, rekreation, naturvård och kulturmiljöupplevelser som området erbjuder. 

Arbetet har resulterat i ett förslag till målbild: 

” Fjällaområdet är navet för kommunens friluftsliv och en mötesplats med fina 
möjligheter till hälsa och motion. Området lever hela året runt och upplevs som 
modernt, omhändertaget och välkomnande. Med målbilden som grund tävlar 
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Lysekils kommun om priset som Sveriges friluftskommun år 2030 med 
motiveringen att föreningslivet, näringslivet och kommunen gemensamt har 
lyckats tillgängliggöra, vårda och utveckla kommunens naturområden.” 

För att nå den uppsatta målbilden har ett antal utvecklingsområden identifierats: 

 Samverkan med externa aktörer 

 Kommunal ansvarsfördelning 

 Skötsel och underhållsplan 

 Tillgänglighet, inkludering och kommunikation 

Samverkan med externa aktörer 

Ett flertal föreningar har delar av sin verksamhet i Fjällaområdet idag. Ett 
övergripande mål är att Lysekils kommun kan skapa förutsättningar som gynnar 
föreningslivets olika verksamheter. Genom gynnsamma förutsättningar möjliggörs 
ett område som präglas av aktivitet. Detta är något som inte bara kommer att gagna 
föreningarna utan som även bör bidra till en ökad attraktionskraft hos allmänheten. 
Ett underhållet friluftsområde som är tillgängligt för föreningsliv och allmänhet 
skapar även förutsättningar för fler verksamheter att etablera sig där.  

Ett mål för den fortsatta utvecklingen av Fjällaområdet bör även vara en närmare 
samverkan där det ideella engagemanget står i centrum. Den kommunala 
organisationen och den ideella sektorn, då i första hand genom föreningslivet, bör i 
högre grad än idag samverka. Ökad samverkan kan möjliggöra att fler människor 
än idag ägnar sig åt att aktivera sig i våra friluftsområden.  
Det är även väsentligt att man värnar om och utvecklar dialogen med det lokala 
näringslivet. Genom etablerade strukturer för dialog och samordning mellan 
kommunal verksamhet, den ideella sektorn samt via näringslivet kan en tydligare 
gemensam handlingskraft skapas.  

En insats för att möjliggöra detta kan vara införande av ett friluftsråd som vid sidan 
av ökad dialog även skulle kunna skapa förutsättningar för att hantera eventuella 
intressekonflikter. 

Kommunal ansvarsfördelning 

För att skapa förutsättningar för att förvalta och utveckla området krävs tydliga 
roller. Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett helhetsansvar för drift, skötsel och 
utveckling av området. Det skapar en tydlighet med en utförare. Direkta 
felanmälningar sker till samhällsbyggnadsförvaltningen. De budgetmedel som finns 
på Fritidsenheten för belysning, skyltar mm förs över till Samhällsbyggnads-
förvaltningen. 

Kommunens föreningsutvecklare är kontaktfunktion för föreningarna i området. 

Resurser i arbetet är funktioner som naturvårdslag inom arbetslivsförvaltningen 
samt kommunikatör och funktioner inom hållbar utveckling vid kommunstyrelse-
förvaltningen. 

Skötsel och underhållsplan 

Skötselplanen från 1980 är det dokument som reglerar skötseln av reservatet och 
de skötselförslag som ges här skall betraktas som komplement och råd i skötseln. 
Skötselplanen omfattar dock inte hela naturreservaten och synen på skogsbruk 
samt friluftsändamål har ändrats under de senaste 40 åren. Därför pågår just nu en 
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kommunikation med Länsstyrelsen för att skötselplanen ska kompletteras och 
uppdateras.  

Området bör utvecklas i samverkan med externa aktörer och intressenter såsom 
exempelvis föreningar och djurhållare samt Länsstyrelsen. 

Tillgänglighet, inkludering och kommunikation 

För att området ska upplevas som tillgängligt och inkluderande behöver en rad 
åtgärder genomföras. Det handlar om insatser i den fysiska miljön, förbättring av 
allmänna kommunikationer, tillfartsvägar och/eller cykelbana, vägar samt 
information och kommunikation. Uppdatering av skyltning till och i området bör 
prioriteras. Primärt är att skapa tydliga entréer till området både söderifrån från 
Finnsbo och norrifrån från Lyse. Skyltning och ledmarkering inom området ska 
följa nationellt ramverk för vandringsleder.  

Området erbjuder också ett kulturarv där skyltningen bör uppdateras.  

För att säkerställa en kvalitativ och tydlig kommunikation kring området bör det 
fastslås vad området ska kallas och detta ska genomgående användas i all 
kommunikation och vid skyltning.  

Språkbruket i kommunikationen bör vara tydligt och inkluderande och anpassat för 
en bred målgrupp. Fjällaområdet nyttjas av människor med olika ursprung och från 
olika länder varför det är viktigt att även ha information på olika språk. 

Kommunikationsplan bör tas fram kring utvecklingsarbetet med området. Genom 
detta skapas en ökad kännedom om platsen och möjligheterna kring samverkan 
mellan civilsamhället och kommunen. Även områdets utbud och löpande 
verksamhet bör kommuniceras till både boende och besökare. 

Handlingsplan 

Till målbilden finns också en handlingsplan med preliminär kostnadsbild 
framtagen för att säkra genomförande och måluppfyllelse. Handlingsplanen är 
uppdelad enligt: 

 Insatser kort sikt 2022/2023 

 Enklare åtgärder som gör stor skillnad på området 

 Förberedelse för större insatser 

 Insatser längre sikt 2023/25 

 Aktivitetsytor och identitetsskapande åtgärder 

 Insatser lång sikt 2026/30 

 Vidareutveckling och större strukturella ändringar 2030 

För att underhållsarbetet i området inte ska avstanna under processen med 
framtagande av målbild har under sommaren 2022 ett antal enklare åtgärder 
genomförts, exempelvis röjning längs elljusspåret. 

Förvaltningens synpunkter  

Fjällaområdet är värdefullt för många människor, både boende i kommunen och för 
besökare. Förvaltningens bedömning är att genom relevant skötsel och underhåll 
kan denna resurs utvecklas vidare och på ett väldigt positivt sätt bidra till att 
förstärka förutsättningarna för Lysekils kommun att nå vision 2030 och gällande 
hållbarhetsmål. Detta kräver dock att ett antal översiktliga beslut tas och att de 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 5/5 

 

Dnr 

LKS 2019-000308 

 

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

ekonomiska förutsättningarna för arbetet med området framöver ingår i ordinarie 
budgetprocess. 

För att följa upp målsättningen och arbetet med utvecklingen av området 
rekommenderas en utvärdering och eventuell revidering av dokumenten senast den 
31/12 2025. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Cia Säll  
Destinationsstrateg 

 

Bilaga/bilagor 

Rapport Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och 
friluftsområden  
Förslag handlingsplan målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-25, § 164 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Projektinformation 

Projektnamn  Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen  

   som rekreations- och friluftsområden 

Projektägare/beställare Kommunstyrelsen 

Rapporten skriven av Jonas Ingevaldsson föreningsutvecklare,  

   Christian Wrangmo teknisk chef, Renata Cihlarova 

   kommunekolog, Cia Säll destinationsstrateg  

Projektperiod  2021-09-01—2022-04-30 

 

Sammanfattning  

Gullmarsskogens Naturreservat även kallat Fjällaområdet är ett naturreservat med 
vandringsstigar, löp/skidspår med elljus samt Fjällastugan som är en öppen värmestuga för 
allmänheten att nyttja. Fjällaområdet/Gullmarsskogen ligger i Lyse, cirka 6 kilometer utanför 
Lysekils stad. Genom ett medvetet, konsekvent och långsiktigt arbete med underhåll och 
hållbar utveckling av området, ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, skapas goda 
möjligheter att konkret jobba med implementering av kommunens vision och i enlighet med 
Agenda 2030.  

Uppdraget att ta fram en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- 

och friluftsområden tilldelades arbetsgruppen sommaren 2021 av kommundirektörens 

ledningsgrupp. Arbetet har avrapporterats till kommundirektör samt kommundirektörens 

ledningsgrupp och består av denna rapport samt en fristående handlingsplan. Två 

föreningsdialoger har under arbetets gång genomförts med Lysekils AIK (fotboll), Stångenäs 

AIS (orientering), Friluftsfrämjandet och Lysekils skid-och löparförening. Därutöver har 

möte med Länsstyrelsen genomförts med samtal om förutsättningar för områdets utveckling 

i samklang med naturreservatets föreskrifter samt möjlighet till revidering av dess något 

föråldrade reservatsföreskrifter. 

Syftet med att formulera en målbild för Fjällområdet är att skapa förutsättningar för att 
tillgängliggöra och vidareutveckla området och därigenom utveckla Lysekils kommun som 
attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.  

Målet är att skapa en gemensam bild av hur arbetet med Fjällaområdet bör genomföras för 

att upprätthålla och utveckla den resurs för friluftsliv, rekreation och kulturmiljöupplevelser 

som området erbjuder. 

Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och 
friluftsområden 

” Fjällaområdet är navet för kommunens friluftsliv och en mötesplats med fina möjligheter 

till hälsa och motion. Området lever hela året runt och upplevs som modernt, 

omhändertaget och välkomnande. Med målbilden som grund tävlar Lysekils kommun om 

priset som Sveriges friluftskommun år 2030 med motiveringen att föreningslivet, 

näringslivet och kommunen gemensamt har lyckats tillgängliggöra, vårda och utveckla 

kommunens naturområden.” 

För att nå den uppsatta målbilden har ett antal utvecklingsområden identifierats; samverkan 

med externa aktörer, kommunal ansvarsfördelning, skötsel och underhållsplan, 

tillgänglighet, inkludering och kommunikation. 
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Inledning 

Bakgrund och arbetsmetod 

Genom ett medvetet, konsekvent och långsiktigt arbete med underhåll och hållbar utveckling 
av Gullmarsskogens Naturreservat även kallat Fjällaområdet, ur ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv, skapas goda möjligheter att konkret jobba med implementering av 
kommunens vision, politiskt beslutade utvecklingsmål och i enlighet med Agenda 2030. 
Första steget i arbetet är föreliggande rapport. 

 

Uppdraget att ta fram en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- 
och friluftsområden tilldelades arbetsgruppen sommaren 2021 av kommundirektörens 
ledningsgrupp. Arbetsgruppen har bestått av Jonas Ingevaldsson föreningsutvecklare 
utbildningsförvaltningen, Christian Wrangmo teknisk chef, Renata Cihlarova kommunekolog 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Cia Säll, destinationsstrateg kommunstyrelse-
förvaltningen. Arbetet har avrapporterats till kommundirektör samt kommundirektörens 
ledningsgrupp och består av denna rapport samt en fristående handlingsplan.  

Arbetet med rapporten har legat inom ramen för utvecklingsområdet Upplev Lysekil vår 
unika livsmiljö men kan även kopplas till Barn och unga är vår framtid samt Vi tar ansvar 
för miljön.  

Styrande och vägledande dokument i arbetet har huvudsakligen varit Grönstrategin med det 

av kommunfullmäktige år 2019 beslutade målet ”Vi ska bli Sveriges friluftskommun”, 

Destinationsstrategi Lysekil 2030, Skötselplan för skogsmark – Åtgärder för biologisk 

mångfald och rekreation på kommunalt ägda skogsfastigheter i Lysekil, naturreservats-

föreskrifter för området och Naturvårdsverkets rapport om uppföljning av de 10 

friluftsmålen.  

En av utgångspunkterna i föreliggande rapport har varit det underlag som tagits fram av 
Margareta Govik enhetschef Park, Gata och Natur och Torgny Jansson fritidshandläggare 
under 2019/2020. 

Två föreningsdialoger har under arbetets gång genomförts med Lysekils AIK (fotboll), 
Stångenäs AIS (orientering), Friluftsfrämjandet och Lysekils skid-och löparförening. Lyse 
Hembygdsförening var även inbjudna till dialog men hade inte möjlighet att närvara. 
Därutöver har möte med Länsstyrelsen genomförts med samtal om förutsättningar för 
områdets utveckling i samklang med naturreservatets föreskrifter samt möjlighet till 
revidering av dess något föråldrade reservatsföreskrifter. 

Vidare har synpunkter inhämtats från ett par av kommunens skolor som i området emellanåt 
bedriver undervisning och arrangerar friluftsdagar.  

  

Vision Lysekil 2030 
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet 

och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.” 
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Syfte 

Syftet med att formulera en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- 
och friluftsområden är att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra och vidareutveckla 
området och därigenom utveckla Lysekils kommun som attraktiv plats att bo och verka på 
samt besöka året om. 

Mål 

Målet är att skapa en gemensam bild av hur arbetet med Fjällaområdet bör genomföras för 

att upprätthålla och utveckla den resurs för friluftsliv, rekreation, naturvård och 

kulturmiljöupplevelser som området erbjuder. 

 

Nuläge för området 

Allmänt 

Fjällaområdet/Gullmarsskogen är ett naturreservat med vandringsstigar, löp/skidspår med 
elljus samt Fjällastugan som är en öppen värmestuga för allmänheten att nyttja.  
Fjällaområdet/Gullmarsskogen ligger i Lyse, cirka 6 kilometer utanför Lysekils stad.  

Naturvärde  

Naturreservatet består av flera olika naturtyper, markerna är en mosaik av blandskogar, 

lövskogar, barrskogar, betesmarker, brynmiljöer och hällmarker. En stor variation av 

naturvärden finns, från mycket höga värden i biotopskyddad bäckravin, genom höga 

värden av brynmiljöer, grova träd med tillgång på död ved, betesmarker, till låga 

naturvärden med bestånd av planterad gran. Naturvårdsarter som registrerats i området 

är främst rödlistade fåglar, signalarter som blåsippa och kambräken har rapporterats. 

Denna variation av naturvärde ger möjlighet att utveckla friluftsområdet med olika 

upplevelser på pedagogiskt sätt och skapa ett modellområde för hållbar naturvård. 

Kulturarv 

Mer eller mindre hela området bär talrika spår av mänsklig aktivitet. Stora arealer har 
varit betade, både i magrare terräng och på åkerjord. Det finns rester efter hus och 
kvarnar och öppen mark som med all säkerhet varit brukad in på 1900-talet, stenmurar 
genomkorsar landskapet. Även äldre lämningar som är skyddade fornminnen, främst 
boplatser, men även rester efter en hålväg och gravfält finns i Gullmarsskogen. 

Kulturlandskapet i Fjälla berättar historier om hur man levde under olika tidsepoker, hur 
samspel mellan natur och mänsklig påverkan skapar en unik miljö och kan bli en 
attraktiv plats att besöka. 
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Rekreation och friluftsliv 

I området finns ett antal vandrings- och löpleder med olika kilometer-längder. Alla är 
utmärkta med längdskyltar och färgmarkörer. En av lederna har elljus och det finns även ett 
utegym och en äventyrsbana för de yngre. 

Fjällastugan erbjuder bastu och två omklädningsrum med duschar och den är tillgänglig året 
runt för de som vill värma sig, äta matsäck eller byta om.  

I området finns även en gräsplan för fotboll, brännboll och lekar. En slalom- och pulkabacke 
finns också, dock utan lift. 

Kommunen har även ihop med föreningslivet lyft fram flera kulturminnesplatser i 
Gullmarsskogen.  

För ett antal år sedan gick tre föreningar samman, Lysekils AIK, Lysekils Skid- och 
Löparförening och Friluftsfrämjandet, och presenterade en idé om hur man skulle kunna 
utveckla Fjällaområdet/Gullmarsskogen. Idéen innebar att Lysekils AIK skulle ta ansvar för 
skötsel av Fjälla bollplan, Lysekils Skid- och Löparförening skulle i anslutning till bollplanen 
anlägga ett utegym och Friluftsfrämjandet anlägga en äventyrsbana för barn/ungdomar i 
närheten av Fjällastugan. Alla tre projekten genomfördes via statliga integrationsmedel.  
I anslutning till byggandet av bollplanen kom även frågan upp om att upprusta 
omklädningsbyggnaden vid bollplanen. 

Ansvarsfördelning 

De kommunala förvaltningar som har huvudansvaret för området är 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Enheten för Gata&Park och Fastighetsenheten) och 
Utbildningsförvaltningen (Fritidsenheten). Dessa enheter samverkar och tar vid vissa 
tillfällen hjälp av Arbetslivsförvaltningen och LEVA i Lysekil AB (LEVA).  

Idag finns liten eller ingen dokumentation om hur ansvaret i området är fördelat mellan 
Samhällsbyggnad och Utbildningsförvaltningen. Klart är att Fritidsenheten hyr Fjällastugan 
av fastighetsenheten via internhyresavtal och att Fritidsenheten via avtal lagt över städ- och 
tillsynsansvaret på Friluftsfrämjandet.  

Av hävd har Fritidsenheten genom åren ansvarat för belysningen på elljusspåret och 
märkningen av spåren. Tidigare ansvarade Fritidsenheten även för Fjälla bollplan inklusive 
omklädningsbyggnaden, men 2009 avvecklades planen då man investerade i två nya 
konstgräsplaner i Lysekil och Brastad. Planen sköts dock fortfarande på en miniminivå 
genom Fritidsenheten. 

Spårens underlag har genom åren skötts av motsvarigheten till dagens enhet för Gata&Park. 
Alla markfrågor kopplade till kommunal mark eller privat mark har även samma enhet 
ansvarat för. 
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Tillgänglighet 

I dagsläget finns det möjlighet att ta sig med buss till området och kliva av via Finnsbo 

alternativt Lyse och promenera till området eller åka till busshållplats Fjälla med ett par 

avgångar per dag. Cykelväg direkt till området saknas. 

Det finns parkeringsplatser vid båda entréerna till området, vid den södra ett fåtal platser och 

vid den norra en större grusparkering. 

Värde och nyttjandegrad 

Utifrån de dialoger som genomförts under arbetets gång är det tydligt att området har ett 
stort värde för allmänheten. Det framkommer även att fler och fler hittat till området och att 
nyttjandegraden ökat stadigt under de senaste åren, inte minst under pandemin.  

 

Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och 

friluftsområden 

Med utgångspunkt i områdets grundförutsättningar och möjlighet att skapa ytterligare värde 

för kommunen och dess medborgare föreslås följande målbild: 

 

Vägen mot målbilden  

För att nå den uppsatta målbilden har ett antal utvecklingsområden identifierats: 

• Samverkan med externa aktörer 

• Kommunal ansvarsfördelning 

• Skötsel och underhållsplan 

• Tillgänglighet, inkludering och kommunikation 

  

Fjällaområdet är navet för kommunens friluftsliv och en mötesplats med fina 
möjligheter till hälsa och motion. Området lever hela året runt och upplevs 
som modernt, omhändertaget och välkomnande. Med målbilden som grund 
tävlar Lysekils kommun om priset som Sveriges friluftskommun år 2030 med 
motiveringen att föreningslivet, näringslivet och kommunen gemensamt har 
lyckats tillgängliggöra, vårda och utveckla kommunens naturområden. 
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Samverkan med externa aktörer 

Ett flertal föreningar har delar av sin verksamhet i Fjällaområdet idag. Ett övergripande mål 
är att Lysekils kommun kan skapa förutsättningar som gynnar föreningslivets olika 
verksamheter. Genom gynnsamma förutsättningar möjliggörs ett område som präglas av 
aktivitet. Detta är något som inte bara kommer att gagna föreningarna utan som även bör 
bidra till en ökad attraktionskraft hos allmänheten. Ett underhållet friluftsområde som är 
tillgängligt för föreningsliv och allmänhet skapar även förutsättningar för fler verksamheter 
att etablera sig där.  

Ett mål för den fortsatta utvecklingen av Fjällaområdet bör även vara en närmare samverkan 
där det ideella engagemanget står i centrum. Den kommunala organisationen och den ideella 
sektorn, då i första hand genom föreningslivet, bör i högre grad än idag samverka. Ökad 
samverkan kan möjliggöra att fler människor än idag ägnar sig åt att aktivera sig i våra 
friluftsområden.  
Det är även väsentligt att man värnar om och utvecklar dialogen med det lokala näringslivet. 
Genom etablerade strukturer för dialog och samordning mellan kommunal verksamhet, den 
ideella sektorn samt via näringslivet kan en tydligare gemensam handlingskraft skapas.  
En insats för att möjliggöra detta kan vara införande av ett friluftsråd som vid sidan av ökad 
dialog även skulle kunna skapa förutsättningar för att hantera eventuella intressekonflikter. 

Kommunal ansvarsfördelning 

För att skapa förutsättningar för att förvalta och utveckla området krävs tydliga roller. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett helhetsansvar för drift, skötsel och utveckling av 

området. Det skapar en tydlighet med en utförare. Direkta felanmälningar sker till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. De budgetmedel som finns på Fritidsenheten för belysning, 

skyltar mm förs över till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunens föreningsutvecklare är kontaktfunktion för föreningarna i området. 

Resurser i arbetet är funktioner som naturvårdslag inom arbetslivsförvaltningen samt 

kommunikatör och funktioner inom hållbar utveckling vid kommunstyrelseförvaltningen. 

Skötsel och underhållsplan 

Skötselplanen från 1980 är det dokument som reglerar skötseln av reservatet och de 

skötselförslag som ges här skall betraktas som komplement och råd i skötseln. 

Skötselplanen omfattar dock inte hela naturreservaten och synen på skogsbruk samt 

friluftsändamål har ändrats under de senaste 40 åren. Därför pågår just nu en 

kommunikation med Länsstyrelsen för att skötselplanen ska kompletteras och uppdateras.  

Området bör utvecklas i samverkan med externa aktörer och intressenter såsom exempelvis 

föreningar och djurhållare samt Länsstyrelsen. 
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Tillgänglighet, inkludering och kommunikation 

För att området ska upplevas som tillgängligt och inkluderande behöver en rad åtgärder 

genomföras. Det handlar om insatser i den fysiska miljön, förbättring av allmänna 

kommunikationer, tillfartsvägar och/eller cykelbana, vägar samt information och 

kommunikation.  

Uppdatering av skyltning till och i området bör prioriteras. Primärt är att skapa tydliga 

entréer till området både söderifrån från Finnsbo och norrifrån från Lyse. Skyltning och 

ledmarkering inom området ska följa nationellt ramverk för vandringsleder.  

Området erbjuder också ett kulturarv där skyltningen bör uppdateras.  

För att säkerställa en kvalitativ och tydlig kommunikation kring området bör det fastslås vad 

området ska kallas och detta ska genomgående användas i all kommunikation och vid 

skyltning.  

Språkbruket i kommunikationen bör vara tydligt, inkluderande och anpassat för en bred 

målgrupp. Fjällaområdet nyttjas av människor med olika ursprung och från olika länder 

varför det är viktigt att även ha information på olika språk. 

Kommunikationsplan bör tas fram kring utvecklingsarbetet med området. Genom detta 

skapas en ökad kännedom om platsen och möjligheterna kring samverkan mellan 

civilsamhället och kommunen. Även områdets utbud och löpande verksamhet bör 

kommuniceras till både boende och besökare. 

 

Övergripande slutsatser och nästa steg 

Övergripande slutsatser 

Fjällaområdet är värdefullt för många människor, både boende i kommunen men också för 

besökare. Genom relevant skötsel och underhåll kan denna resurs utvecklas vidare i 

samklang med kommunens vision och hållbarhetsmål. Detta kräver dock att ett antal 

översiktliga beslut tas och att de ekonomiska förutsättningarna för arbetet med området 

framöver ingår i ordinarie budgetprocess. 

Nästa steg 

- Övergripande beslut om att politiken ställer sig bakom målbilden och 
utvecklingsområdena föreslagna i denna rapport. 

- Tydligt avsatt budgetram för området mot bakgrund av föreslagen handlingsplan.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig huvudman och utförare.  

- Man arbetar enligt föreslagen handlingsplan.   
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Framtida perspektiv och utvecklingsidéer 

I de dialoger och workshops som genomförts har en rad olika idéer framkommit kring 

framtida utveckling av området. Det finns ett värde i att fånga upp dessa idéer som 

människor bidrar med för därigenom främja inkludering och engagemang kring området. 

Dessa finns sammanställda i ordmolnet nedan och kan tjäna som idébank. 
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Underlag 

Rapporten utgår från: 

• Agenda 2030 

• SKR Omvärldsbevakning - trender som påverkar det kommunala uppdraget 

• Lysekils kommuns vision 

• Grönstrategin 

• Skötselplan för skogsmark – Åtgärder för biologisk mångfald och rekreation på 
kommunalt ägda skogsfastigheter i Lysekil, Naturcentrum 

• Destinationsstrategi Lysekil 2030 

• Turistrådet Västsveriges principer inom Hållbarhetsklivet 

 

Bilagor 

Förslag handlingsplan målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och 

friluftsområden 

 

Länkar 

Vision Lysekil 2030 - Lysekils kommun 

Grönstrategi - Lysekils kommun 

Skötselplan för skogsmark – Åtgärder för biologisk mångfald och rekreation på kommunalt 
ägda skogsfastigheter i Lysekil, Naturcentrum – var ligger denna på hemsidan? 

Destinationsstrategi Lysekil 2030 - Lysekils kommun 

Hållbarhetsklivet - Lysekils kommun 

Uppföljning av målen för friluftspolitiken 2019 – Naturvårdsverket 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress: 453 80 LYSEKIL  Besöksadress: Lysekils kommunhus, Kungsgatan 44  

Tel: 0523-61 30 00 

E-post: registrator@lysekil.se  

Webbplats: www.lysekil.se 

Tänk på miljön innan du skriver ut 

https://www.lysekil.se/organisation-plats-och-politik/vision-analys-och-styrdokument/vision-lysekil-2030.html
https://www.lysekil.se/boende-trafik-och-miljo/boende-och-samhallsutveckling/oversiktlig-fysisk-planering/gronstrategi.html
https://www.lysekil.se/organisation-plats-och-politik/vision-analys-och-styrdokument/utvecklingsomraden-och-utvecklingsmal/upplev-lysekil-och-var-unika-livsmiljo/destinationsstrategi-lysekil-2030.html
https://www.lysekil.se/foretag-och-jobb/foretagande/dialog-och-samverkan/pagaende-projekt/hallbarhetsklivet.html
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/uppfoljning-av-malen-for-friluftslivspolitiken-2019/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/uppfoljning-av-malen-for-friluftslivspolitiken-2019/
mailto:registrator@lysekil.se
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Förslag handlingsplan målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och friluftsområden
Åtgärd Kommentar Ansvarig Resurs Preliminär budget årlig kostnad Engångskostnad

Röjning av sly, fokus på elljusspåret - 1 m längs hela spåret, skid- och 

löparföreningen vill att man röjer sidorna så att snö tillåts falla på spåret

En ny skötselplan ska förankra hur 

detta sker på sikt - skötsel, tillsyn, 

genomföra underhåll, felanmälan 

och synpunkter via Infracontrol

SBF 10 000 kr                                              10 000 kr               

Hägnader, stängsel, stängselgenomgångar, stöttor och rister ses över , 

taggtråd tas bort

Kontinuerlig plan, avtal med 

arrendator

SBF 10 000 kr                                              100 000 kr             

Gå genom vandringsleder och säkerställa tillgänglighet - röjning, fylla på 

med flis på slingor som är blöta,ev. identifiera platser för nya spångar, 

identifiera brister på bef broar/spångar, eventuellt urgrävning av befintliga 

igensatta dike

Snitsling och uppmärkning av de 

leder som ska underhållas (Fritids), 

identifiera problem i området 

(position, kort)

SBF UBF/ALF 10 000 kr                                              50 000 kr               

Gallring runt ädellövsskog som tekniska planterade 2000 med elever på 

Bergskola

SBF ALF -  kr                                                    30 000 kr               

Röjning av  igenväxning på betesmark  - vid elljuspåret, på Fjällabacken SBF ALF -  kr                                                    20 000 kr               

Tillgängligöra biotopskyddad ravinen efter skyfallet höst  2021 SBF -  kr                                                    10 000 kr               

Djurkyrkogård   - beslut hur ska detta hanteras tas fram            Röjning, skylt, skötsel SBF 2 000 kr                                                10 000 kr               

Ta fram / uppdatera en skötselplan för att området ska kontinuerlig 

underhållas, samarbete med Länsstryrelsen, utifrån skötselplanen ska  

budget avsättas  för löpande underhåll och skötsel, kontinuerlig tillsyn

Befintlig skötselplan från 1980 

omfattar inte hela naturreservaten, 

är otidsenlig, samråd med 

Länsstyrelsen hur marken kan 

användas och hur man kan tolka 

reservatsbestämmelsena i syfte att 

uppnå huvudsyftet med reservatet.

SBF Länsstryrelsen -  kr                                                    100 000 kr             

Förstudie för området Inventering, kartläggning , 

dokumentation av området med 

position text och bild i GIS, förslag 

och prioritering av åtgärder, 

ansvarfördelning. Analys av 

tillgänglighet utifrån ett 

funktionsvariations-perspektiv. 

Översyn av parkeringsmöjligheter. 

SBF UBF/HUT -  kr                                                    70 000 kr               

Besökstatistik/enkät med medborgare/undersöka skolornas behov Besöksräknare vid entréerna HUT UBF/Kommunikation 5 000 kr                                                30 000 kr               

Frilufttsråd Fjälla - dialog med förenings- och näringslivet. Ex. 

Friluftsframjändet, skid och löparföreningen, Hembygdsförening Lyse, 

markägare med flera kring friluftslivsfrågor

Workshop -skapa engagemang och 

delaktighet i arbetet, samt att skapa 

en plattform för dialog genom 

arbetets gång

UBF SBF/HUT 5 000 kr                                                -  kr                     

Kommunikationsplan för olika målgrupper Kommunikation HUT -  kr                                                    -  kr                     

Fatta beslut vad ska göras med omklädningsbyggnaden vid Fjällaplanen SBF UBF -  kr                                                    -  kr                     

Nytecknande av avtal gällande Fjällastugan, utegymmet och ute-lekplatsen Årlig ersättning till 

Friluftsfrämjandet för tillsyn och 

städ av Fjällastugan

SBF UBF 25 000 kr                                              -  kr                     

Översyn för rutiner och nyckelutlåtelse vid utlåning/uthyrning Fjällastugan  BUF/Kontaktcenter -  kr                                                    -  kr                     

Säkerställa skötseln av den flexibla grönytan som idag är Fjälla bollplan - 

yta för spontanaktivitet. Det kan vara en picknickyta för att äta matsäck 

eller titta på aktiviteter som pågår runt omkring, plats för aktiviteter och 

kulturevenemang etc. Bör även i fortsättningen kunna användas av 

föreningslivet vid behov. 

Fortsatt skötselplan för Fjälla 

bollplan, plats man kan boka eller 

/för spontana aktiviteter?

SBF UBF 30 000 kr                                              -  kr                     

Åtgärd Kommentar Ansvarig Resurs Preliminär budget årlig kostnad Engångskostnad

Skyltning -  från 162 och Finnsbo, rastplatser, parkeringsplatser i 

friluftsområdet

SBF -  kr                                                    25 000 kr               

Välkommande entrér - parkering, belysning, sopkärlar, informationskyltar, 

osv

SBF 5 000 kr                                                150 000 kr             

Ny spårcentral – navet för kommunens vandringsleder, informationsskyltar 

vid stugan, sklytning på vandringsleder, webbportal, broschyrer

SBF UBF 10 000 kr                                              200 000 kr             

Lederna -  behålla/ rusta upp befintliga/avveckla/skapa nya anpassade till 

viss målgrupp, tex funktions nedsatt, mtb slinga, ridväg, 

Skötsel för lederna ingår i 

skötsleplanen

SBF 10 000 kr                                              60 000 kr               

Fler grillplatser - anpassad för funktions hindrade, grillplats saknar vid 

fotbollsplanen

SBF                                                 2 000 kr 30 000 kr               

Fler bänkar ev. med bord SBF 2 000 kr                                                10 000 kr               

Bibehålla/restaurera/återskapa kulturlandskapskaraktären med betesmark Söka LONA bidrag SBF 10 000 kr                                              100 000 kr             

Uppmärksamma ravinen  som en värdsklass plats Kommunikation SBF/HUT 2 000 kr                                                20 000 kr               

vastsverige.com - information digitalt, broschyrer med karta man kan 

hämta i I-point i staden och på entré till område

Produktion och tycka av broschyr HUT Kommunikation 2 000 kr                                                10 000 kr               

Översyn över Fjälla stugan  - eldstad och golv i första hand SBF 5 000 kr                                                200 000 kr             

Konstutställning Kulturbryggan - Per Ottosson 

digitalt drivna verk med energi 

skapat av förnybara energikällor,

vernissage i maj 2023, formellt 

avslutas projektet 2023-09-0

UBF SBF/HUT/Kommunikation 1 000 kr                                                10 000 kr               

Rusta upp omklädningsbyggnaden alt. bygga nytt med toaletter /möjlighet 

till vattenpåfyllnad

Pris avser grov kalkyl på ny 

prefabricerad toalettbyggnad.

SBF 50 000 kr                                              500 000 kr             

Regelbunden kommunikation och marknadsföring                     Årlig uppdatering av material, 

kampanjer

Kommunikation SBF/HUT 5 000 kr                                                -  kr                     

Tillgängliggöra fornlämning gravfält SBF 10 000 kr                                              60 000 kr               

Åtgärd Kommentar Ansvarig Resurs Preliminär budget årlig kostnad Engångskostnad

Inventera möjligheter kring kommunal naturskola, utomhuspedagogik och 

kulturarvspedagogik, arkeologipedagogik,  naturum

Har varit i kontakt med Anders 

Nilsson VGR,

Arkeolog Benjamin Gran Danielsson, 

Marinbiologioch 

naturbruksgymnasiet

HUT SBF/UBF 2 000 kr                                                20 000 kr               

Nya möjligheter för olika aktiviteter och/eller aktörer Samverkan och pilotprojekt, söka 

externa medel för en initial insats

HUT SBF/UBF 5 000 kr                                                50 000 kr               

Modellområde för hållbar naturvård SBF 10 000 kr                                              

Öka tillgängligheten - kollektivtrafik SBF Ej fastställt

Koppla ihop området med Kuststigen SBF 5 000 kr                                                100 000 kr             

Cykelled från Lysekil SBF Ej fastställt

Summa: 233 000 kr                                          1 975 000 kr        

Vidareutveckling och 

större strukturella ändringar

2030

Aktivitetsytor och 

identitetsskapande åtgärder

Insatser kort sikt 2022/2023

Insatser längre sikt 2023/25

Insatser lång sikt 2026/30

Enklare åtgärder som gör stor 

skillnad på området 

Förberedelse för större insatser
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Återremiss - godkännande av nya stadgar för KHF Lysekils 
Omsorgsbostäder 

Sammanfattning 

Kooperativa hyresrättsföreningens (KHF) stadgar baseras i sin tur på Riksbyggens 
centrala stadgar. De frågeställningar gällande stadgarna som över tid diskuterats 
internt i kommunen, bedömer förvaltningen vara grundade i avsaknaden av interna 
av rutiner och tillämpningsföreskrifter för hur kommunen ska agera gentemot 
KHF.  

Ärendet om godkännande av KHF´s nya stadgar återremitterades vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-31. Motiveringen var att nya stadgar och 
tillämpningsföreskrifter ska fastställas av kommunstyrelsen vid ett och samma 
tillfälle. Tillämpningsföreskrifter har nu tagits fram och är förankrade i 
kommunstyrelsens presidium. 

Förvaltningen föreslår därför att de nya stadgarna och tillämpningsföreskrifterna 
kan godkännas. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa de nya stadgarna för 
Kooperativa hyresrättsförening omsorgsbostäder samt kommunens interna 
tillämpningsföreskrifter. 

Ärendet 

Kooperativa hyresgästföreningen (KHF) Lysekils Omsorgsbostäder har inkommit 
med begäran om att kommunen ska godkänna nya stadgar för föreningen. För att 
ändring ska kunna genomföras ska kommunen och Riksbyggen godkänna nya 
stadgar innan andra beslutet tas av stämman. På föreningens extrastämma 2022- 
01-28 togs första beslutet om nya stadgar. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2022-04-20 att återremittera 
ärendet med hänvisning till Ronald Rombrants med fleras förslag som innebar att 
dialog först ska föras mellan företrädare för KHF Lysekils omsorgsbostäder och 
kommunen. Därefter återremitterades ärendet än en gång vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-08-31 med motiveringen att tillämpningsföreskrifter och nya 
stadgar ska fastställas av kommunstyrelsen vid ett och samma tillfälle. 

Förvaltningens synpunkter  

Då KHF´s stadgar baseras på Riksbyggens centrala stadgar finns sannolikt inga 
formella hinder eller tveksamheter mot att dessa antas i sin nuvarande form. De 
frågeställningar gällande stadgarna som diskuterats i kommunen är enligt 
förvaltningens bedömning i stället mer beroende på avsaknad av interna av rutiner 
och tillämpningsföreskrifter för hur kommunen ska agera gentemot KHF.  

http://www.lysekil.se/
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Exempel på detta är hur, och om, kommunen har en kontinuerlig dialog och 
avstämningar med våra styrelserepresentanter, om kommunrevisionen uppdrag 
även omfattar KHF, att kommunens styrelserepresentanter saknar instruktioner 
från kommunen vad de ska styras av i sitt uppdrag med mera.   

Orsaken till att ärendet återemitterades första gången var att dialog först ska föras 
mellan företrädare för KHF Lysekils omsorgsbostäder och kommunen innan beslut. 
Detta skedde 2022-06-07 där olika frågeställningar diskuterades.  

Därefter återremitterades ärendet återigen vid kommunstyrelsens sammanträde 
2022-08-31 med motiveringen att tillämpningsföreskrifter och nya stadgar ska 
fastställas av kommunstyrelsen vid ett och samma tillfälle. 

Utifrån återremissens motivering 2022-08-31 har förvaltningen nu tagit fram 
förslag till tillämpningsföreskrifter som också är förankrade i kommunstyrelsens 
presidium. Förvaltningen föreslår därför fullmäktige att fastställa de nya stadgarna 
för KHF samt de tillämpningsföreskrifter som tagits fram av förvaltningen.  

Då KHF´s stadgar baseras på Riksbyggens centrala stadgar finns sannolikt inga 
formella hinder eller tveksamheter mot att dessa antas i sin nuvarande form. De 
frågeställningar gällande stadgarna som diskuterats i kommunen är enligt 
förvaltningens bedömning i stället mer beroende på avsaknad av interna av rutiner 
och tillämpningsföreskrifter för hur kommunen ska agera gentemot KHF.  

Exempel på detta är hur, och om, kommunen har en kontinuerlig dialog och 
avstämningar med våra styrelserepresentanter, om kommunrevisionen uppdrag 
även omfattar KHF, att kommunens styrelserepresentanter saknar instruktioner 
från kommunen vad de ska styras av i sitt uppdrag med mera.   

Förvaltningen förordar därför att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 
fastställa de nya stadgarna för KHF Lysekils omsorgsbostäder samt de interna 
tillämpningsföreskrifterna.  

Tillämpningsföreskrifterna är framtagna och förankrade i kommunstyrelsens 
presidium.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 
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Inledning och syfte 

Lysekils kommun stiftade 2010-11-16 tillsammans med Riksbyggen Kooperativa 
hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder. (org nr 769622-3408) Syftet med 
föreningen är att ge Lysekils kommun alternativ till traditionellt ägande och 
förvaltning. Detta samtidigt som kommunen ges inflytande över att ekonomi och 
funktion, långsiktig förvaltning och kvalitet säkerställs samt att verksamhet och boende 
ges långtgående medinflytande.  

Dessa tillämpningsföreskrifter syftar till att förtydliga Lysekils kommuns agerande i 
relation till delägarskapet och gällande stadgar. 

Styrelserepresentation 

Kommunen har enligt stadgarna (§31) rätt att utse två (2) till tre (3) ledamöter och två 
(2) till tre (3) suppleanter.  

Kommunens antal ledamöter får inte överstiga antalet utsedda av föreningsstämman. 
För att möjliggöra bästa möjliga insyn och inflytande skall kommunen utse lika många 
ledamöter och suppleanter som föreningsstämman utser. Dessa utses av 
kommunfullmäktige genom valberedningens arbete. 

Uppdraget som styrelseledamot/suppleant 

Enligt stadgarna (§30) är styrelsens uppgift att företräda föreningen och ansvara för att 
föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett 
tillfredsställande sätt. De ledamöter och suppleanter som väljs från Lysekils kommun 
ska bidra i detta arbete och också säkerställa att kommunens intressen bevakas i 
styrelsearbetet och utvecklingen av föreningen och dess verksamhet. Med kommunens 
intressen avses övergripande vision och mål samt relevanta styrande dokument. 

Kontinuerlig dialog 

En kontinuerlig dialog förs mellan kommunstyrelsens presidium och kommunens 
representanter i föreningen. Dialogen syftar till att dels kanalisera ömsesidig 
information, dels ge kommunens representanter vägledning i hur kommunen som 
delägare vill att styrelseledamöterna ska agera i föreningens styrelse. Dialog hålls efter 
inbjudan från kommunstyrelsens presidium eller vid önskemål från kommunens 
representanter. 

Beslutsdialog och kommunens skriftliga godkännande 

En dialog ska föras mellan föreningen och kommunen innan beslut av större eller 
principiell betydelse. Denna dialog sker mellan kommunstyrelsens presidium och 
föreningens styrelse alternativt ordförande. Detta för att möjliggöra en ömsesidig 
förståelse och nytta av de åtgärder och investeringar som planeras eller ska 
genomföras. 

Enligt stadgarna (§36, §47, §48, §49) krävs skriftligt godkännande av kommunen i vissa 
frågor. Kommunens skriftliga godkännande ska ges av kommunfullmäktige och ärendet 
beredas av kommunstyrelsen och dess förvaltning.  

Kommunikation och rapportering 

Kommunens representanter i styrelsen ansvarar för att säkerställa att föreningen 
lämnar uppgifter till Lysekils kommuns uppföljningsrapporter (april, augusti och 
helår). Uppgifterna omfattar såväl verksamhet som ekonomi.  
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Kommunens representanter i styrelsen ska också förse kommunen med information 
som kan användas på kommunens hemsida för att ge information till 
kommuninvånarna rörande föreningens arbete. 

Kommunrevisionen 

Enligt stadgarna (§52) framgår att kommunen kan utse en revisor med suppleant.  
Kommunen avser inte att utse en revisor. Avsikten med dessa tillämpningsföreskrifter 
är att ge kommunen god insikt i föreningens arbete och därmed bedöms att ytterligare 
revision från kommunens sida inte är nödvändig. Kommunen tar också del av 
revisionsrapporten framtagen av de revisorer som utses av föreningsstämman.  

Denna tillämpningsföreskrift gäller tills vidare och en översyn görs vid behov eller i 
samband med att stadgarna för föreningen revideras. 
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Föreningen 

§ 1 Företagsnamn, ändamål och säte 

Föreningens företagsnamn är Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Lysekils 

Omsorgsbostäder. 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att 

till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt i Lysekils 

kommun, vilka bostäder ska vara avsedda för vård-och omsorgboende och/eller 

trygghetsboende. Vidare kan föreningen hyra ut därmed sammanhängande 

verksamhetslokaler och andra lokaler. 

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Lysekils kommun. 

§ 2 Upplåtelsens omfattning m m 

Upplåtelse och utövande av kooperativ hyresrätt sker på de villkor som anges i 

hyresavtalet (upplåtelseavtalet), föreningens eventuella ekonomiska plan, dessa 

stadgar och lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt. 

En upplåtelse av kooperativ hyresrätt får endast avse hus eller del av hus. En 

upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, 

om marken ska användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. 

Kooperativ hyresrätt kan endast upplåtas till medlem i föreningen. 

§ 3 Definitioner 

Med kooperativ hyresrätt avses den rätt föreningen upplåter enligt lagen om 

kooperativ hyresrätt.  

Endast bostadslägenhet kan upplåtas med kooperativ hyresrätt. Med bostadslägenhet 

avses en lägenhet som helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad jämte 

därtill hörande utrymmen och i förekommande fall mark. 

Med kooperativ hyresgäst avses medlem som innehar en kooperativ hyresrätt. 

Med medlemsinsats avses den insats som varje medlem ska betala till föreningen för 

att delta i föreningen.  

Medlemskap och upplåtelse av kooperativ hyresrätt 

§ 4 Föreningens medlemmar  

Medlemskap i föreningen kan beviljas 

1. Riksbyggen ekonomisk förening, i fortsättningen betecknat Riksbyggen, 

2. Lysekils kommun, i fortsättningen betecknad Kommunen,  

3. Samverkansföreningen för kooperativa hyresrättsföreningar förvaltade av 

Riksbyggen, i fortsättningen betecknad Samverkansföreningen, 

4. fysisk person som efter särskild prövning av Kommunen erhållit 

biståndsbeslut enligt 5 kap 5 § andra och tredje stycket eller 5 kap 7 § tredje 

stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller 9 § punkten 8 eller 9, lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 



   

 
 

 

  

  

 

5 (19) 

5. fysisk person som uppfyller föreningens villkor för att erhålla en 

trygghetsbostad och som erbjudits och tackat ja till sådan bostadslägenhet 

med kooperativ hyresrätt i föreningen. 

§ 5 Allmänna bestämmelser om medlemskap m.m. 

Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av 

bestämmelserna i dessa stadgar, lagen om kooperativ hyresrätt och lagen om 

ekonomiska föreningar. 

Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad från det att 

skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om 

medlemskap. 

Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder.  

§ 6 Rätt till medlemskap vid övergång av kooperativ hyresrätt 

Den som enligt 12 kap 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycket 

jordabalken har förvärvat en kooperativ hyresrätt får inte vägras inträde i föreningen.  

§ 7 Hyresavtal (upplåtelseavtal) 

Upplåtelse av en lägenhet med kooperativ hyresrätt ska ske skriftligen. I hyresavtalet 

ska parternas namn anges liksom den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som 

ska betalas i medlemsinsats och hyra. 

Utträde ur föreningen  

§ 8 Uppsägning 

En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. En kooperativ 

hyresgäst som säger upp sitt medlemskap i föreningen anses även ha sagt upp sitt 

hyresavtal. 

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en 

(1) månad sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde. Begäran om utträde ska 

göras till föreningens styrelse.  

Styrelsen kan besluta om kortare avgångstid. 

§ 9 Uteslutning 

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intresse 

eller inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen kan uteslutas ur föreningen. Beslut 

om uteslutning fattas av styrelsen.  

En medlem som uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i 

överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.  

§ 10 Förverkande 

När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt bestämmelserna i 12 kap 42 § 

jordabalken eller § 26 i dessa stadgar, ska den kooperativa hyresgästen anses ha 

utträtt ur föreningen, om inte styrelsen har gått med på att hyresgästen står kvar som 

medlem. Detsamma gäller om hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna i 

12 kap 46 § jordabalken.  
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Avgifter till föreningen 

§ 11 Medlemsinsats 

Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats. 

Medlemsinsatsen ska uppgå till 100 kronor och betalas i samband med att 

medlemskap beviljas.  

§ 12 Hyra 

För nyttjande av lägenhet ska kooperativ hyresgäst betala hyra.  

Styrelsen ska fastställa hyran. Hyran ska fastställas så att föreningens ekonomi är 

långsiktigt hållbar. Hyran ska fördelas på föreningens kooperativa hyresrätter i 

förhållande till lägenheternas yta samt läge i huset.  

Om en kostnad som hänför sig till uppvärmning eller nedkylning av lägenheterna 

eller dess förseende med varmvatten eller elektrisk ström kan påföras en lägenhet 

efter individuell mätning, ska beräkningen av hyran till den del hyran avser ersättning 

för sådan kostnad, ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen. För andra 

kostnader kan styrelsen besluta om särskild debitering enligt följande stycke. 

Hyra enligt särskild debitering 

Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga 

eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild 

debitering. 

Betalning av hyran 

Om inte styrelsen bestämt annat ska medlemmarna betala hyra månadsvis i förskott. 

Betalning ska erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. 

Om hyresgästen betalar hyran på post eller bankkontor, anses beloppet ha kommit 

föreningen tillhanda omedelbart vid betalningen. Lämnar hyresgästen ett 

betalningsuppdrag på hyran till bank-, post- eller girokonto anses beloppet ha kommit 

föreningen tillhanda när betalningsuppdraget togs emot av det förmedlande kontoret.   

§ 13 Ränta och inkassoavgift vid försenad betalning 

Om inte hyra och avgifter till föreningen betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 

räntelagen (1975:635) på obetalt belopp från förfallodagen till dess att full betalning 

sker.  

Vid försenad betalning av avgift eller övrig förpliktelse mot föreningen ska medlem 

även betala påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift enligt lagen 

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m.  

§ 14 Övriga avgifter 

För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom 

upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild 

ersättning som bestäms av styrelsen med iakttagande av jordabalken och annan 

lagstiftning. 

§ 15 Återbetalning av medlemsinsats 

När en medlem har avgått ur föreningen har denne rätt enligt lagen (2018:672) om 

ekonomiska föreningar att sex månader efter avgången få ut inbetald medlemsinsats. 

Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i förhållande 
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till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som 

hänför sig till tiden för avgången.  

 

Det belopp som återbetalas enligt ovan är samma medlemsinsats avflyttande 

medlemmen betalat med eventuellt avdrag för kvittning enligt nedan. Dock gäller att 

återbetalning inte kan ske med större belopp än det som erläggs av nytillträdande 

medlem då den aktuella lägenheten upplåts med kooperativ hyresrätt.  

Avgår eller utesluts medlem till följd av hyresförhållandets upphörande får 

föreningen ta i anspråk medlemmens insats för kvittning. 

Om den kooperativa hyresrätten upphör att gälla före medlemmens avgång gäller 

följande i fråga om återbetalning av upplåtelseinsats. Om den kooperativa hyresrätten 

upphör att gälla enligt 12 kap 10 § jordabalken eller enligt 3 kap 13 § eller 15 § lagen 

(2002:93) om kooperativ hyresrätt har medlemmen rätt att få tillbaka 

upplåtelseinsatsen inom sex månader från det att kooperativa hyresrätten upphörde att 

gälla. Om den kooperativa hyresrätten i annat fall upphört att gälla före medlemmens 

avgång ska upplåtelseinsatsen betalats tillbaka sex månader efter utgången av det 

räkenskapsår som slutar näst efter en månad från det att kooperativa hyresrätten sades 

upp. 

En avgående medlem har inte rätt att få tillbaka ett högre belopp än han eller hon har 

betalt in till föreningen som insatser. 

Användning av lägenheten 

§ 16 Avsett ändamål 

Hyresgästen får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 

Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för 

föreningen eller någon annan medlem i föreningen.  

Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är permanentbostad för 

hyresgästen såvida inte annat särskilt anges i hyresavtalet. 

§ 17 Sundhet, ordning och skick 

När hyresgästen använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i 

omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan 

eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen 

ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att 

bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Om föreningen 

antagit ordningsregler är hyresgästen skyldig att rätta sig efter dessa.  

Hyresgästen ska hålla noggrann tillsyn över att ovan angivna åligganden fullgörs 

också av dem som han eller hon svarar för enligt jordabalken. 

Om det förekommer störningar i boendet ska föreningen ge hyresgästen tillsägelse att 

se till att störningarna omedelbart upphör samt underrätta socialnämnden i den 

kommun där lägenheten är belägen om störningarna. 

Vid störningar som är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning har 

föreningen rätt att säga upp hyresgästen utan tillsägelse. 
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Om hyresgästen vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med 

ohyra får detta inte tas in i lägenheten.  

§ 18 Upplåtelse av lägenheten i andra hand 

En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan 

för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. En förutsättning för 

att styrelsen ska lämna sitt samtycke är att den eller de som hyresgästen ska upplåta 

sin lägenhet till uppfyller någon av punkterna i 4 §. Den som hyr i andra hand kan 

inte bli medlem i föreningen. 

§ 19 Inneboende 

Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra 

men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.  

Underhåll av lägenheten 

§ 20 Underhållsansvar 

Föreningen har underhållsansvaret för bostadslägenheterna och fastigheten i övrigt.  

Hyresgästen svarar dock för reparationer och underhåll av lägenheten som beror på 

skador i lägenheten eller onormalt slitage. 

§ 21 Reparationer p g a brand- eller vattenledningsskada 

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar hyresgästen 

endast om skadan uppkommit genom 

1. egen vårdslöshet eller försummelse, eller  

2. vårdslöshet eller försummelse av  

a) någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst,  

b) någon annan som är inrymd i lägenheten, eller  

c) någon som utför arbete i lägenheten för hyresgästens räkning.  

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller 

försummelse av någon annan än hyresgästen själv är dock hyresgästen ansvarig 

endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. 

§ 22 Hyresgästens skyldighet att anmäla brister 

Hyresgästen är skyldig att utan dröjsmål till föreningen anmäla fel och brister i 

lägenheten.  

§ 23 Föreningens rätt till tillträde till lägenhet 

Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för 

tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När lägenheten är ledig till 

uthyrning är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid. Föreningen ska se 

till att hyresgästen inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.  

Om hyresgästen inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det får 

Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. 
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Underhåll av fastigheten och underhållsfonder 

§ 24 Underhållsplan för föreningens fastighet med byggnader 

Styrelsen ska upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande av 

underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader. 

§ 25 Fond för underhåll 

Inom föreningen ska bildas en fond för det planerade underhållet av föreningens 

fastighet/er med tillhörande byggnader. Avsättning till föreningens underhållsfond 

görs årligen enligt styrelsebeslut med utgångspunkt i underhållsplan.  

Kooperativa hyresrättens förverkande 

§ 26 Förverkandegrunder 

Den kooperativa hyresrätten är förverkad och föreningen har rätt att säga upp 

hyresgästen till avflyttning 

1. Dröjsmål med betalning av hyran 

om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen, 

2. Olovlig överlåtelse eller olovlig andrahandsupplåtelse 

om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter kooperativa 

hyresrätten eller annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i 

andra hand och inte efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller 

ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad,  

3. Annat ändamål eller inneboende till men för föreningen 

om lägenheten används i strid med avsett ändamål eller hyresgästen har inneboende 

till men för föreningen,  

4. Ohyra 

om hyresgästen eller någon annan, till vilken kooperativa hyresrätten överlåtits eller 

lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i 

lägenheten eller genom att inte underrätta föreningen om detta bidrar till att ohyran 

sprids i fastigheten, 

5. Vanvård, störningar, brott mot sundhet ordning och gott skick 

om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller någon annan, till vilken 

kooperativa hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det 

som ska iakttas enligt 17 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn 

som krävs enligt nämnda bestämmelse och rättelse inte utan dröjsmål sker efter 

tillsägelse,  

6. Vägrat tillträde 

om hyresgästen inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 23 § eller för utrotning av 

ohyra och hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt för detta  

7. Skyldighet av synnerlig vikt 

om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som går utöver hyresgästens 

skyldigheter enligt hyreslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för 

föreningen att skyldigheten fullgörs, eller 
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om hyresgästen åsidosätter skyldighet enligt dessa stadgar som går utöver 

hyresgästens skyldigheter enligt lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och det 

måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, 

8. Ej ansöker om medlemskap 

om hyresgästen har förvärvat den kooperativa hyresrätten på sätt som anges i 12 kap. 

32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycket jordabalken och hyresgästen inte 

efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om medlemskap i föreningen, eller 

9. Brottsligt förfarande m m 

om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller 

liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte 

oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 

§ 27 Hinder för förverkande 

Den kooperativa hyresrätten är inte förverkad om det som ligger hyresgästen till last 

är av ringa betydelse. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om det som ligger 

hyresgästen till last har sin grund i att en närstående eller tidigare närstående har 

utsatt hyresgästen eller någon i hyresgästens hushåll för brott.  

§ 28 Möjlighet att vidta rättelse m m 

Uppsägning på grund av förhållanden som avses 26 § punkterna 1-3, 5 eller 6 får ske 

endast om hyresgästen låter blir att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Detta 

gäller dock inte om kooperativa hyresrätten är förverkad på grund av särskilt 

allvarliga störningar i boendet.  

Uppsägning på grund av störningar i boendet enligt 26 §, punkten 5, får inte ske 

förrän socialnämnden har underrättats. Vid uppsägning på grund av särskilt allvarliga 

störningar får uppsägning ske utan föregående underrättelse till socialnämnden. En 

kopia av uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden. Vid giltig 

andrahandsupplåtelse av lägenheten krävs dock underrättelse till socialnämnden även 

vid särskilt allvarliga störningar om det är den till vilken lägenheten är upplåten i 

andra hand som orsakar dessa eller om denne inte håller den tillsyn som krävs enligt 

17 §. 

Vid förverkande enligt 26 §, punkten 4 eller 7, måste uppsägning ske inom två 

månader från det att föreningen fick kännedom om förhållandena som avses för att 

hyresgästen ska få skiljas från lägenheten och vid förverkande enligt punkten 2 måste 

föreningen inom två månader från det att föreningen fick vetskap om förhållande som 

avses i nämnda punkt sagt till hyresgästen att vidta rättelse för att hyresgästen ska få 

skiljas från lägenheten.  

En hyresgäst kan skiljas från lägenheten på grund av förhållande som avses 26 § 

punkten 9 endast om föreningen har sagt upp avtalet inom två månader från det att 

föreningen fick kännedom om förhållandet. Om den brottsliga verksamheten har 

angetts till åtal eller förundersökning har inletts inom samma tid, har föreningen dock 

kvar sin rätt att säga upp avtalet intill dess att två månader har gått från det att domen 

i brottmålet vann laga kraft eller det rättsliga förfarandet avslutades på annat sätt.  

§ 29 Återvinning vid försenad betalning av hyran 

Är kooperativa hyresrätten förverkad på grund av dröjsmål med betalning av hyran 

och har föreningen med anledning därav sagt upp avtalet, får hyresgästen inte på 

grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om hyran betalas inom tre (3) veckor från 
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det att hyresgästen har delgetts underrättelse om att han eller hon genom att betala 

hyran på angivet sätt får tillbaka kooperativa hyresrätten samt meddelande om 

uppsägningen och anledningen till denna lämnats till socialnämnden i den kommun 

där lägenheten är belägen.  

I avvaktan på att hyresgästen visar sig ha gjort vad som fordras enligt första stycket 

för att få tillbaka kooperativa hyresrätten får beslut om avhysning inte meddelas 

förrän det efter utgången av den tid som anges i det stycket har gått ytterligare två (2) 

vardagar. 

En hyresgäst får inte heller skiljas från lägenheten om 

1. socialnämnden inom den tid som anges i första stycket skriftligen har meddelat 

föreningen att nämnden åtar sig betalningsansvaret för hyran, eller 

2. hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den tid som anges i första 

stycket på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och hyran 

har betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs 

i första instans.  

Ovan gäller inte, om hyresgästen ändå är skyldig att flytta inom kortare tid än en (1) 

månad efter det att kooperativa hyresrätten förverkats. 

Styrelse och valberedning 

§ 30 Allmänt 

Föreningens angelägenheter ska handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda 

föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra 

angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. 

Styrelsen ska arbeta för utbildning av och information till medlemmarna samt lösa 

frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel 

och aktiva deltagande i verksamheten främjas. 

Styrelsen ska med hänsyn till hyresgästernas olika förutsättningar skapa likvärdiga 

möjligheter för alla att nyttja kooperativa hyresrätten. 

§ 31 Ledamöter och suppleanter 

Mandatperiod 

Ledamöterna och suppleanterna, som väljs på stämman, väljs för en period av högst 

två (2) år. Ledamot och suppleant kan omväljas. Om en helt ny styrelse väljs på 

föreningsstämma ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, 

vara ett (1) år. 

För det fall vakanser uppkommer efter ledamöter eller suppleanter under 

mandatperioden ska dessa ersättas senast vid närmast därpå följande ordinarie 

föreningsstämma. Vid val efter vakanser gäller att ny ledamot eller suppleant utses av 

den som utsåg den ledamot eller suppleant som ska ersättas. 

Antalet ledamöter och suppleanter samt utseende därav 

Styrelsen ska bestå av 5-7 styrelseledamöter och 5-7 suppleanter som utses enligt föl-

jande. 
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1. Föreningsstämman väljer två (2) till tre (3) ledamöter samt två (2) till tre (3) 

suppleanter.  

2. Kommunen utser två (2) till tre (3) ledamöter och två (2) till tre (3) suppleanter.  

3. Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1) suppleant. 

Valbar till uppdrag som ledamot eller suppleant, enligt punkt 1, är myndig person 

som är medlem, eller bosatt i föreningens hus och tillhör hyresgästs familjehushåll. 

Valbar är även person som representerar vård- och omsorgsverksamheten, kommunen 

eller Riksbyggen.  

Vidare är person som utsetts av Kommunen respektive Riksbyggen, enligt punkt 2 

och 3, behörig att vara ledamot eller suppleant.  

Föreningsvalda suppleanter inträder i den ordning de är valda såvida inte stämman 

har valt personliga suppleanter. Suppleanter som utsetts av annan än stämman 

inträder för ledamot utsedd av densamma som utsåg suppleanterna och i den ordning 

som den som utsåg dem bestämmer. 

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § 

föräldrabalken kan inte vara ledamot eller suppleant. 

§ 32 Ordförande, sekreterare m fl 

Styrelsen ska inom sig utse ordförande vid det styrelsesammanträde som hålls i 

anslutning till den ordinarie föreningsstämman eller i anslutning till extra 

föreningsstämma i den mån styrelseval har förekommit på sådan stämma. Vid samma 

styrelsesammanträde ska även vice ordförande och sekreterare utses.  

§ 33 Sammanträden 

Ordföranden ska se till att sammanträde hålls när så behövs. 

Ledamot har rätt att begära att styrelsen ska sammankallas. Sådan begäran ska 

framställas skriftligen med angivande av vilket ärende ledamoten vill att styrelsen ska 

behandla. Ordföranden är om sådan framställan görs skyldig att sammankalla 

styrelsen.  

§ 34 Styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande vid 

sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av 

de närvarande röstat, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. I 

det fall styrelsen inte är fulltalig när ett beslut ska fattas gäller för beslutsförheten att 

mer än 1/3 av hela antalet ledamöter har röstat för beslutet. 

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte följa sådana föreskrifter 

av föreningsstämman som står i strid med lagen om kooperativ hyresrätt, lagen om 

ekonomiska föreningar eller dessa stadgar. 

§ 35 Protokoll 

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas eller 

justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen utser. 

Tid för sammanträdet, vilka som närvarat samt vilka beslut som fattats ska anges i 

protokollet. Ledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. 
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Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 

§ 36 Vissa beslut 

Beslut om inteckning m m 

Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får inte utan 

Kommunens skriftliga godkännande besluta om inteckning eller annan inskrivning i 

föreningens fasta egendom eller tomträtt. 

Beslut om avyttring av föreningens fastighet/tomträtt m m 

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte utan föreningsstämmans 

beslut samt Kommunens skriftliga godkännande besluta om rivning eller avhända 

föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. För beslut om överlåtelse av hus som 

tillhör föreningen och i vilket det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med 

kooperativ hyresrätt gäller vad som anges i 48 § nedan. 

Styrelsen får besluta om väsentliga förändringar (till- och/eller ombyggnad) av 

föreningens egendom utan föreningsstämmans beslut. Beslut om väsentlig förändring 

som berör en enskild medlems lägenhet och som denne motsätter sig ska dock alltid 

beslutas av föreningsstämman. 

Beslut om förvärv av fastighet, hus eller tomträtt   

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte utan föreningsstämmans 

beslut samt Kommunens skriftliga godkännande besluta om förvärv av fastighet, hus 

eller tomträtt. Se 47 § nedan.  

Kollektivanslutning bredband, telefoni, TV m m  

Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får träffa avtal 

om att ansluta lägenheterna till bredband, telefoni, TV-betalkanaler eller liknande 

förmedlade tjänster. 

§ 37 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter 

två i förening. 

§ 38 Besiktningar 

Styrelsen ska fortlöpande företa erforderliga besiktningar av föreningens egendom 

som föreningen har underhållsansvaret för och i årsredovisningens 

förvaltningsberättelse avge redogörelse för kommande underhållsbehov och under 

året vidtagna underhållsåtgärder av större omfattning. 

§ 39 Likhetsprincipen 

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en handling eller 

annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon 

annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. 

§ 40 Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma (årsstämma) utses årligen minst två (2) ledamöter till 

valberedningen. Deras uppdrag gäller för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma 

(årsstämma) hållits. 

Valberedningens uppgift är att föreslå valbara och lämpliga kandidater till 

förtroendeposter som föreningsstämman ska välja. 
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Föreningsstämma 

§ 41 När stämma ska hållas 

Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska hållas inom sex (6) månader efter 

utgången av varje räkenskapsår, dock tidigast tre (3) veckor efter det att revisorerna 

överlämnat sin berättelse. 

Extra stämma ska hållas om styrelsen finner skäl att hålla föreningsstämma före nästa 

ordinarie stämma. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål 

skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade 

medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag då sådan begäran 

kom in till föreningen. 

§ 42 Dagordning  

Vid ordinarie stämma (årsstämma) ska förekomma: 

a) Stämmans öppnande 

b) Fastställande av röstlängd 

c) Val av stämmoordförande 

d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet 

f) Val av rösträknare 

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning 

i) Framläggande av revisorernas berättelse 

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

k) Beslut om resultatdisposition 

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter 

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och 

valberedning 

o) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

p) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

q) Val av valberedning 

r) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda 

ärenden (motioner) som angetts i kallelsen 

s) Stämmans avslutande 

Vid extra föreningsstämma ska förutom ärenden enligt a-g samt s ovan förekomma 

endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen. 

§ 43 Kallelse  

Ordinarie stämma (årsstämma) 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska tidigast sex (6) veckor och 

senast två (2) veckor före stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens 

fastighet eller lämnas genom skriftligt meddelande i medlemmarnas 

brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar eller med elektroniska hjälpmedel såsom e-post. 

Därvid ska genom hänvisning till 42 § i stadgarna eller på annat sätt anges vilka 

ärenden som ska förekomma till behandling vid stämman. Om förslag till ändring av 

stadgarna ska behandlas ska kallelsen delas ut i medlemmarnas 

brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar och det huvudsakliga innehållet av ändringen 

anges i kallelsen. 
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Om det krävs för att föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två 

stämmor får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman 

har hållits. I en sådan kallelse ska det anges vilket beslut den första stämman har 

fattat. 

Extra stämma 

Kallelse till extra föreningsstämma ska på motsvarande sätt ske tidigast sex (6) 

veckor och senast två (2) veckor före stämman, varvid det eller de ärenden för vilka 

stämman utlyses ska anges. Dessa kallelsefrister gäller även om föreningsstämman 

ska behandla 

1. en fråga om ändring av stadgarna 

2. en fråga om likvidation, eller 

3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion. 

§ 44 Motioner 

Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska 

skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets 

utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.  

§ 45 Rösträtt, ombud och biträde 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en 

kooperativ hyresrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. 

Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser 

mot föreningen enligt dessa stadgar och lag. 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den 

som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig 

dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ingen får 

som ombud företräda mer än en medlem. 

Ombud får endast vara: 

• annan medlem (innehar flera medlemmar kooperativ hyresrätt gemensamt får 

endast en av dem företräda annan medlem som ombud) 

• medlemmens make/registrerad partner 

• sambo 

• föräldrar 

• syskon 

• barn 

• förordnad god man 

 

En medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. 

Biträde får endast vara: 

• annan medlem 

• medlemmens make/registrerad partner 

• sambo 

• föräldrar 

• syskon 



   

 
 

 

  

  

 

16 (19) 

• barn 

• god man 

• medlemmens ställföreträdande enligt lag 

 

§ 46 Beslut och omröstning 

Föreningsstämmans mening är den som har fått mer än hälften av de avgivna 

rösterna, eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder. Vid val 

anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom 

lottning. 

Första stycket gäller inte för sådana beslut som för sin giltighet kräver särskild 

majoritet enligt dessa stadgar eller enligt lag. 

Alla omröstningar vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad 

medlem vid personval begär sluten omröstning. 

§ 47 Avhända fast egendom, förvärva fastighet, ny ekonomisk plan, 

likvidation och fusion 

För giltighet av följande beslut fordras stämmobeslut samt skriftliga godkännanden av 

Kommunen. 

1. Beslut att avhända föreningen fast egendom, hus eller tomträtt. 

2. Beslut att förvärva fastighet, hus eller tomträtt. 

För giltighet av följande beslut fordras stämmobeslut samt skriftliga godkännanden av 

Riksbyggen och Kommunen.  

1. Beslut angående ny ekonomisk plan.  

2.  Beslut att föreningen ska träda i likvidation, avvecklas enligt förenklat förfarande 

eller fusioneras med juridisk person.  

§ 48 Överlåtelse av hus med kooperativ hyresrätt 

Ett beslut om överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen och där det finns en eller 

flera lägenheter som är upplåtna med kooperativ hyresrätt är giltigt endast om 

1. det har fattats på det sätt som enligt 2 kap. 23a § lagen (2002:93) om kooperativ 

hyresrätt gäller för beslut om likvidation, och 

2. hyresgästerna i minst två tredjedelar av de lägenheter i huset som är upplåtna med 

kooperativ hyresrätt har gått med på beslutet.  

Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigt att Kommunen 

skriftligen ska godkänna detsamma.  

§ 49 Ändring av stadgarna 

Majoritetskrav 

Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är 

ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats av två på varandra följande 

föreningsstämmor och minst 2/3, eller det högre antal som anges nedan, av de 

röstande på den senare stämman gått med på beslutet. 
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Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelser att 

erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans eller hennes rätt till 

årsvinst inskränks är giltigt, om beslutet på den senare stämman har biträtts av minst 

3/4 av de röstande. 

Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka hyran ska beräknas fordras att 

minst 3/4 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. 

Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess 

upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med 

på beslutet. 

Godkännande av Riksbyggen och Kommunen samt registrering 

Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigt att 

Riksbyggen och Kommunen godkänner detsamma. 

Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering hos 

Bolagsverket. Beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett.  

Årsredovisning, räkenskaper och revision 

§ 50 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 

december.  

§ 51 Årsredovisning och fördelning av överskott 

Styrelsen ska senast sju (7) veckor innan årsstämman till föreningens revisorer 

överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och 

balansräkning.  

Eventuellt överskott i föreningens verksamhet ska avsättas till fond för planerat 

underhåll eller balanseras i ny räkning.  

§ 52 Revisorer 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen 

vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits 

två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter, av vilka en revisor och en suppleant 

bör vara auktoriserad eller godkänd revisor. Därutöver kan Kommunen utse en 

revisor med en suppleant. Samtliga suppleanter är personliga. 

Om ett registrerat revisionsbolag utses till revisor ska ingen suppleant utses för den 

revisorn. 

§ 53 Revisorernas granskning 

Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens 

årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna ska följa 

de särskilda föreskrifter som beslutats på föreningsstämman, om de inte strider mot 

lag, dessa stadgar eller god revisionssed. 

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska 

föreningar föreskriven revisionsberättelse till föreningsstämman. 

Revision ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen inom fyra 

(4) veckor efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna. 
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För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningar mot styrelsens 

förvaltning ska styrelsen avge skriftlig förklaring till stämman. 

§ 54 Årsredovisningen och revisorernas berättelse  

Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens 

yttrande över revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast två 

(2) veckor före årsstämman. 

Övrigt 

§ 55 Medlemskap i Samverkansföreningen och i Riksbyggen 

intresseförening 

Föreningen får vara medlem i den ideella Samverkansföreningen för kooperativa 

hyresrättsföreningar förvaltade av Riksbyggen.  

Föreningen får även vara medlem i Riksbyggen intresseförening där föreningen har 

sin verksamhet och via denna vara andelsägare i Riksbyggen ekonomisk förening. 

§ 56 Meddelanden till medlemmarna 

Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag ska meddelanden till medlemmarna ske 

genom anslag på väl synlig plats i föreningens fastighet eller genom utdelning i 

medlemmarnas brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar eller med elektroniska 

hjälpmedel såsom e-post. 

§ 57 Fördelning av tillgångar om föreningen upplöses 

Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats, överskottet tillfalla 

Kommunen. 

§ 58 Annan lagstiftning 

I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, lagen om 

kooperativ hyresrätt, lagen om ekonomiska föreningar, liksom annan lag som berör 

föreningens verksamhet. Om bestämmelser i dessa stadgar framledes skulle komma 

att stå i strid med tvingande lagstiftning gäller lagens bestämmelser. 

______ 
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Undertecknade intygar att ovanstående stadgar antogs vid föreningsstämma 

den [dag månad år] samt [dag månad år]. 

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder 

Ort och datum 

   

   

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

Ovanstående stadgar har godkänts av Riksbyggen. 

Stockholm den  

Riksbyggen ekonomisk förening 

 

Enligt fullmakt 

 

 

Ovanstående stadgar har godkänts av Lysekils kommun. 

   

Ort och datum   

Lysekils kommun 
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Ansökan från KHF Lysekils Omsorgsbostäder om kommunal 
borgen som säkerhet för att finansiera trygghetslägenheter i 
Brastad 

Sammanfattning 

Kommunen har fått en ansökan från KHF Lysekils Omsorgsbostäder om kommunal 
borgen som säkerhet för att finansiera 30 trygghetslägenheter i Brastad. Det är en 
komplex fråga och synpunkter och ställningstagande har undersökts. Förslaget är 
att inte bevilja borgen.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte bevilja kommunal borgen.  

Ärendet 

I december 2021 förhandsinformerade Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) 
Lysekils Omsorgsbostäder kommunstyrelsens presidium om att de planerar att 
bygga ett trygghetsboende i Brastad. Byggnationen är tänkt att ske i samarbete med 
Riksbyggen och för att kunna finansiera byggnationen såg föreningen behov av att 
Lysekils kommun ger föreningen borgen på lån.  

Lysekils kommun har under februari 2022 fått en formell ansökan från KHF 
Lysekils Omsorgsbostäder om borgen som säkerhet för lån till finansiering av 
nybyggnation av 30 nya trygghetslägenheter på Läkarvägen 3 i Brastad om 98,5 
mnkr.  

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för vidare utredning.   

Förvaltningens utredning 

Förvaltningen bedömer att frågan om att bevilja borgen enligt förfrågan är komplex 
och behöver utredas. Kommunen har en stor andel äldre, vilket kan indikera att det 
finns ett behov av boende för äldre i kommunen. Det gjordes en utredning 2020 
angående dimensionering och lokalisering av boendeplatser inom äldreomsorgen. 
Rapporten visade bland annat att det finns behov av att satsa på alternativa 
boendeformer som trygghetsboende i kommunen. Rapporten överlämnades till 
socialnämnden för fortsatt planering av äldreomsorgen i Lysekils kommun. Frågan 
är var i kommunen det är lämpligt att placera ett trygghetsboende och vilken 
betalningsvilja som finns hos tänkta målgrupper. 

Enligt kommunens riktlinjer för finansverksamhet har kommunen möjlighet att gå i 
borgen gällande ändamål som tillhör kommunens kompetensområden. 

Det är en risk att gå i borgen, vilket måste utredas i förhållande till kommunens 
ekonomi, projektets investerings- och driftkalkyler samt kommunens övriga 
investeringsbehov.  

Kommunstyrelseförvaltningen har samlat in bedömningar från olika 
tjänstepersoner och nedan redovisas några viktiga ställningstagande. 

http://www.lysekil.se/
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Befolkningsutvecklingen i området över tid framåt 

Lysekils kommun har en åldrande befolkning, och kommundelarna har olika 
strukturer. I Brastad är åldersfördelningen enligt nedan.  

 

 

Behov av boende för äldre i området över tid framåt 

I kommunens bostadsförsörjningsprogram står att läsa att det finns ett ökat behov 
av olika mellanboenden dvs boende för äldre som inte behöver särskilt boende, se 
utdrag nedan. 

”För friska äldre personer handlar det om att bostadsmarknaden ska kunna erbjuda 
ändamålsenliga alternativ till en befintlig större lägenhet eller villa, för att frigöra 
bostäder i det befintliga beståndet och på detta sätt stimulera flyttkedjor. 

För friska äldre personer med behov av visst stöd finns idag olika former av så 
kallade mellanboenden, det vill säga trygghets- eller seniorboenden. Efterfrågan på 
dessa kan förväntas öka i takt med att antalet äldre ökar, samtidigt som vi blir allt 
friskare längre upp i åldrarna. Det finns redan idag en uttalad efterfrågan på 
trygghetsboende i Grundsund på Skaftö. Nyproduktion av denna typ av bostäder är 
inget alternativ för ekonomiskt svaga personer, och därför är det viktigt att utreda 
möjligheten att tillskapa denna typ av mellanboenden i det befintliga 
bostadsbeståndet.” 

Det är inte uttalat att det är i området kring Brastad som behovet finns, men att 
skapa flyttkedjor skulle underlätta för personer som vill flytta till kommunen och bo 
i en egen villa. 

Att bygga nytt är dyrt och som det står i bostadsförsörjningsprogrammet är ett 
alternativ att tillskapa mellanboende i befintligt bestånd. Kommunens bostadsbolag 
har områden där lägenheter skulle kunna anpassas till äldre och det finns även 
områden med lediga lägenheter som vid ombyggnation skulle passa för äldre. Det 
är ett alternativ som behöver utredas mer.  

http://www.lysekil.se/
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Socialförvaltningen har ett uppdrag att utreda behovet av äldreboende och kommer 
att starta den processen under 2023. 

Efterfrågan av trygghetsboende i området över tid framåt 

Det är troligt att det finns behov av mellanboende i framtiden, frågan är inom 
vilken kommundel? Nedan redovisas antal invånare i olika kommundelar och 
antalet äldre än 75 år, uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB). 

 

Distrikt Invånare Antal över 75 år Procent 

Lysekil 7151 1094 15 

Brastad 2976 435 15 

Lyse 1644 205 12 

Bro 1051 128 12 

Skaftö 1423 321 23 

 

Till antalet är det flest äldre i Lysekil, som kan tänkas behöva mellanboende i 
framtiden. 

I Lysekil finns ett trygghetsboende som drivs av kommunens bostadsbolag och det 
är fullbelagt idag, men vid vakanser är söktrycket inte så högt, ca 3–5 personer 
visar intresse att flytta in. Det finns även platser inom Stångenäshemmet, vilka är 
uthyrda. 

Riskbedömning vid beviljad borgen 

Kommun får enligt riktlinjer för finansverksamheten antagna 2020-03-18 gå i 
borgen, vilket framgår av avsnitt 7 i riktlinjerna. 

”Kommunen har enligt lag möjlighet att gå i borgen för företag och organisationer 
gällande ändamål som tillhör kommunens kompetensområde. Absoluta 
huvuddelen av kommunens borgensåtagande avser kommunens egna bolag. Övriga 
utgörs av ideella organisationer, bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar samt 
kommunala förlustansvar för egna hem som härrör från äldre statliga regelverk. 
Kommunen ska ha en mycket restriktiv inställning till borgen och nyteckning av 
borgen avseende ideella föreningar samt övriga företag och organisationer.” 

Det är av största vikt att kommunen gör en riskbedömning och i riktlinjerna 
framgår att följande analys ska göras; 

”Att gå i borgen för någon annans skulder innebär ett risktagande varför beslut om 
borgen ska föregås av: 

- Analys av investerings- och driftkalkyler.  

- Bedömning av borgenstagarens förutsättningar att fullfölja sina åtaganden.” 

  

http://www.lysekil.se/
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KHF Lysekils omsorgsbostäder har i sitt underlag redovisat en kalkyl för 
trygghetsboendet och behovet av borgen på 98,5 mnkr. Det finns också uppgifter 
om hyresnivån för de olika lägenheterna som ingår i planen. Hyresnivån är 
generellt hög för nyproduktion och det finns en risk att hyresnivån är alltför hög 
och det kommer att uppstå vakanser.  

KHF Lysekils omsorgsbostäder har bekräftat att kalkylen måste revideras om det 
blir aktuellt med byggnation med hänsyn till prisökningar på byggvaror, energi, 
transporter och även de stigande räntorna påverkar.  

Vilka hyresnivåer klarar en pensionär? 

OM det blir vakanser så kommer föreningens övriga hyresgäster att drabbas av 
höjda hyror, vilket kan skapa en negativ spiral.  

OM det redan från start är svårt att hyra ut lägenheterna kommer det även att vara 
svårt att sälja fastigheten till någon annan om det blir ett sådant läge. 

Det finansiella läget och påverkan på kommunens ekonomi 

Det finansiella läget är väldigt osäkert med tanke på världsläget. Hur 
finansmarknaden påverkas på sikt vet vi inte. 

 Inflationen är i juni 2022 över 8 procent, vilket påverkar kommunens 
verksamheter. 

 Hur kommer lönerörelsen för 2023 att utvecklas?   

 Räntan har stigit kraftigt och det är svårt att sia om räntas utveckling i 
framtiden.  

 Det nya pensionsavtalet och dess uppräkningar har ökat kommunens 
kostnader med över 20 mnkr under 2022 och det kommer att vara några år 
med höga pensionskostnader innan det vänder ner till mer normala nivåer. 

 Hur länge kommer Rysslands invasion av Ukraina att fortsätta, påverkar 
hela världsläget 

Generellt kommer kommunen ha ett högre kostnadsläge de närmaste åren. 

Kommunkoncernen har flera större investeringar på gång och behov av upplåning. 
Att gå i borgen påverkar kommunens möjligheter att låna till egna projekt. Även 
borgensåtagande ingår i Kommuninvests bedömning. Redan idag har kommunen 
nått den generella utlåningsramen, vilket kräver en fördjupad analys för att 
undersöka hur kommunen kan hantera den ökade skuldsättningen vid 
nyupplåning. 

Avtalskonstruktion och laglighet 

Trygghetsboende är en boendeform som skapas av marknaden, det finns olika typer 
av seniorboende eller bostadsrätter riktade till en specifik åldersgrupp. Kommunen 
har ingen skyldighet att tillhandhålla trygghetsboende. Det krävs inget 
biståndsbeslut för att bo i ett trygghetsboende. 

För att stämma av frågan om borgen kontaktades en jurist på Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), och hon avråder starkt från att gå i borgen för en kooperativ 
hyresrättsförening. 

 

http://www.lysekil.se/
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Sammanfattande bedömning 

Den samlade bedömningen är att det är en risk att gå i borgen. Det är även några 
andra faktorer som påverkar bedömningen: 

 Inom vilken kommundel behövs ett trygghetsboende i kommunen? 

 Finns möjligheten att anpassa lägenheter i befintligt bostadsbestånd? 

 Kommunkoncernen har stora investeringsbehov. 

 Kalkylen måste revideras. 

 Blir det en för alltför hög hyresnivå, vilket skapar vakanser och påverkar 
andra hyresgäster inom föreningen? 

 Jurist på SKR avråder från att gå i borgen för en kooperativ 
hyresrättsförening. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef 

 

Bilaga 

Ansökan från KHF Lysekils Omsorgsbostäder 

Beslutet skickas till  

KHF Lysekils Omsorgsbostäder 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

http://www.lysekil.se/
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Ansökan om kommunal borgen 
KHF Lysekils Omsorgsbostäder ansöker härmed om kommunal borgen som säkerhet för lån 

till finansieringen av nybyggnation av 30 nya trygghetslägenheter på Läkarvägen 3 i Brastad 

om 98,5 miljoner kronor.  

Bakgrund 
Äldre personer som vill bo kvar i Brastad behöver ett väl anpassat och tryggt boende. Ett 

trygghetsboende skapar gemenskap och minskar ensamheten.  

Att uppföra ett trygghetsboende gör att människor kan bibehålla ett aktivt och självständigt liv 

högt upp i åldrarna. För kommunen innebär ett trygghetsboende att personer med, eller med 

kommande, hemtjänstbehov är samlat på samma ställe. Trycket på särskilt boende kan 

minska. Flyttkedjor där äldre lämnar sina villor till förmån för yngre personer möjliggörs. 

Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar bland invånare efter 80 års ålder. 

Efter 90 år ökar behovet än mer. Arbetsmiljön för hemtjänstpersonal blir god i ett väl anpassat 
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trygghetsboende. Ett trygghetsboende på Läkarvägen 3 är i direkt anslutning till särskilda 

boendet Stångenäshemmet. Det bör finnas samordningsfördelar för den kommunala 

verksamheten. Dessutom kan de boende besöka restaurangen och bidra till liv och rörelse i 

centrala Brastad. 

Projektets förslag om att erbjuda trygghetsboende för äldre, 65+, ryms inom ramen för 

kommunens angelägenheter av allmänt intresse. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 4§ ska 

Socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

Projektförutsättningar och tidsplan 
En byggnad med 30 trygghetslägenheter samt en gemensamhetslokal uppförs med anslutning 

till befintliga trygghetslägenheter på Bagarvägen. Därifrån finns anknytning till 

Stångenäshemmet. Trygghetslägenheter hyrs ut av KHF direkt till boende utan kommunal 

anvisningsrätt. I förutsättningar räknas samtliga föreningens trygghetslägenheter tillsammans.  

Beräkningsgrunden för preliminär produktionskostnaden bygger på erfarenhet från senaste 

genomförda upphandlingar. Därtill är lagt ett års index, vilket betyder att tidsplan med 

byggstart i december 2022 behöver hållas. Under rådande omständigheter med osäkra 

materialprisökningar är det i nuläget svårt att säkert bedöma om indexutvecklingen kommer 

fortsätta med ca 3,6% vilket är den historiska utvecklingen och som är medräknad i 

produktionskostnaden. 

Beräknad tidsplan: 

Åtgärd Tid 

Omsorgsbostäders styrelse godkänner budgeterad projektstartskalkyl Januari 

Omsorgsbostäders styrelse hemställer om kommunal borgen till Lysekils 

kommun 

Januari 

Kommunfullmäktige beslut om kommunal borgen Mars 

Utredning, projektering och upphandling av entreprenör Klart i november 

Projektstartskalkyl presenteras Omsorgsbostäders styrelse Mitten av 

december 

Rivning och byggstart Slutet av 

december 2022 

Inflyttning Preliminärt 

2023/2024 

 

Projekt och ekonomi 
Projektet innebär en nybyggnad i direkt anslutning till befintliga trygghetslägenheter på 

Bagarvägen i fastigheten Tuntorp 4:156.  

En huskropp i 6 våningar med gemensamhetslokal. 
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30 lägenheter med 6 stycken 1:or, 19 stycken 2:or, 5 stycken 3:or. 

2% hyresbortfall på nyproducerade lägenheter och befintliga 14 trygghetslägenheter på 

Bagarvägen ingår i kalkylen.  

Beräknad produktionskostnad för uppförande av 30 trygghetsboenden på Läkarvägen 3 

i Brastad: 

Beräknad produktionskostnad för 30 TB på Läkarvägen 3 Tkr 

Bokfört värde på bef Läkarvägen, upparbetade kostnader 

detaljplan, rivning mm 

4 287 

Bedömd/uppskattad kostnad för produktionsavtal inkl index och 

moms 

99 456 

Investeringsbidrag, preliminär beräkning -5 418 

Avrundning 175 

Summa beräknad produktionskostnad 98 500 
 

Kostnader    Tkr 

Ränta på nya lån inkl kommunal borgensavg 1,60% 98 500 1 576 

Ränta på bef TB Bagarvägen, ink borgensavg 1,60% 10 759 172 

Avskrivning nyproduktion Läkarvägen 3 1,20%  1 182 

Avskrivning bef TB Bagarvägen    305 

Driftskostnader på nyproduktion 400 kr/kvm  735 

Driftkostnader bef TB 

Bagarvägen 400 kr/kvm  307 

Avsättning till underhållsfond 50 kr/kvm  130 

Summa kostnader    4 407 

Intäkter 

Prel 

hyra/mån 

år 2024  Antal Tkr 

Hyra 1 rum o kök 7 300 kr/mån 6 526 

Hyra 2 rum o kök  9 500 kr/mån 19 2 166 

Hyra 3 rum o kök 10 500 kr/mån 5 630 

Gemensamhetslokaler 0 kr/kvm*år 95 0 

Parkeringsplatser 250 kr/mån 15 45 

Hyra bef TB Bagarvägen 6 300-8 000 kr/mån  1 227 

Hyresbortfall 2%   -92 

Summa intäkter    4 502 

     

Resultat år 1       94 

Långtidsprognos 
För fortsatt underhållsplanering upprättas underhållsplan som sedan kommer styra ekonomisk 

avsättning för periodiskt underhåll. Avsättning till underhållsplan görs med 50 kr per 

kvadratmeter de första fem åren. Ett antagande är gjort att 100 kr per kvadratmeter sätts av 

från år sex.  
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Förutsättningar i framtagen långtidsprognos är att räntan fortsatt är 1,6% inklusive en 

borgensavgift på 0,6%. Avskrivningen är rak på 83 år. Fastighetsavgift 0,3% av 

taxeringsvärdet infaller efter 15 år. Driftkostnaderna år 1 är 400 kr per kvadratmeter. I 

driftkostnaderna ingår fastighetsförsäkring, styrelse- och revisionsarvode, kostnader för 

reparationer, förvaltningsarvode, TV och wifi för gemensamt utrymme, förbrukningsmaterial, 

fastighetsskötsel, fastighetens elförbrukning, uppvärmning, vattenförbrukning, renhållning 

och snöröjning. Föreningen behöver för att erhålla investeringsbidrag kunna ha bovärd delar i 

veckan och även kunna anlita olika gemensamma tjänster för att gynna samvaro och umgänge 

i enlighet med Boverkets riktlinjer. Hyresbortfall med 2% av intäkterna räknas med som en 

kostnad. 

Inflationen räknas öka med 2% per år och hyrorna 1% per år. Med dessa förutsättningar är 

resultatet år 2024 + 94 tkr och resultatet ökar årligen om förutsättningarna stämmer. 

Prognosen sträcker sig fram till 2045, balanserat överskott beräknas då till 10 490 tkr och 

avsatt till underhållsfond beräknas till 5 082 tkr. 

En känslighetsberäkning med att räntan år tio istället är 1 %-enhet högre, 2,6% inklusive 

borgensavgift, hyrorna behöver höjs med 3% under 4 år istället för med 1%, det balanserade 

överskottet blir år 2045 istället 2 863 tkr och avsatt till underhållsfond fortsatt 5 082 tkr. 

Hyror och intresseanmälningar 
Projektets beräkningar landar i att hyra för 1 rum och kök preliminärt blir 7 300 kr/mån, 2 

rum och kök 9 500 kr/mån samt 3 rum och kök 10 500 kr/mån.  

En intresseanmälan skickades ut till 950 personer boende i Brastad och Bro församling i 

oktober 2021. Hyresnivåerna är kommunicerade i intresseförfrågan. Ca 100 

intresseanmälningar har inkommit. Av intresseanmälningar är ungefär hälften ensamstående 

och hälften är parboende. 

Önskemål om lägenhetsstorlek är ca:  

1:or, 19% 

2:or, 49% 

3:or, 32% 

Finansiering 
I dialogen med bankerna om projektets finansiering har framkommit möjligheten att förbättra 

lånens villkor genom att erbjuda en kommunal borgen som säkerhet. Med hänsyn till 

projektets storlek och ambitionen att erhålla så optimala förutsättningar som möjligt är detta 

en viktig faktor för samtliga berörda parter.  

Sammanfattning 
Lysekils kommun kan med ett trygghetsboende i Brastad skapa flyttkedjor, samla personer 

med behov av hemtjänst och på sikt minska trycket på särskilt boende. Det finns möjlighet att 
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uppföra ett trygghetsboende om 30 lägenheter i Brastad i direkt anslutning till befintliga 

trygghetslägenheter på Bagarvägen och Stångenäshemmet, särskilt boende. För att möjliggöra 

optimala villkor för finansiering ansöks om kommunal borgen om beräknade 98,5 mnkr.  

 

Lysekil den 2022-01-28 

KHF Lysekils Omsorgsbostäder 

 

……………………………………..  ……………………………………….. 

Roland Karlsson                                                      Klas Mellgren 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
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Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Passersystem för återvinningscentraler 

Sammanfattning 

Rambo AB har tagit fram ett beslutsunderlag rörande passersystem för samtliga 7 
återvinningscentraler inom ägarkommunerna där respektive kommunfullmäktige 
föreslås besluta att: 

 införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria besök för 
lägenheter  

 efter de fria besöken förbrukas ska följande besök kosta 200 kr/besök 

 dödsbo har 6 fria besök 

Förvaltningens förslag att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med Rambo 
ABs förslag men att det kompletteras med att Rambo AB uppdras att till 
kommunstyrelsen återrapportera hur det fallit ut senast 12 månader efter 
passersystemets införande. Särskilt viktigt att följa upp är om förslaget lett till 
minskade transporter, hur det tagit emot av privatpersoner och företag samt 
hur/om nedskräpning i naturen påverkats.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om antal besök och 
kostnader i enlighet med Rambo ABs förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt Rambo AB att senast 
12 månader efter införandet av passersystemet återrapportera till kommunstyrelsen 
i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet 

Rambo AB har tagit fram ett beslutsunderlag rörande passersystem för samtliga  
7 återvinningscentraler inom ägarkommunerna där respektive kommunfullmäktige 
föreslås besluta att: 

 införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria besök för 
lägenheter  

 efter de fria besöken förbrukas ska följande besök kosta 200 kr/besök 

 dödsbo har 6 fria besök 

Investeringen av passersystemet har beslutats av styrelsen samt på den extra 
bolagstämman genom Budget 2022. Kommunfullmäktige beslutar endast om  
X- antal fria besök samt vilken avgift som ska erläggas när de fria besöken är slut.  

Förvaltningens synpunkter  

Rambo AB har i sitt beslutsunderlag beskrivit bakgrunden till förslaget, varför det 
behövs ett passersystem samt gjort en omvärldsanalys där de studerat hur ett urval 

http://www.lysekil.se/
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av andra kommuner hanterat frågan. Vidare redovisas bakgrunden till hur beslut 
om att införa passersystem fattats.  

Förvaltningen yttrande berör således inte frågan om passersystem eller ej utan 
endast frågan om antal fria besök och avgiften när de fria besöken är slut. 

Förvaltningens uppfattning är att det är eftersträvansvärt med färre transporter. 
Samtidigt har både privatpersoner och företag gett uttryck för en farhåga om att 
förslaget kan komma att leda till en ökad nedskräpning i naturen. För 
privatpersoner bottnar oron i att man begränsas i hur många tillfällen man får 
besöka återvinningscentralen kostnadsfritt. Från företagens sida finns en oro för att 
mindre seriösa företag väljer att dumpa skräp i naturen hellre än att ta kostnaden 
för att lämna det på återvinningscentralen. 

Utifrån den omvärldsanalys Rambo redovisat tycks förslaget på antal besök och 
kostnad ligga i paritet med andra kommuner varför förvaltningen stödjer det 
samtidigt som förvaltningen vill peka på vikten av att förslaget inte får leda till en 
ökad nedskräpning i naturen. 

Utifrån denna oro är det förvaltningens förslag att kommunfullmäktige fattar beslut 
i enlighet med Rambo ABs förslag men att det kompletteras med att Rambo AB 
uppdras att till kommunstyrelsen återrapportera hur det fallit ut senast 12 månader 
efter passersystemets införande. Särskilt viktigt att följa upp är om förslaget lett till 
minskade transporter, hur det tagit emot av privatpersoner och företag samt 
hur/om nedskräpning i naturen påverkats.    

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avdelningschef Hållbar utveckling 

 

Bilaga 

Rambos skrivelse Taxa 2023-passersystem 
 

Beslutet skickas till  

Rambo AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/


                                                                                                                2022-06-23 

 

 

 

Taxa 2023-passersystem 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- införa 12 st fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 st fria besök för lägenheter 

- efter de fria besöken förbrukas ska följande besök kosta 200 kr/ besök 

- dödsbo har 6 fria besök 

 

Detta beslut skrivs in i ordinarie renhållningstaxa 2023 så snart den är beslutad av 

Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning 

Under 2022 implementerar Rambo AB passersystem på samtliga sju återvinningscentraler (ÅVC) 

inom ägarkommunerna. Passersystemet ger bland annat en ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, 

mindre miljöpåverkan samt ökade intäkter genom införandet. Detta under förutsättning att 

respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar beslut om ett begränsat antal fria besök. 

Samtliga privathushåll med avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga ägarkommuners 

ÅVC:er. Företag och obehöriga besökare kommer att få betala en avgift för att få tillträde att lämna 

avfall på ÅVC. 

 

Ärendet 

Kommunen behöver besluta om X-antal fria besök för att privathushållen ska få tillträde att lämna 

sitt avfall kostnadsfritt på ÅVC. I dag får privatpersoner betala för vissa fraktioner så som 

tryckimpregnerat och visst bygg- o rivningsavfall när det besöker ÅVCn. Detta kan skapa 

motsättningar och konflikter mellan besökare och personal. Med införandet av passersystemet och 

X-antal fria besök kommer det bli helt fritt att lämna sitt avfall för privatpersoner med 

avfallsabonnemang och kunden kommer sannolikt att uppleva en större nöjdhet. 

Det är av stor vikt att samtliga ägarkommuner beslutar om lika antal fria besök då det är viktigt att 

ägarkommunerna har det så likt som möjligt. Detta för att underlätta en effektivare administration 

samt att våra kunder ska få en enkelhet samt uppleva en rättvisa när de brukar Rambokommunernas 

ÅVC:er. 
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Varför passersystem? 

- Ökad säkerhet 

- Bättre arbetsmiljö 

- Hindra obehöriga besökare från andra kommuner 

- Betalande företag 

- Mindre transporter- lägre miljöpåverkan 

- Ökade intäkter 

- Inga andra avgifter debiteras efter att bommen passerats 

- Bättre kontroll, ordning och reda 

 

Ökad säkerhet 

Periodvis är det väldigt högt tryck på våra ÅVC:er vilket medför en ökad olycksrisk. Många gånger tar 
våra besökare med sina barn som kan springa vind för våg och vill hjälpa till. Förare som är ovan att 
backa med släp utgör en särskilt stor risk att en olycka ska vid högt tryck. Med reglerad införsel är det 
endast en begränsad mängd fordon som kan röra sig inom området. Skulle en olycka ske är det en 
tragedi, detta vill vi förhindra. 

Bättre arbetsmiljö, kvalité och service 

Våra anställda har en hög arbetsbelastning periodvis och konfliktsituationer uppstår både med 
personal och mellan besökare. Några exempel på konfliktsituationer som kan uppstå är när besökare 
som inte får lämna sitt avfall fritt ska betala för sig och inte vill göra detta. Är det trångt blir besökare 
irriterade och vill bli av med sitt avfall snabbt och lätt och tar sig sällan tid att sortera rätt då de 
känner sig stressade. Ett annat exempel är att materialet riskerar att sorteras fel när besökaren är 
stressad och vår personal kan inte vara lika tillgänglig när det är för många besökare inne på området 
samtidigt. 

Hindra obehöriga besökare från andra kommuner samt företag som inte vill betala för sig 

Passersystemet ger endast fritt tillträde till ÅVC under de fria besöken för privatpersoner som tecknat 
avfallsabonnemang. Idag har vi många besökare från andra obehöriga kommuner och företag som 
lämnar avfall på våra ÅVC:er, utan att betala för sig. Denna kostnad belastar kommunernas 
renhållningskollektiv. Servicen kommer dock att finnas kvar för obehöriga samt företag och de ska 
fortsatt ha möjligheten att lämna sitt avfall mot en avgift. Det finns möjlighet att betala via ÅVC-kort 
eller Swisch.  

 

 

 

 



                                                                                                                2022-06-23 

 

 

 

 

 

Minskade transporter ger en lägre miljöpåverkan 

Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet innebär att 
växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent 
senast 2030 jämfört med 2010.  

Med x-antal fria besök optimerar besökarna sina transporter till ÅVC vilket ger en mindre 
miljöpåverkan. I stället för att köra till ÅVC med exempelvis en trasig kaffebryggare är förhoppningen 
att besökaren tar med sig så mycket avfall som möjligt vid besöket. Av erfarenhet från andra 
kommuner vet vi att besöken minskar och att avfallsmängderna består, man optimerar helt enkelt sin 
körning och tar med mer avfall vid varje tillfälle. 

Ökade intäkter 

Många företagare betalar inte när de åker in till ÅVC. Med passersystemet får vi ökade intäkter och 
det blir lika behandling mellan företagen och obehöriga besökare. I dag tar vi betalt även för 
privatpersoner för vissa fraktioner vilket gör att konfliktsituationer kan uppstå. Med passersystemet 
blir det helt fritt för hushållen att lämna sitt avfall under de 12 första besöken för villor och fritidshus 
och 8 fria besök för lägenheter, därefter kostar varje besök 200 kr. Grundavgiften i taxan måste bära 
sina kostnader. Exempel: I Halmstad Kommun ökade intäkterna årligen med ca. 1,7- 2 Milj per år på 
grund av betalande företag sedan införandet av passersystemet. 

Om inte företag eller obehöriga betalar när de lämnar sitt avfall så belastas den kostnaden 
renhållningskollektivet och våra invånare.  

 

 

Exempel på fria besök/år från andra kommuner (kommunerna snittar ca 5 besök per hushåll/år) 

• Vänersborg har 4 st fria besök och därefter kostar varje besök 50kr 

• Ale Kommun har 10 st fria besök och därefter kostar varje besök 200kr  

• Strömstad har 12 st fria besök och därefter kostar varje besök 100 kr  

• Uddevalla har 10 st fria besök och därefter kostar varje besök 204 kr  

• Orust har 15 st fria besök och därefter kostar varje besök 313 kr 

• Laholm har 12 st fria besök och därefter kostar varje besök 250 kr  

• Halmstad har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kr  

 

Generellt har kommuner inte sett någon ökad nedskräpning p.g.a. införande av passersystem. 
Konfliktsituationer minskar och man upplever ett lugnare tempo och kan ge en bättre service till 
kunden. Generellt har antal besök minskat sedan införandet samtidigt som avfallsmängderna består. 
Intäkterna från verksamheter har ökat. 
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Andra synergier 

Ökade intäkter kan användas till att ge en bättre service på ÅVC. Exempelvis genom att öka 
öppettiderna. 

 

Finansiering av ÅVC 

Finansieringen görs genom renhållningstaxans grundavgift. ÅVC är endast till för privatpersoner som 
har tecknat ett avfallsabonnemang med Rambo. Företagen och andra obehöriga erbjuds dock att 
lämna sitt avfall på ÅVC mot avgift. Renhållningstaxan måste ha täckning för sina kostnader. Det är 
inte lämpligt att privatpersoner ska bekosta varken företagens eller obehöriga besökares avfall som 
de lämnar på ÅVC.  

Investeringen av passersystemet har beslutats av styrelsen samt på den extra bolagstämman genom 
Budget 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar endast om X- antal fria besök samt vilken avgift som ska erläggas när de 
fria besöken är slut. 

 

Hur kommer jag in på ÅVCn 

Du som har ett avfallsabonnemang i Kommunen behöver endast dra ditt körkort vid ditt besök på 

ÅVCn. Dina uppgifter finns redan registrerade och ligger i databasen , du behöver inte göra någon 

form av anmälan. Är ni fler i hushållet som har körkort kopplas de personerna automatiskt till de fria 

besöken och räknas ner efter hur många besök ni tillsammans använder. 

Som privatperson kommer du in via ditt körkort. Saknar du körkort eller om du är företagare så får 

du ett passerkort som du använder vid ditt besök. Obehöriga och företag kan även betala med 

Swisch. 
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Mats Andresen 

VD 
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Utvärdering av pandemihanteringen 2020-2021 

Sammanfattning 

En utvärdering har på kommunens uppdrag genomförts av ProCrisis AB av hur 
Lysekils kommun hanterat Covid-19 pandemin. Utvärderingens fokus var 
framåtsyftande bedömningar av styrkor och svagheter inom kommunens 
pandemihantering. Utvärderingen ska bidra till en förbättrad framtida hantering 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten till 
protokollet.  

Ärendet 

En utvärdering har på kommunens uppdrag genomförts av ProCrisis AB av hur 
Lysekils kommun hanterat Covid-19 pandemin. Utvärderingens fokus var 
framåtsyftande bedömningar av styrkor och svagheter inom kommunens 
pandemihantering. Utvärderingen ska bidra till en förbättrad framtida hantering 

Förvaltningens synpunkter  

Sammanfattande slutsatser 

Utredningens slutsatser och rekommendationer kan sammanfattas i följande; 

Det kan konstateras att Lysekils kommun, sett ur både de intervjuades synvinkel 
och enkätsvaren, överlag har hanterat pandemin på ett bra sätt. Det fanns en 
grundstruktur samt kompetensnivå att utgå ifrån och arbetet har dessutom 
utvecklats över tid sedan slutet på februari 2020.  

Krisledningsorganisation/struktur rekommenderas att på detaljnivå jämföra det 
arbetssätt som har utvecklats under pandemin med det ordinarie arbetssättet för 
kris. Om det har tagits fram några specifika checklistor under pandemin bör dessa 
gås igenom och vid behov komplettera befintlig krisledningsplan nivå 1 och 2.  

Materialförsörjning/beredskapslager. 
Viktigt att analysera såväl på kommunövergripande nivå samt för enskilda 
verksamheter med fokus mot rimliga lagernivåer. Här finns en tydlig koppling till 
kommunens pågående arbete inom civilt försvar samt området.  

Personalförsörjning/ersättarplanering 
 Angående personalförsörjning så gjordes några aktiviteter (inventeringar, analys 
personalbortfall) både via Pandemiteamet och i förvaltningarna men man har inte 
uppfattat någon gemensam systematik. Kan vara värt att se över detta och då med 
fokus mot kontinuitet. Även här kan det finnas kopplingar till Civilt försvar. Som en 
del av personalförsörjningen finns ersättarplanering där det gäller att säkerställa 
kontinuiteten i krisledningens nyckelbefattningar. En tydlig nyckelbefattning, som 
är sårbar, är Säkerhetsstrategen men det finns givetvis fler viktiga befattningar. En 
inledande analys av detta inklusive åtgärdsplan rekommenderas.  

http://www.lysekil.se/
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Kommunikation 
Kommunikationsarbetet har bedrivits mycket bra men menar samtidigt att det går 
att utveckla hela kommunikationskedjan. Speciellt internt och kopplingen till 
förvaltningarna och deras kommunikationsresurser (motsvarande). Kan även 
finnas behov av en tydligare styrning över hur informationen ska spridas under 
kriser.  

Intern samverkan 
Men tanke på de kommentarer som fällts angående den interna samverkan, eller 
snarare brist på samverkan, mellan förvaltningar/verksamheter så behöver detta 
ses över.  

Lägesbild 
Ta vara på erfarenheterna från det arbetssätt, både internt och externt, som har 
arbetats upp under pandemin, exempelvis med frågeformulär via FORMS och 
regelbundna avrapporteringar.  

Analys 
Eventuellt finns analys, med tillhörande ansvar och metodik, beskrivit i 
kommunens krisledningsplan men flera av de intervjuade har inte märkt av någon 
särskild metodik. Oavsett finns det erfarenheter från pandemin som behöver tas 
tillvara, exempelvis när en stor del av analysen görs på myndighetsnivå men där 
man ändå måste göra egna lokalt anpassade analyser. 

Uppföljning 
Generellt sett finns alltid utvecklingsmöjligheter avseende uppföljning och så även 
inom Lysekils kommun. När det hade fattats centrala direktiv så efterlevdes de inte 
alltid och flera tycker att man borde gjort uppföljningar på det. Gjordes en del 
avsteg som av vissa upplevdes som orättvisa.  

Utbildning/övning 
Vikten av utbildning och övning behöver egentligen inte betonas särskilt eftersom 
insikten redan finns inom kommunen. Däremot lyfts behovet av fortsatta 
utbildningar när det exempelvis gäller ”hygienaspekten” så att man fortsätter att 
säkerställa god hygien.  

Kontinuitet 
Stort fokus har riktats mot att leverera ordinarie verksamhet vilket man också 
lyckats med till stora delar. Här har både personal- och materialförsörjning varit 
viktiga delar och de ingår även i begreppet kontinuitet. Då många 
lagar/förordningar kopplar mot kontinuitet är det viktigt med ett helhetsgrepp över 
kontinuitetsarbetet inom kommunen och om det redan finns på plats är det viktigt 
att säkerställa kopplingen mot krisberedskap (via erfarenheterna från pandemin). 

Fortsatt utvärdering 
När det gäller eventuell fortsatt utvärdering av pandemiarbetet rekommenderas att 
genomföra det på förvaltningsnivå och då på en mer detaljerad/konkret nivå som 
direkt kopplar mot deras verksamhet och uppdrag.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 
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1 Bakgrund 

Denna utvärdering påbörjades under maj 2021 och då var arbetet med att hantera covid-19 inom Lysekils 
kommuns verksamheter inte på något sätt över. Men för att inte erfarenheterna och lärdomarna från den 
inledande hanteringen skulle gå förlorad startade utvärderingen redan då. Den inledande utvärderingen 
fokuserade på den interna hanteringen i form av det så kallade pandemiteamet och har därefter kompletterats 
med andra målgrupper för att nå en mer heltäckande bild av kommunens pandemihantering.  
 
I kommunens krisledningsplan och kommunens styrdokument för krisberedskap och civilt försvar anges att 
händelser som aktiverat kommunens krisledningsorganisation ska utvärderas. Anges även som ett krav i den 
nuvarande överenskommelsen mellan MSB och SKR.  
 

1.1 Syfte 

Utvärderingen av pandemihanteringen genomförs med ett främjande syfte som innebär fokus på framåt-
syftande bedömningar av styrkor och svagheter inom pandemihanteringen avgränsat till kommunens kris-
ledning. Utvärderingen ska bidra till en förbättrad framtida hantering.  
 

1.2 Metoder  

En del av utvärderingen genomfördes genom intervjuer med deltagarna i Pandemiteamet (inklusive utvalda 
befattningar) och övriga målgrupper utvärderades med hjälp av digitala enkäter.  
 

1.3 Fokus för utvärderingen 

Utvärderingen har huvudsakligen fokuserats inom nedanstående områden: 

• Samverkan  

o Intern och extern  

• Kommunikation  

o Intern och extern  

• Krisledning  

o Lägesbild 

o Analys 

o Beslutsfattande 

o Omvärldsbevakning  

 

1.4 Avgränsning 

De kommunala bolagens pandemihantering omfattas inte av denna utvärdering.   

 

1.5 Dokument 

Som en del av utvärderingen har även ingått representativ dokumentation från pandemihanteringen och har 
bestått av följande dokument: 

• Centralt internt direktiv med anledning av Covid-19  

• Pandemiteamet – fredag 7 maj 2021  

• Samlad lägesbild Lysekils kommun vecka 21  

• Bemanning stabsläge (PP) 

 

1.6 Användning av resultatet  

Utvärderingen ska sammanställa identifierade utvecklingsmöjligheter för att öka förmågan att hantera framtida 
oönskade händelser.  
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1.7 Ansvarig konsult 

Konsulten Morgan Henningsson, ProCrisis AB, har varit ansvarig för utvärderingens genomförande inklusive 

framtagandet av denna rapport. Arbetet har genomförts genom löpande avrapporteringar och avstämningar 

med Joakim Hagetoft, Säkerhetsstrateg Lysekils kommun. 

 
Morgan Henningsson har en mångårig och bred erfarenhet inom området krisberedskap/säkerhet. Har arbetat 
professionellt med dessa frågor sedan 1994, då anställd inom Vattenfall AB (Säkerhetssamordnare, Säkerhets-
chef) och sedan 2005 som Seniorkonsult inom dels Seccredo AB och från 2017 i egen regi via ProCrisis AB. 
 
ProCrisis utvärderar inte varför en händelse har inträffat utan hur krisledningen (motsvarande) har hanterat 
händelsen och vilka lärdomar det har gett. Exempel på genomförda utvärderingar: 

• Dödsolycka, Vattenläcka, Otjänligt vatten, Omfattande strömavbrott (storstörning), Fjärrvärmeläcka, 
Brand, Trafikolycka, Pandemi, Förtroendekris  

2 Sammanställning av intervjuer och digitala enkäter 

Under detta kapitel redovisas resultatet från genomförda intervjuer och digitala enkäter med inriktning mot 
målgruppernas syn på hur pandemin har hanterats inom kommunen.  
 

2.1 Pandemiteamet  

Här redovisas den utvärdering som omfattar deltagarna i Pandemiteamet samt andra utvalda befattningar, se 
nedan. Denna utvärdering har genomförts via intervjuer och avser perioden från det att pandemiteamet 
etablerades (2020-02-28) till tiden för intervjuerna i maj 2021. 
 
Pandemiteamet utgjorde kommunens forum för beslutsfattarsamverkan under hela pandemin. Samman-
kallande av Pandemiteamet var Säkerhetsstrateg Joakim Hagetoft. Under våren 2020 aktiverades även 
kommunstyrelseförvaltningens krisledningsstab som då gick upp i anpassat stabsläge och som huvudsakligen 
fokuserade på ledningsstöd inom personal- och materialförsörjning. Utvärdering av krisledningsstabens arbete 
inkluderas i detta kapitel. 
 
Intervjuerna har genomförts av Morgan Henningsson, ProCrisis AB, och de intervjuade personerna har fått 
delge sin syn på hur de tycker att pandemihantering generellt sett har fungerat samt hur de tycker att 
kommunens krisberedskap ska utvecklas med tanke på erfarenheterna från pandemin.  
 
Intervjuerna har genomförts via TEAMS och följande personer har deltagit i utvärderingen: 

• Anna Thydén, Enhetschef äldreboende 

• Christian Martins, Administrativ chef (Pandemiteamet) 

• Eva Andersson, Socialchef (Pandemiteamet) 

• Helen Karlsson, HR-chef (Pandemiteamet) 

• Jenny Clasborn, Avdelningschef Serviceavdelningen 

• Joakim Hagetoft, Säkerhetsstrateg (Pandemiteamet) 

• Johanna Eklöf, AvdC Vård och Omsorg 

• Leif Schöndell, Kommundirektör (Pandemiteamet) 

• Lennart Olsson, Utbildningschef (Pandemiteamet) 

• Martin Odell, Rektor 

• Michael Johansson, Avdelningschef Hållbar Utveckling (Pandemiteamet) 

• Per Garenius, Samhällsbyggnadschef (Pandemiteamet) 

• Per-Henrik Larsson, Arbetslivschef (Pandemiteamet) 
 
Intervjuerna har genomförts i god anda och samtliga intervjuade har aktivt bidragit med erfarenheter och 
synpunkter angående kommunens ledning och hantering under pandemin samt utvecklingen av kommunens 
krisberedskap.  
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Resultatet från de genomförda intervjuerna har analyserats tillsammans med konsultens reflektioner. 
Sammanfattande reflektioner från intervjuerna redovisas nedan och utvecklingsmöjligheter redovisas under 
Kapitel 3.   
 

Sammanfattande reflektioner från intervjuerna 
Här återges sammanfattande reflektioner med utgångspunkt från de intervjuades synpunkter och 
kommentarer inklusive konsultens bedömning och analys.  
 
Observera att reflektionerna inte omfattar alla detaljer i kommunens pandemihantering utan här lyfts främst 
aktiviteter för kommunen som helhet. Reflektionerna speglar den bild som erhållits vid intervjuerna vilket 
innebär att det kan finnas delar som inte helt överensstämmer med faktiska händelser. Om man eftersöker 
renodlade fakta kring de beslut som fattats eller andra detaljer hänvisas till kommunens egen dokumentation. 
 
Uppstarten 
Den sammanlagda bedömningen är att uppstarten skedde på kontrollerat sätt med god struktur och 
organisation från början. Förekommer olika bud angående hur arbetet startades och på vems initiativ men 
Säkerhetstrategen (Joakim Hagetoft) kallade in till första mötet sannolikt efter dialog med och beslut av 
Kommundirektören (Leif Schöndell).  
 
Händelsen hanterades som en kris (tjänstemannanivå) och man bildade ett Pandemiteam (2020-02-28) för den 
kommunövergripande hanteringen (forum för beslutsfattarsamverkan). Förvaltningarna hade fortsatt ansvar 
för sin egen verksamhet vilket de haft under hela pandemin. De initiala besluten baserades huvudsakligen på 
myndigheternas rekommendationer vilket man fortsatt med under hela pandemiperioden. 
 
Ett tidigt inriktningsbeslut fattades:  
”Begränsa smittspridningen, säkerställ uthålligheten i samhällsviktiga verksamheter och begränsa oron inom 
verksamheter och i samhället”.  
 
Flera uttrycker att det finns en bra grund för krisberedskapen i kommunen med organisation, planer och där 
man haft nytta av de utbildningar/övningar som genomförts. 
 
När det gäller hur tidigt, jämfört med samhället i övrigt, som Pandemiteamet etablerades råder det delade 
uppfattningar om. Det förekommer kommentarer som spänner över allt från ”Vi drog igång väldigt tidigt” och 
”Upplever att vi kom igång snabbt”  till ”Vi var loja, tog väl lång tid innan vi reagerade”, ”Tänkte, ska vi inte 
göra något” och ”Kunde vi förstått allvaret tidigare”.  
 
Eftersom Pandemiteamet bildades redan i slutet på februari får det anses som en förhållandesvis tidig start på 
kommunens pandemihantering. 
 
Pandemiteamet  
De som deltagit i Pandemiteamets arbete är positiva till hur arbetet har bedrivits, exempelvis avseende tydlig 
mötesagenda inklusive förväntningar på mötet, mötesstrukturen samt sättet som arbetet har letts på. 
Uppfattningen är att man har kommit fram till bra lösningar tillsammans baserat på att man har följt 
myndigheternas råd och rekommendationer.   
 
Säkerhetsstrategen har lett Pandemiteamets möten samt även dokumenterat dem (fick avlastning emellanåt). 
Kommundirektörens huvudsakliga roll var som beslutsfattare (centrala direktiv/ inriktningsbeslut) och övriga 
deltagare utgick i princip från sina ordinarie ansvarsområden. 
 
Kommunens inriktningen har, från början och under hela pandemiperioden, varit att bedriva fortsatt 
verksamhet så långt som möjligt inom kommunens alla verksamheter.  
 
Pandemiteamtets roll har huvudsakligen bestått av att samordna kommunens arbete exempelvis genom att: 
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• Skapa en kommungemensam lägesbild byggd på extern omvärldsbevakning (myndigheter m.fl.) samt 
internt via förvaltningarna  

• Fatta inriktningsbeslut för kommunen 

• Ansvara för kommunikation internt och externt med syfte att skapa enhetlighet i information och 
budskap 

• Samordna resurser inom kommunen med syfte att avlasta verksamheterna 

• Stödja verksamheterna med sakkompetens där så har efterfrågats 
 
Pandemiteamet har lyckats skapa en samlad bild och bra förhållningssätt till myndigheternas 
rekommendationer vilket har varit ett bra stöd till verksamheterna. Verksamheterna upplever även att de har 
fått gehör när de har ställt frågor eller haft behov av stöd. Flera nämner strukturen i pandemarbetet totalt sett 
i kommunen samt det tillitsbaserade ledarskapet som framgångsfaktorer.  
 
Förekommer viss kritik om att kommunledningen inte alltid föregått med goda exempel vilket har noterats i en 
del verksamheter. Detta har skapat vissa problem när man ska leva efter inriktningsbesluten ute i 
verksamheterna. ”Tagit lite slapphänt på covid”, ”Viftat bort allvaret”, ”Har varit störande tycker 
medarbetarna”. 
 
Noteras även kommentarer som ”Kommunledningens direktiv borde ha uppdaterats oftare” samt ”Bra med 
pandemiteamet när de väl var aktiva”.  
 
Förvaltningarna uppger att de har haft konkret nytta av Pandemiteamet och att de fått svar och återkopplingar 
när så har behövts. ”Vi hade tidig dialog med Pandemiteamet. Där kunde vi begära understöd från exempelvis 
HR och Inköp”. 
 
Samordnade aktiviteter 
Här ges exempel på några kommungemensamma aktiviteter som Pandemiteamet eller andra har samordnat 
under pandemin och som har uppskattats av de intervjuade.  
 
Materialförsörjning 
När det började komma signaler om risk för bristande leveranser av exempelvis skyddsutrustning och handsprit 
bildades en Materialförsörjningsgrupp bestående av Michael Johansson och sakkunniga från berörda 
förvaltningar. Uppdraget i stort var att samordna inköp/upphandling av det som verksamheterna var i störst 
behov av och där brist förelåg (eller risk för brist). Behovet kom från verksamheterna och då fattades beslut om 
att genomföra detta som en samordnad aktivitet.  
 
Egentestning 
Ett mycket uppskattat initiativ och service var den så kallade egentestningen som Socialförvaltningen 
ansvarade för. Började med personal inom vård och omsorg , utökades med Räddningstjänsten och sedan med 
övriga kommunala verksamheter. Resurskrävande för Socialförvaltningen men totalt sett bra avlastning för 
kommunen. ”Testningen funkar bra”, ”Helt fantastiskt med testningen”.  
 
Personalförsörjning 
Angående personalförsörjning har det enligt uppgift genomförts kompetenskartläggningar för vissa 
befattningar, exempelvis vårdpersonal och det har även genomförts riskanalyser över personalbortfall utifrån 
fasta procentsatser. Oklart angående omfattningen av dessa aktiviteter. Dock är det bra exempel på aktiviteter 
som inte bara kan användas under en pandemi utan som kopplar mot kontinuitet överlag. 
 
Kommunikation 
Kommunikation har varit en stor del av Pandemiteamets arbete och därmed en aktivitet som de har 
samordnat, se egen rubrik nedan. 
 
Samverkan 
Intern samverkan har givetvis skett inom Pandemiteamet och de funktioner som varit representerade där. 
Främst under gemensamma möten där olika frågeställningar har diskuterats. Angående övrig samverkan inom 
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kommunen, utanför Pandemiteamet, så råder det delvis olika uppfattningar. Det finns de som anser att det har 
funnits fungerade samverkan med andra förvaltningar och verksamheter men den övervägande bilden är att 
det finns utvecklingsmöjligheter här.  Dels pratar man om ”vattentäta skott och stuprör” och dels bristande 
kommunikation mellan cheferna. Förekommer även negativ kritik när det har skett samverkan direkt med 
andra verksamheter. 
 
Viss samverkan har skett med de kommunala bolagen och då via Krisberedskapsrådet som dock inte var aktivt 
under 2021. Lägerapportering har förekommit under hela pandemiperioden företrädesvis via FORMS, se 
Lägesbild nedan. 
 
Den externa samverkan har främst hanterats via Pandemiteamets försorg men även direkt av förvaltningar och 
omfattar exempelvis samverkan med: 

• Smittskydd Västra Götaland 

• Länsstyrelsen Västra Götaland 

• Andra kommuner (inklusive utbyte mellan förvaltningar) 

• Vårdgivare 

• Föreningslivet 

• Näringslivet 

• Kyrkan 
 
Kommunikation 
Kommunikationsarbetet har samordnats via Pandemiteamet och utgjort en viktig del av kommunens pandemi-
hantering. Överlag verkar alla nöjda med kommunens kommunikationsarbete även om det alltid finns 
synpunkter på internkommunikationen. 
  
Kommunikationen har baserats på omvärldsbevakning och lägesbilder och har spridits via intranätet (internt) 
samt via sociala medier och kommunens hemsida. Varje vecka har det producerats en film (veckorapport) där 
Kommunalrådet har informerat om covid19-läget i kommunen. Utöver detta har respektive förvaltning 
informerat internt inom sin egen verksamhet och några har även använt egna kanaler för informations-
spridning. 
 
Ansvaret för hur kommunikationen har spriditis inom respektive förvaltningar, förutom de kanaler som nämnts 
ovan, har huvudsakligen hanterats via det ordinarie chefsansvaret. Exempelvis via förvaltningens ledningsgrupp 
och vidare ut i verksamheterna.   
 
De positiva kommentarerna dominerar, som exempelvis ”Kommunikationsarbetet har varit fantastiskt bra” och 
”Den filmade veckorapporten har varit väldigt bra att hänvisa till, har sparat många samtal”. 
  
Att det är svårt med interninformation speglas i dessa två citat: ”Det kommer så mycket information, kan finnas 
en trötthet i det och oftast är det gamla nyheter” och ”Väldigt viktigt att vi fick information varje vecka”. 
 
En fråga som lyftes var vikten av att vara överrens om vad som ska kommuniceras från ett möte med Pandemi-
teamet och att det sedan följs.  
 
Omvärldsbevakning och lägesbild  
 
Omvärldsbevakning 
Enligt uppgift fanns det en särskild roll för omvärldsbevakning i Pandemiteamet vilket skapade en tydlighet. 
Främst har man omvärldsbevakat via Länsstyrelsen i Västra Götaland, Smittskydd Västra Götaland, 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt Folkhälsomyndigheten. Övriga i Pandemiteamet 
var delaktiga i omvärldsbevakning inom sitt eget ansvarsområde. 
 
Lägesbild 
Varje förvaltning har tagit fram lägesbild för sin egen verksamhet och delgivit den till kommunens 
gemensamma lägesbild. Intialt skedde detta under möten med Pandemiteamet och efter ett tag utvecklades 
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det genom ett frågeformulär (FORMS) som underlättade både rapportering och sammanställning. Lägesbild har 
varit en prioriterad fråga i pandemiarbetet. 
 
Lägesbilden har använts som en viktig bas i kommunikationsarbetet och har även delgivits till exempelvis 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Smittskydd Västra Götaland.  
 
När man drog ned på mötestätheten i Pandemiteamet blev det ännu viktare med lägesrapporter från 
förvaltningarna. 
 
Någon lyfte att denna modell (lägesbild) skulle kunna vara användbar även efter pandemin, exempelvis under 
andra typer av kriser/oönskade händelser. 
 
Analys och beslut 
 
Analys 
Det har inte funnits någon uttalad metodik för analysen i Pandemiteamet men flera uttrycker att man har 
resonerat runt olika frågeställningar och att beslut har föregåtts av dialog och analys. Det påtalas även att det 
har funnits analysstöd från myndigheterna. Eftersom kommunen i stort sett hållit sig till myndigheternas 
rekommendationer har inte analysbehovet varit så omfattande. 
 
Det finns andra som anser att man har varit så uppe i arbetet att man inte har hunnit analysera och i vart fall 
inte har analyserat olika utfall och vägt det mot varandra. Finns även otydlighet över vem som har ansvaret för 
analysen. 
 
Analysarbetet på förvaltningsnivå har i stort bedrivits som i vanliga fall utifrån det ordinarie ansvaret. En 
förvaltning berättade om en analys på temat ”worst case scenario” som omfattade en eskalerande situation av 
sjuka vilket gav underlag för att bedöma kommande behov. En annan förvaltning analyserade med en horisont 
om 3-4 veckor framåt som omfattade både en plan B och plan C som beredskap. 
 
Beslut 
Beslutsfattandet i Pandemiteamet har  främst utgått från de beslutade direktiven men det fanns även många 
andra mindre omfattande beslut. I minnesanteckningarna från möte med Pandemiteamet framgår tydligt vilka 
beslut som har fattats och de flesta besluten fattades under just dessa möten. Oklart om det finns en enkel 
spårbarhet till alla beslut eller om detta nås genom att läsa alla minnesanteckningar. 
 
Överlag är uppfattningen att det har tagits gemensamma beslut och att det har funnits samsyn samt att 
besluten varit faktabaserade. Har funnits en del beslut som skulle kunnat ha påverkats av känslomässiga 
hänsyn men det har hanterats bra. Gäller exempelvis den opinion som fanns inför sommaren 2020 om att 
”förbjuda sommargäster” att komma till kommunen.  
 
Andra beslut som det har funnits åsikter och känslor om är användandet av skyddsutrustning och vem som får 
respektive inte får använda det. Oklart om det varit kommunövergripande beslut eller på förvaltningsnivå. 
 
Beslutet om distansarbete kunde, enligt flera av de intervjuade, ha fattats tidigare även om det alltid är lätt att 
göra bedömningen i efterhand. Här finns även en koppling mot efterlevnaden på kommunledningsnivå 
(symbolvärdet).  
 
Ett beslut som fattades tidigt (bra proaktivitet) var att ”begränsa besök på särskilda boenden” vilket visade sig 
vara ett mycket framgångsrikt beslut.  
 
Inom förvaltningarna/verksamheterna 
Under hela pandemin har förvaltningarna haft ordinarie ansvar/mandat och fokus har riktats mot att så långt 
möjligt bedriva ordinarie verksamhet. Den styrning som fanns var de centrala direktiv som fattades på 
kommunledningsnivå och som bereddes genom Pandemiteamet samt de beslut som fattades under pandemi-
möten. I övrigt ingen styrning över arbetssätt i den lokala krisledningen/pandemihantering (motsvarande). Det 
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innebär att förvaltningarna jobbade på lite olika sätt men eftersom samtliga förvaltningschefer ingick i 
Pandemiteamet så säkerställdes troligtvis de viktigaste delarna där. Det som hade påtalats var vikten av att 
dokumentera det man gjorde, speciellt avseende egna beslut (”respektive förvaltning ska nu börja föra 
händelselogg där beslut noteras med datum”).  
 
När de gemensamt fattade besluten i Pandemiteamet skulle implementeras i verksamheterna var det oftast 
upp till var och en att göra det på lämpligt sätt. ”Detta får ni ta i ledningsgruppen” och ”Detta får ni bestämma 
själva”.  
 
Kan konstateras att även om man har jobbat på lite olika sätt inom förvaltningarna har alla haft någon form av 
systematik vilket är väsentligt. Intervallen i mötena har oftast anpassats efter Pandemiteamets mötesintervall. 
Exempelvis: 

• ”Vi körde tidigt igång med regelbundna avstämningar inom förvaltningen” 

• ”Pandemi har alltid varit med på vår mötesagenda” 

• ”Har haft våra pandemimöten efter Pandemiteamets möten” 

• ”Vi har veckomöten i förvaltningen då vi avrapporterar läget och sedan tar förvaltningschefen med sig 
eventuella frågor till Pandemiteamet” 

• ”Från dag 1 har vi haft järnkoll på verksamheten och dess behov”  

• ”Vi var tidiga med att säkra vår personalförsörjning, där hade vi nytta av krisledningsplanen”  

• ”Vår förvaltning har kört samma struktur och upplägg som Pandemiteamet” 
 
Förvaltningarna upplever att Pandemiteamet har varit ett bra stöd i deras arbete och de har fått snabb 
återkoppling när det har funnits frågor eller saker att stämma av. 
 
Förtroendevalda 
De intervjuades syn på förtroendevaldas del av kommunens pandemihantering kan sammanfattas med att de 
har varit mycket intresserade men överlag haft stort förtroende/tillit till kommunledningens och 
förvaltningarnas hantering. ”De vill veta och jag håller dem informerade”, ”Väldigt intresserade men på ett 
rimligt sätt”, ”Höll nämnden informerade och berättade hur vi jobbar”. 
 
Fanns en diskussion om Krisledningsnämnden skulle aktiveras men det bedömdes inte vara aktuellt i det 
rådande läget. Var även viss debatt om användandet av munskydd men där gick sedan Smittskydd Västra 
Götaland ut med sina rekommendationer och då valde man att följa det.  
 
Eftersom kommunen i allt väsenligt följde myndigheternas råd och rekommendationer fanns det inte så mycket 
att ha synpunkter på i övrigt.  
 
Se även de förtroendevaldas egna reflektioner i Kapitel 2.3. 
 
Kommunens IT-miljö 
När man talar om framgångsfaktorer i kommunens pandemihantering är det oundvikligt att inte nämna IT-
miljön (IT-infrastrukturen). Jämfört med många andra kommuner fanns det hyggliga tekniska förutsättningar 
för att bedriva verksamhet digitalt och på distans. Givetvis var kompetensnivån ojämn men den har utvecklats 
rejält över tid.  
 
Däremot har man enligt uppgift en del kvar att utveckla när det gäller att använda alla funktioner i exempelvis 
TEAMS så att man inte behöver skicka stora informationsmängder via e-post. 
 

2.2 Chefer i Lysekils kommun 

Här redovisas den utvärdering som omfattar målgruppen Chefer inom Lysekils kommun som har genomförts via 
digital enkät. Enkäten avser perioden från inledningen av pandemin till tiden för att enkäten besvarades i 
november-december 2021. 
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Resultatet från enkäten har analyserats tillsammans med konsultens erfarenheter. Sammanfattande 
reflektioner redovisas nedan och utvecklingsmöjligheter redovisas under Kapitel 3.  Enkätsvaren återfinns i sin 
helhet i Bilaga 1. 
 
Totalt sett har 14 personer från målgruppen deltagit i enkäten.  
 

1. Vad är er övergripande bedömning av Lysekils kommuns arbete med pandemin sedan händelsens 
inledning 2020 och fram till dags dato (november-december 2021)? 

 
Kommentar: 11 av 14 svarar att kommunens pandemihantering har varit Bra/Mycket bra vilket är väldigt 
tydliga siffror (ca 80%). Två personer svarar Dålig och en person svarar Ingen åsikt. 
 

2. Har ni upplevt att Pandemiteamets arbete har varit till stöd för er verksamhets hantering av covid-19? 
 
Kommentar: 9 av 14 svarar att Pandemiteamets arbete har varit till stöd för verksamhetens hantering vilket är 
bra siffror (ca 65%). Två personer har svarat Nej och en person har svarat Delvis. 
 
Citat:  

• ”Har inte varit i kontakt med något pandemiteam” (svarade Nej) 

• ”Har tagit lång tid att få svar på frågor som vi framfört via vår förvaltningschef” (svarade Nej) 

• ”Det skulle behövts en utsedd samordnare för pandemin dit man kunde vända sig för frågor” (svarade Nej) 

• ”Svårt att ha en gemensam bild då vi har olika uppdrag” (svarade Delvis) 

 
3. Vad fungerade särskilt bra? 

 
Kommentar: Ungefär hälften av fritextsvaren nämner att det är information/kommunikation som har fungerat 
särskilt bra. Handlar exempelvis om samordningen av information, regelbundenheten, informationskanalerna 
(inklusive filmen) samt flerspråkigheten. I övrigt nämns även självtestningen, beställning av skyddsmaterial, 
sammanställning över kompetenser samt återkommande möten.   
 
Citat:  

• ”Ni har helt tiden legat i framkant och banat väg för att allt ska kunna fungera i verksamheterna” 

• ”Bra att det varit återkommande möten varje vecka så att alla har det högt på agendan” 
 

2.3 Förtroendevalda  

Här redovisas den utvärdering som omfattar målgruppen Förtroendevalda (presidierna för KS, SON, UBN) och 
som har genomförts via digital enkät. Enkäten avser perioden från inledningen av pandemin till tiden för att 
enkäten besvarades i november-december 2021. 
 
Resultatet från enkäten har analyserats tillsammans med konsultens erfarenheter. Sammanfattande 
reflektioner redovisas nedan och utvecklingsmöjligheter redovisas under Kapitel 3.  Enkätsvaren återfinns i sin 
helhet i Bilaga 2. 
 
Totalt sett har 7 personer från målgruppen deltagit i enkäten (KS = 2, SON = 3, UBN = 2).  
 

1. Vad är er övergripande bedömning av Lysekils kommuns arbete med pandemin sedan händelsens 
inledning 2020 och fram till dags dato (november-december 2021)? 

 
Kommentar: Samtliga svarar att kommunens pandemihantering har varit Bra/Mycket bra.  
 

2. Har ni upplevt att Pandemiteamets arbete har varit till stöd för er nämnds hantering av covid-19? 
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Kommentar: 4 av 7 svarar att Pandemiteamets arbete har varit till stöd för nämndens hantering vilket är bra 
siffror (ca 65%). Tre personer har svarat Delvis. 
 
Citat:  

• ”Följt FHM’s rekommendationer så starkt att man till del åsidosatt Arbmiljölagen. Att tillåta visir och 
munskydd i skolor förskolor borde varit självklart” (svarade Delvis) 

• ”I dessa lägen kan en overheadgrupp bli tidstjuvar lika väl som de effektiviserar” (svarade Delvis)  
 

3. Vad fungerade särskilt bra? 
 

Kommentar: Här nämns exempelvis, bra stöd och underlag, snabbt från beslut till handling, bra 
kommunikation, riskbedömningar och goda lösningar ute i verksamheterna inklusive hjälpsamhet och 
förståelse.   
 
Citat:  

• ”De veckovisa uppdateringarna har varit väldigt bra för att kunna hålla oss uppdaterade och 
motverka mytbildning och ge oss ett underlag för att kunna bemöta och informera allmänheten”  

 

2.4 Samverkansaktörer (Krisberedskapsrådet) 

Här redovisas den utvärdering som omfattar målgruppen Samverkansaktörer (krisberedskapsrådet) och som 
har genomförts via digital enkät. Enkäten avser perioden från inledningen av pandemin till tiden för att enkäten 
besvarades i november-december 2021. 
 
Resultatet från enkäten har analyserats tillsammans med konsultens erfarenheter. Sammanfattande 
reflektioner redovisas nedan och utvecklingsmöjligheter redovisas under Kapitel 3.  Enkätsvaren återfinns i sin 
helhet i Bilaga 3. 
 
Totalt sett har 4 personer från målgruppen deltagit i enkäten.  
 

1. Vad är er övergripande bedömning av Lysekils kommuns arbete med pandemin sedan händelsens 
inledning 2020 och fram till dags dato (november-december 2021)? 

 
Kommentar: Tre svarar Bra/Mycket bra och en svarar Ingen åsikt. 
 

2. De samverkansmöten som genomfördes, tillgodosåg de era behov av samverkan? 
 
Kommentar: Tre svarar Ja och en svarar Delvis vilket får tolkas som positivt även om det inte är så många som 
har svarat totalt sett. 
 

3. Vad fungerade särskilt bra? 
 

Citat:  

• ”Bra med samverkansmöte där alla viktiga funktioner i kommunen träffas” 

• ”Dialogen”  
 

2.5 Lokala näringslivet (Näringslivsrådet) 

Här redovisas den utvärdering som omfattar målgruppen Lokala näringslivet (näringslivsrådet) och som har 
genomförts via digital enkät. Enkäten avser perioden från inledningen av pandemin till tiden för att enkäten 
besvarades i november-december 2021. 
 
Resultatet från enkäten har analyserats tillsammans med konsultens erfarenheter. Sammanfattande 
reflektioner redovisas nedan och utvecklingsmöjligheter redovisas under Kapitel 3.  Enkätsvaren återfinns i sin 
helhet i Bilaga 4. 
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Totalt sett har 2 personer från målgruppen deltagit i enkäten.  
 

1. Vad är er övergripande bedömning av Lysekils kommuns arbete med pandemin sedan händelsens 
inledning 2020 och fram till dags dato (november-december 2021)? 

 
Kommentar: Båda svarar Bra. 
 

2. De samverkansmöten som genomfördes, tillgodosåg de era behov av samverkan? 
 
Kommentar: Båda svarar Ja. 
 

3. Vad fungerade särskilt bra? 
 

Citat:  

• ”Bra information regelbundet”  
 

2.6 Allmänheten  

Här redovisas den utvärdering som omfattar målgruppen Allmänheten och som har genomförts via digital 
enkät. Enkäten avser perioden från inledningen av pandemin till tiden för att enkäten besvarades i november-
december 2021 och fokuserar på informationen till kommuninvånarna. Enkäten var tillhandahållen via webben 
och Facebook. 
 
Resultatet från enkäten har analyserats tillsammans med konsultens erfarenheter. Sammanfattande 
reflektioner redovisas nedan och utvecklingsmöjligheter redovisas under Kapitel 3.  Enkätsvaren återfinns i sin 
helhet i Bilaga 5. 
 
Totalt sett har 77 personer från målgruppen deltagit i enkäten. Åldersfördelning enligt följande: 

• 18-29 år = 3 st 

• 30-49 år = 32 st 

• 50-64 år = 31 st 

• 65+ år = 11 
 

1. Vad är er övergripande bedömning av Lysekils kommuns arbete med pandemin sedan händelsens 
inledning 2020 och fram till dags dato (november-december 2021)? 

 
Kommentar: Två svarar Mycket dålig, 17 svarar Dålig, 38 svarar Bra och 17 svarar Mycket bra vilket ger en 
tydlig majoritet för Bra/Mycket bra (ca 75%).  
 

2. Kommunikationskanaler 
 
Kommentar: Ca 55% har angett Webbplats Lysekil.se, ca 75% Facebook Lysekils kommun och ca 50% 
Kommunalrådet Jan-Olof Johanssons veckorapporter.  
 

3. Vad fungerade särskilt bra (information)? 
 

Kommentar: Bland svaren om vad som särskilt har varit bra vad gäller kommunens information till kommun-
invånarna nämns exempelvis;  

• Information om antalet bekräftade fall 

• Att informationen var tydlig och uppdaterades ofta 

• Spreds via olika kanaler 

• Fanns länkar till hänvisade hemsidor 

• Bra veckorapport (filmen) 
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Citat:  

• ”Jag uppskattade verkligen veckorapporteringen” 

• ”Upplevde att kommunen hade koll på läget” 

• ”Det blev bättre med tiden. Viktigt med uppdaterade kommuninvånare!”  
 

3 Rekommendationer och utvecklingsmöjligheter 

Med utgångspunkt från Kapitel 2 Sammanställning av intervjuer och digitala enkäter redovisas här utvalda 
rekommendationer med syfte att utveckla Lysekils kommuns krisberedskap. Rekommendationerna bygger på 
både den information som framkommit via genomförda intervjuerna/digitala enkäter samt från konsultens 
erfarenheter.  
 
Det kan konstateras att Lysekils kommun, sett ur både de intervjuades synvinkel och enkätsvaren, överlag har 
hanterat pandemin på ett bra sätt. Det fanns en grundstruktur samt kompetensnivå att utgå ifrån och arbetet 
har dessutom utvecklats över tid sedan slutet på februari 2020. Med utgångspunkt från detta redovisas här 
några utvalda aktiviteter som dels syftar till att bevara de arbetssätt som utvecklats under pandemin och dels 
att utveckla det som inte har fungerat helt tillfredsställande.  
 
Krisledningsorganisation/struktur 
Med tanke på alla lovord* som strukturen och arbetssättet fått under pandemin rekommenderas att på detalj-
nivå jämföra det arbetssätt som har utvecklats under pandemin med det ordinarie arbetssättet för kris.  
Möjligtvis är det inte så stora skillnader men det vore ändå värdefullt att ta reda på detta. 
 
* ”Fick snabbt en bra struktur, viktigt att hålla fast vid den”, ”Grundstrukturen är bra”, ”Den här modellen är 
bra oavsett kris”, ”Den funkar”, ”Den var användbar även vid social oro” 
 
Ett förslag som nämndes var att utveckla system för tidiga varningssignaler (rutiner). ”Kan annars finnas risk att 
man ses som en alarmist”.  
En grundförutsättning för en effektiv krisledning är att man tidigt tar tag i händelsen och gör en inledande 
analys. Det bör vara låg tröskel för att kalla in till ett första möte oavsett om det är på förvaltningsnivå eller 
kommunledningsnivå. Kan säkerställas genom att vara tydlig med det förhållningssättet samt även komplettera 
med generella bedömningsfrågor som stöd till ansvariga chefer. 
 
Finns även ett förslag om att kommunen borde inrättat en specifik funktion med uppdrag att samordna 
pandemirelaterade frågor. Kan vara värt att värderade detta behov även i andra kriser. Dock är uppfattningen 
att denna typ av samordning, under pandemin, skedde genom Pandemiteamet och Säkerhetsstrategen. 
 
Även om den struktur som används under pandemin (via Pandemiteamet) fått lovord så är uppfattningen att 
strukturen inte är lika tydlig ut i respektive förvaltning. Möjligtvis finns det en gemensam krisledningsmodell 
inom komunen men den behöver i så fall tydliggöras och kommuniceras. Viktigt med en röd tråd från den 
centrala krisledningen till lokal nivå i förvaltningarna. 
”Skapa en struktur för likvärdigt stöd genom hela kommunorganisationen när vi når ett kris- och stabsläge” 
 
Krisledningsplan (motsvarande) 
Om det har tagits fram några specifika checklistor under pandemin bör dessa gås igenom och vid behov 
komplettera befintlig krisledningsplan.  
 
Överväg även att komplettera befintlig krisledningsplan med de rutiner/arbetssätt eller principer som användes 
när de gäller de samordnade aktiviteter som genomfördes under pandemin. Alternativt att respektive ansvarig 
hanterar detta inom sin egen verksamhet. Viktigast att erfarenheterna tas tillvara. Finns även en koppling mot 
kontinuitet här. 
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Materialförsörjning/beredskapslager 
Den pågående pandemin har på ett tydligt sätt pekat på behovet av materialförsörjning/beredskapslager. Så 
gott som alla intervjuade nämnde just detta som ett område för utveckling inom Lysekils kommun. Här är det 
viktigt att analysera såväl på kommunövergripande nivå samt för enskilda verksamheter med fokus mot rimliga 
lagernivåer. Här finns en tydlig koppling till kommunens pågående arbete inom civilt försvar samt området 
Kontinuitet, se nedan.  
 
”Vi bör föra ett resonemang om beredskapslager”, ”Analys av pandemiförråd har varit på tapeten förut”, ”Vi 
har börjat att bygga upp det, fick inputs efter övningen i mars 2020”, ”Just in time funkar inte när det gäller det 
viktigaste materialen”, ”Behöver ett minimilager”. ”Vi behöver en övergripande organisation för lager av 
skyddsutrustning”. 
 
Personalförsörjning/ersättarplanering 
Angående personalförsörjning så gjordes några aktiviteter (inventeringar, analys personalbortfall) både via 
Pandemiteamet och i förvaltningarna men man har inte uppfattat någon gemensam systematik. Kan vara värt 
att se över detta och då med fokus mot kontinuitet. Även här kan det finnas kopplingar till Civilt försvar.   
 
Som en del av personalförsörjningen finns ersättarplanering där det gäller att säkerställa kontinuiteten i kris-
ledningens nyckelbefattningar. En tydlig nyckelbefattning, som är sårbar, är Säkerhetsstrategen men det finns 
givetvis fler viktiga befattningar. En inledande analys av detta inklusive åtgärdsplan rekommenderas. 
 
Kommunikation 
Ett flertal av de intervjuade är mycket nöjda med hur kommunikationsarbetet har bedrivits men menar 
samtidigt att det går att utveckla hela kommunikationskedjan. Speciellt internt och kopplingen till 
förvaltningarna och deras kommunikationsresurser (motsvarande). Kan även finnas behov av en tydligare 
styrning över hur informationen ska spridas under kriser.  
 
Några utvecklingsmöjligheter som noterats från enkäten till Allmänheten: 

• ”Inför en informationskanal, liknande rådgivningstelefon på dagtid, för verksamheter som behöver 
ställa specifika frågor”  

• ”Undvik fackspråk” 

• ”Dela även ut information via posten, alla har inte sociala medier” 

• ”Fler uppdateringar på FB och webb”  

• ”Skicka ut fler uppföljningar och enkäter om det personliga måendet över situationen” 
 
Intern samverkan 
Men tanke på de kommentarer som fällts angående den interna samverkan, eller snarare brist på samverkan, 
mellan förvaltningar/verksamheter så behöver detta ses över.  Frågan är om denna brist på samverkan specifikt 
gällde under pandemin och själva pandemihanteringen eller om det finns motsvarande tendenser även i 
ordinarie verksamhet.  
 
”Pandemin har gjort att vi varit tvungna att agera över gränserna men det behöver samverkas mer”, ”Vi borde 
ta lärdom hur vi bättre kan samarbeta mellan förvaltningarna”.  
 
Någon lyfte även förslaget att det behöver finnas en tydligare strategi över hur ”politiken” ska hållas 
informerade under kriser motsvarande pandemin. Oklart hur motsvarande strategi ser ut i dagsläget. 
En av de förtroendevalda lämnade följade förslag i ett enkätsvar: ”Jag tror att veckovisa (eller oftare vid behov) 
möten med de förtroendevalda vore bra eftersom det ofta är vi som möter allmänheten”. 
 
Lägesbild 
Ta vara på erfarenheterna från det arbetssätt, både internt och externt, som har arbetats upp under pandemin, 
exemplvis med frågeformulär via FORMS och regelbundna avrapporteringar.  
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Analys 
Eventuellt finns analys, med tillhörande ansvar och metodik, beskrivit i kommunens krisledningsplan men flera 
av de intervjuade har inte märkt av någon särskild metodik. Oavett så finns det erfarenheter från pandemin 
som behöver tas tillvara, exempelvis när en stor del av analysen görs på myndighetsnivå men där man ändå 
måste göra egna lokalt anpassade analyser. ”Vi behöver ta fram metoder för att fatta beslut så vi kan förbereda 
förslag till beslut mer metodiskt”. 
 
Uppföljning 
Generellt sett finns alltid utvecklingsmöjligheter avseende uppföljning och så även inom Lysekils kommun.  
När det hade fattats centrala direktiv så efterlevdes de inte alltid och flera tycker att man borde gjort 
uppföljningar på det. Gjordes en del avsteg som av vissa upplevdes som orättvisa. Handlar även om att ”Leva 
som man lär”, ”Tillit, hela vägen ut och leva efter det vi säger”, ”Ökad förståelse i kommunledningen för 
symbolhandlingar”.  
 
Säkerställ att uppföljning finns i krisledningsmetodiken. 
 
Utbildning/övning 
Vikten av utbildning och övning behöver egentligen inte betonas särskilt eftersom insikten redan finns inom 
kommunen. Däremot lyfts behovet av fortsatta utbildningar när det exempelvis gäller ”hygienaspekten” så att 
man fortsätter att säkerställa god hygien.  
 
Förekommer även förslag avseende att mer praktiskt träna på att dokumentera eftersom detta blev lite 
eftersatt på verksamhetsnivå inledningsvis. Strukturen för detta finns men måste prioriteras upp och övas.  
 
Kontinuitet 
Stort fokus har riktats mot att leverera ordinarie verksamhet vilket man också lyckats med till stora delar. Här 
har både personal- och materialförsörjning varit viktiga delar och de ingår även i begreppet kontinuitet. Då 
många lagar/förordningar kopplar mot kontinuitet är det viktigt med ett helhetsgrepp över kontinuitetsarbetet 
inom kommunen och om det redan finns på plats är det viktigt att säkerställa kopplingen mot krisberedskap 
(via erfarenheterna från pandemin). 
 
Fortsatt utvärdering 
När det gäller eventuell fortsatt utvärdering av pandemiarbetet rekommenderas att genomföra det på 
förvaltningsnivå och då på en mer detaljerad/konkret nivå som direkt kopplar mot deras verksamhet och 
uppdrag.   
 
Avslutande citat från en av de intervjuade:  
”Det enda jag kan skicka med är; att det är oerhört viktigt med en tydlig kommunikation, att vi samverkar och 
inte arbetar i våra stuprör samt att vi behåller lugnet” 
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Bilaga 1 – Enkätsvar Chefer i Lysekils kommun 

Redovisas i separat PDF-dokument. 
 
 

Bilaga 2 – Enkätsvar Förtroendevalda  

Redovisas i separat PDF-dokument. 
 
 

Bilaga 3 – Enkätsvar Samverkansaktörer 

Redovisas i separat PDF-dokument. 

 

Bilaga 4 – Enkätsvar Lokala näringslivet 

Redovisas i separat PDF-dokument. 
 
 

Bilaga 5 – Enkätsvar Allmänheten 

Redovisas i separat PDF-dokument. 
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Utvärdering covid-19 LYK
Avstämning LYK - ProCrisis



Bakgrund

Arbetet med att hantera covid-19 inom Lysekils kommuns 

verksamheter är inte på något sätt över, men för att inte 

erfarenheterna och lärdomarna från den inledande 

hanteringen ska gå förlorad är det viktigt att en utvärdering 

genomförs under 2021.

I kommunens krisledningsplan och kommunens 

styrdokument för krisberedskap och civilt försvar anges att 

händelser som aktiverat kommunens 

krisledningsorganisation ska utvärderas. Anges även som 

ett krav i den nuvarande överenskommelsen mellan MSB 

och SKR.
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Extern utförare
Morgan Henningsson, ProCrisis AB, är anlitad av 

Lysekils kommun och kommer genomföra intervjuerna 

och den skriftliga sammanställningen av 

utvärderingsrapporten.
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Syfte

Utvärderingen av pandemihanteringen genomförs med 

ett främjande syfte som innebär fokus på 

framåtsyftande bedömningar av styrkor och svagheter 

inom vår pandemihantering. Utvärderingen ska bidra 

till en förbättrad framtida hantering. 

2021-04-28Utvärdering covid-19 LYK 4



Fokus för utvärderingen

Samverkan

• Intern och extern

Kommunikation

• Intern och extern

Krisledning

• Lägesbild

• Analys

• Beslutsfattande

• Omvärldsbevakning

2021-04-28Utvärdering covid-19 LYK 5



Metoder

• Intervjuer (via TEAMS) – max 1h/person

– Pandemiteamet

– 1 enhetschef äldreboende (Anna Thydén)

– 1 rektor (Martin Odell)

– 1 avd.chef SBF (Jenny Clasborn)

– AvdC Vård och Omsorg (Johanna Eklöf)

• Enkäter (via FORMS)

– Samverkansaktörer

– Medarbetare

– Allmänheten

– Förtroendevalda

– Lokala näringslivet

2021-04-28Utvärdering covid-19 LYK 6



Användning av resultatet
Utvärderingen ska sammanställa identifierade 

utvecklingsmöjligheter för att öka förmågan att 

hantera framtida oönskade händelser.

2021-04-28Utvärdering covid-19 LYK 7
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Datum 

2022-09-15 

Dnr 

LKS 2022-000443 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Karolina Samuelsson 
karolina.samuelsson@lysekil.se 
 
 

Utvärdering gemensam miljönämnd 

Sammanfattning 

Med anledning av att en av samverkanskommunerna lyft önskemål om att 
eventuellt kliva ur miljönämnden har de tre berörda kommunerna gemensamt 
beslutat att genomföra en utvärdering av nämndens verksamhet. Syftet är att 
identifiera möjliga förbättrings- och utvecklingsområden. En utvärdering är 
genomförd och har resulterat i ett antal områden där förbättring kan ske.  

Förvaltningen är enig med rapporten och ser tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen att föreslagna åtgärder är en bra väg för gemensam 
utveckling framåt. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av utredningen och ställa 
sig bakom den fortsatta inriktningen. 

Ärendet 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (miljönämnden) omfattar Lysekils, Munkedals 
och Sotenäs kommuner. Med anledning av att en av kommunerna diskuterat 
möjligheten att kliva ur samverkan har kommunerna gemensam beslutat att 
genomföra en utvärdering av miljönämndens arbete och verksamhet för att 
identifiera möjligheter till utveckling och förbättring.  

I arbetet har två enkätundersökningar genomförts. En riktad till politiker och en till 
tjänstepersoner. Till grund för förbättringsförslagen ligger också material från ett 
särskilt forskningsprojekt inom det lokala kommunforskningsprogrammet om 
samarbete, Lokom. Särskild dialog har också skett med kommundirektörerna. 

Rapporten beskriver först nuläget, därefter det underlag som tagits fram inom 
ramen för utredningen. Avslutningsvis föreslås åtgärder i syfte att förbättra 
verksamheten. En fördjupad utredning med förslag till förändrad 
finansieringsmodell beskrivs också. 

I sammanfattning har förbättringsmöjligheter identifierats inom områdena: 

- Förtydligande av målbild och förväntningar 

- Förändrad finansieringsmodell 

- Utvecklad styrning och förvaltningsövergripande samarbete inom SML 

- Stärkt samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningarna och 
miljöenheten 

- Skapa helhetssyn i ärendehanteringen för näringsliv och medborgare 

- Öka miljönämndens närvaro i de tre kommunerna 

 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens synpunkter  

Lysekils kommun har på flera sätt medverkat i utvärderingen av miljönämnden. 

Slutsatserna bedöms relevanta och kommunstyrelseförvaltningen gör i dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att de åtgärder som föreslås går i 
linje med den utveckling som också Lysekils kommun önskar och ser behov av. 

Förbättringsarbetet enligt förslagen är redan påbörjat i samarbete mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och miljöenheten. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

 
 

 

Bilagor 

Utredning med förslag till förbättringsåtgärder  

Beslutet skickas till  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Utredning med förslag till förbättringsåtgärder  

2022-08-17 

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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Inledning  
 

Bakgrund 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (miljönämnden) omfattar Lysekils, Munkedals och Sotenäs 

kommuner.  

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun fattade den 29:e november 2021 beslut om att säga upp 

avtalet om gemensam miljönämnd. Kommunfullmäktige i Munkedals kommun fattade samtidigt 

beslut om att begära hos samverkande kommuner om en avtalsförlängning med ett år och därefter 

ett år uppsägningstid för eventuellt utträde 31 december, 2023. Lysekils och Sotenäs kommuner har 

medgett avtalsförlängningen.  

 

Syfte och avgränsning 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur samarbetet uppfattas bland politiker och 

tjänstepersoner samt utifrån konstaterade brister identifiera och föreslå förbättringsåtgärder i det 

fortsatta miljönämndsamarbetet. Rapporten tar inte ställning till det fortsatta samarbetets vara eller 

inte vara utan utgör ett underlag inför sådant beslut. Det antecknas också att det för miljönämndens 

del visserligen kan vara önskvärt ur effektivitetssynpunkt med gemensamma taxor i de tre 

kommunerna men att varje fullmäktige, enligt kommunallagen, fattar beslut om taxor i sina 

kommuner. Denna fråga utelämnas därför.  

Metod och disposition 

För att utreda vilka förbättringsåtgärder som bör vidtas har två enkätundersökningar genomförts. En 

till politiker (bilaga 1) och en till tjänstepersoner (bilaga 2). Till grund för förbättringsförslagen ligger 

också material från ett särskilt forskningsprojekt inom det ”lokala kommunforskningsprogrammet om 

samarbete” (bilaga 3-5). Detta samarbete förkortas ”Lokom”. Särskild dialog har också skett med 

kommundirektörerna. 

Rapporten beskriver först nuläget, därefter det underlag som tagits fram inom ramen för 

utredningen. Avslutningsvis föreslås åtgärder i syfte att förbättra verksamheten. En fördjupad 

utredning med förslag till förändrad finansieringsmodell beskrivs också.  
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Nuläge 
Miljönämndens uppdrag 

Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter och enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Detta innebär att nämndens uppdrag till största delen avser rättstillämpning enligt de lagar som just 

beskrivits. Miljönämnden bidrar också med synpunkter enligt dessa lagar när kommunerna tar fram 

översiktsplaner, va-planer osv. Dock omfattas inte längre ärenden om strandskyddet inom 

Munkedals kommun av nämndens uppdrag. Nämndens uppdrag definieras och avgränsas av dess 

reglemente. 

En viktig avgränsning är att miljönämnden inte ansvarar för övergripande strategiska frågor varken 

på miljö-, naturvårds- eller folkhälsoområdet. Dessa hanteras i stället av respektive kommun i nära 

dialog med miljönämnden. Som redan framhållits bidrar miljönämnden med synpunkter på 

övergripande strategiska dokument tex översiktsplaner och VA-planer utifrån sitt 

myndighetsuppdrag. Kommunstyrelserna beslutar däremot om det miljöpolitiska arbetet och sätter 

miljömålen för respektive kommun. Miljönämnden tillämpar sedan dessa mål när nämndmålen sätts 

i myndighetsutövningen. 

Miljönämndens kostnader och finansiering 

Miljönämndens totala kostnader är budgeterade till 12,7 mnkr år 2022.  Eftersom det är fråga om en 

myndighetsnämnd består dess kostnader i huvudsak av personalkostnader. 

Kostnaderna finansieras av avgifter och kommunbidrag. Verksamhetens ärendehantering finansieras 

till drygt 57 % genom de avgifter som faktureras kunderna. För år 2022 budgeteras dessa intäkter till 

7,3 mnkr. I övrigt finansieras verksamheten genom kommunbidrag om totalt 5,4 mnkr i budget 2022, 

baserat på en fördelningsnyckel utifrån antalet kommuninvånare i respektive kommun. Det innebär 

att för 2022 tillskjuter Lysekil 2,3 mnkr (14 300 kommuninvånare), Munkedal 1, 7 mnkr (10 500 

kommuninvånare) och Sotenäs 1,4 mnkr (9 100 kommuninvånare).  

Sotenäs kommun har utöver det avtalsenliga ramanslaget tillfört ytterligare 0,3 mnkr i extra anslag. 

Liksom för övrig samverkan mellan SML-kommunerna (löne- och IT-samverkan) uppbär 

värdkommunen ingen ekonomisk ersättning för det stöd inom HR- och ekonomiområdet som 

tillhandahålls verksamheten.  

I utredning om ny fördelningsmodell belyses detta ytterligare.  

Styrning och organisering av miljösamarbetet  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna leder miljönämndens 

arbete på samma sätt som sina respektive nämnder genom sina mål- och resursplaner. För SML-

samarbetena, där miljösamarbetet är ett av tre samarbeten, finns även SML Samverkansråd. Där 

ingår ordförande i kommunstyrelserna, oppositionsråden och kommundirektörerna (se illustration 
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nedan). Dit kallas också miljönämndens ordförande och verksamhetscheferna. Samverkansrådets 

huvudsakliga uppgift är att skapa en tydlig inriktning för olika frågor, exempelvis kring budget.  

SML Styrgrupp träffas minst tre gånger per år och består av kommundirektörerna samt de 

administrativa cheferna. Dit kallas också verksamhetscheferna. Vid dessa möten behandlas aktuella 

frågor. 

Det finns också ett ekonomiberedningsråd där ekonomicheferna möts och ett miljöråd där 

samhällsbyggnadscheferna och miljöchefen träffas.  

        

Illustrationen till vänster är hämtad ur Lokomrapporten ”Ägarstyrning i fem kommuner – en empirisk 

studie”, KFi-rapport nr 156. Delrapport 1. Tabellen till höger är hämtad ur Lokomrapporten 

”Styrningsutmaningar i mellankommunla samarbeten – en empirisk studie”, KFI-rapport nr 

Delrapport 2, s 21 

Miljönämnden består av samma antal ledamöter per respektive samverkande kommun. Varje 

kommun utser sina ledamöter. Värdkommunen Sotenäs utser nämndens ordförande.  

Miljöenheten leds av en miljöchef som ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp i 

Sotenäs kommun. Medarbetarna på miljöenheten har sin huvudsakliga arbetsplats på 

kommunkontoret i Kungshamn, på samma sätt som medarbetarna på löneenheten arbetar från 

Dingle och på IT-enheten arbetar från Lysekil. Antalet årsarbetare uppgår till 16 stycken.  

Kopplingen till de tre samhällsbyggnadsförvaltningarna 

Miljöchefen ingår som sagt i ledningsgruppen för Samhällsbyggnadsförvaltningen i Sotenäs kommun, 

men inte i motsvarande ledningsgrupper i Lysekil och Munkedal. I ledningsgruppen ingår också 

Sotenäs kommuns plan- och byggchef, drift- och projektchef, måltidschef och lokalvårdschef.  
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I Lysekils kommun hanteras samarbetet i bygglovsfrågor och planärenden via remisser, kontakter 

mellan handläggare och – i frågor som behöver samordning - genom kontakt chefer emellan. Något 

övergripande samordningsarbete sker dock inte. Miljöenheten deltar i kommunens ”planverkstad”. 

I Munkedal finns samarbete mellan bygglovhandläggare och miljöhandläggare och genom 

remissförfarande i ärenden som behöver gemensam hantering. Interna planmöten kommer att 

återupptas i kommunen.  

Även i Sotenäs hanteras plan- och byggärenden genom remissförfaranden och kontakter handläggare 

emellan. Plansamordning sker på interna möten där mark- och exploatering är värd för möten med 

plan, bygg, VA och miljö. Ordförandena i nämnder och utskott som ansvarar för 

samhällsbyggnadsfrågor initierar även ordförandemöten i frågor som berör mer än en nämnd.  

För detaljerad bild av samarbetet, vad som är bra och vad som kan förbättras – se enkätsvar från 

förvaltningen, bilaga 2 

Nyckeltal och måluppfyllelse  

Stycket är i huvudsak hämtat från delårsrapport jan-april 2022, som bifogas i sin helhet.  

Mål: Miljönämnden i mellersta Bohuslän skapar goda förutsättningar för det lokala 

företagsklimatet, inte minst genom Rättviksmodellen. 

Det antecknas att Rättviksmodellen omfattar dels efterhandsdebitering av tillsyn, dels bemötande 

och rutinfrågor i handläggningen.  

Miljönämnden samarbetar med näringslivsutvecklarna i respektive kommun och deltar bland annat i 

alla lotsgruppsmöten. Nämnden deltar också vid företagsfrukostar liksom vid företagsluncher som 

arrangeras av externa aktörer. Vid beslut i svårare ärenden kan nämnden ta hjälp av 

näringslivsutvecklaren för att kommunicera besluten med kunderna. Syftet är att samordna besked 

om beslut från respektive samhällsbyggnadsnämnd. 

Samarbetet mellan nämnden och förvaltningen fungerar väl och av enkätsvaren framgår att 

nämnden uppfattar samarbetsklimatet som gott. Detta gäller både ärenden där nämnd och 

förvaltning samma uppfattning, och ärenden där vi gör olika bedömningar. 

Arbetet med remisser från byggenheterna har hög prioritet och handläggningstiden uppgår i 

merparten av ärendena till max tre veckor. 

Insiktsmätningen för livsmedelskontroll och miljöskyddstillsyn avser 2021 års mätning vilken 

publicerades under första tertialen 2022. 

 

Nyckeltalsindikator År 2021 Utfall 2022 Prognos 2022 Mål 2022  

Insiktsmätningen avseende miljö- 
och hälsoskydd 

74 65 68 70  
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Insiktsmätningen avseende 
livsmedelskontroll 

77 75 77 80  

Andel remissvar för bygglov som 
lämnats inom tre veckor, i %. 

92% 90% 90% 90%  

Antal lotsgruppsmöten 
miljöhandläggare deltagit vid 
under året 

12 9 15 15  

Andelen ärenden om 
anmälningspliktig verksamhet (C-
verksamhet) som avgjorts inom sex 
veckor från att ärendet är 
komplett, i % 

 Mäts inför 
årsskifte 

 100%  

 

Särskilt om insiktsmätningen 

Utfallet för livsmedelstillsyn om 75 avser resultaten för Munkedal och Lysekil (med samma poäng). 

Kommunerna i Västra Götalands län redovisar ett utfall mellan 63 och 90. 

Utfallet för miljö- och hälsoskydd om 65 avser Lysekils kommun. Kommunerna i Västra Götalands län 

redovisar ett utfall mellan 58 och 81. 

Mål: Miljönämnden i mellersta Bohuslän skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och 

utveckla personal  

I samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp pågår ett arbete med att utveckla tillitsbaserat 

ledarskap och att stärka medarbetarnas självledarskap på både individ- och gruppnivå. Införandet av 

tillitsbaserat ledarskap i alla verksamheter i Sotenäs kommun är en helt avgörande framgångsfaktor 

för att stärka arbetsgivarvarumärket och öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Arbetet 

med att skapa effektiva team där man kan lära av varandra på ett strukturerat sätt har nu satt sig 

inom enheten och systematiskt förbättringsarbete i de grupperna har resulterat i en allt bättre 

arbetsmiljö. 

Även möjlighet till distansarbete på deltid ökar kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Alla 

handläggare har tillsvidareanställningar på heltid. 

Året har startat med mycket influensa och vinterkräksjuka, men det bedöms inte påverka 

möjligheten att nå Miljönämndens mål om en sjukfrånvaro om 7 %. Att målvärdet är satt högre än 

utfallet år 2021 beror på att en kommun formulerat målvärde för sjukfrånvaron i relation till 2020 års 

sjukfrånvaro. År 2020 var sjukfrånvaron i miljönämndens organisation 10,4 % för att år 2021 sjunka 

till 4 %.  

Nyckeltals-indikator År 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Sjukfrånvaro total, i % 4.0% 6.2% 7.0% 7.0%  
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Andel tillsvidareanställda som har en 
heltidsanställning i anställningsbeviset, i % 

100% 100% 100% 98%  

Andel medarbetare som skulle rekommendera 
Sotenäs kommun som arbetsgivare, i % 

 Möts 
vid 

årsskifte 

70% 70%  

 

Mål: Miljönämnden i mellersta Bohuslän har en organisation som arbetar med tillgången till rätt 

kompetens för att säkerställa nämndens kompetensförsörjningsbehov 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsarbete dokumenteras i den 

förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanen som reviderats årligen under april månad. 

Åtgärder som vidtagits i inledningen av året är klarspråksutbildning. 

Nyckeltalsindikator År 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 
anställda 

 Mäts vid 
årsskifte 

 83%  

 

Utredningen 
 

Enkätsvar från politikerna 

Enkäten har skickats ut till sammanlagt 68 politiker som är ledamöter i kommunstyrelserna, 

samhällsbyggnadsnämnderna, byggnadsnämnden samt till ledamöterna i Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän. Det har kommit in 23 svar och de som svarar har sammanlagt 44 olika uppdrag.  

Sammanställningen av enkäten till politiker bifogas i sin helhet som bilaga 1. 

Sammanfattningsvis anser ca 50 procent av politikerna att bemötande, effektivitet, service och 

leverans, fungerar bra eller mycket bra. Cirka 25 procent svarar varken bra eller dåligt, medan upp till 

25 procent svarar dåligt. 

De förslag på förbättringsåtgärder som föreslås är; 

• Förtydligande om nämndens uppdrag 

• Tydligare budgetprocess som involverar Munkedal och Lysekil  

• Strukturerat informationsflöde om miljönämndens arbete till övriga kommuner  

• Dialog om egna kommunens utmaningar och lokala förutsättningar 

• Gemensam beredning av stora beslut 

• Sammanträden i alla kommuner 

• Dialog om taxekonstruktionen 
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Enkätsvar från förvaltningen 

Enkäten till tjänstepersonerna skickades till ledningsgrupperna för de tre kommunernas 

samhällsbyggnadsförvaltningar, kansliavdelningarna, näringslivsutvecklarna samt till personal på 

miljöförvaltningen.  

Sammanställningen av enkäten till förvaltningen bifogas i sin helhet som bilaga 2. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningarna att närheten till miljöenheten kan stärkas genom att 

samhällsbyggnadscheferna bjuds in till nämndens sammanträden för att ta upp aktuella frågor som 

står i fokus i den egna kommunen. Miljöenhetens medarbetare kan göras mer kända så att man vet 

vilken person som jobbar med vad. Då blir det lättare att ta kontakt med en miljöhandläggare. 

Generellt samarbetar miljöenheten bra med alla kommuner vad gäller remisshantering vid bygglov. 

För planärenden kan samarbetet utvecklas. Man upplever dock att det saknas möjlighet till 

informella avstämningar. Näringslivsutvecklarna i SML tycker att samarbetet med miljöenheten 

fungerar bra. I vissa situationer önskas en något mer möjliggörande myndighetsrådgivning. 

Administrativt fungerar samarbetet bra, man får snabb handläggning av miljöenheten, tydliga och 

klara besked och det är enkelt att få kontakt och återkoppling.  

De förslag på förbättringsåtgärder som föreslås är; 

• Samhällsbyggnadscheferna bjuds in till nämndens sammanträden i Munkedal och Lysekil för 
att ta upp aktuella frågor som står i fokus i den egna kommunen. 

• Miljöenhetens medarbetare görs mer kända i Munkedal och Lysekil 

• Placera miljöenhetens kontor nära samhällsbyggnadsförvaltningen i Munkedal och Lysekil 

• Förtydligande om kommunens roll och befogenhet i miljöarbetet 

• Utvecklat samarbete i planärenden 

• Ökat fokus på Munkedals och Lysekils mål i budgetprocessen 

• Lösningsorienterad rådgivning gentemot företag 
 

I dialog kring resultaten av enkätundersökningen och förbättringsförslagen framhåller 

kommundirektörerna bl.a. att det finns önskemål om att se över finansieringsmodellen utifrån de 

olika kommunernas specifika förutsättningar.  

Lokomrapporten 

Forskningsprojektet det ”lokala kommunforskningsprogrammet om samarbete” har genomförts i 

samarbete mellan Göteborgs universitet, Kommunforskning i Västsverige (KFi) samt Munkedals, 

Lysekils, Tanums, Sotenäs och Uddevalla kommuner. Rapporten handlar om kommunal samverkan 

genom fyra samordningsformer: avtalssamverkan, gemensam nämnd, kommunalförbund och 

kommunalt bolag. Det finns tre rapporter från forskningsprojektet. En handlar om utmaningar med 

ägarstyrning, en om styrningsutmaningar i kommunala samarbeten och den sista är en slutrapport 

om fyra år med mellankommunala samarbeten (bilaga 3-5). 
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Målbild 

Från Lokomrapporten framkommer förbättringspotential ifråga om att vidareutveckla målbilden, och 

snarare förenkla styrningen än att använda utökade processer för att kompensera för bristande 

utveckling av målbilden. (bilaga 3, s 51).  

Styrning 

Som framgått ovan finns fyra olika styrgrupper för miljönämnden, utöver ordinarie mål- och 

ekonomistyrning från fullmäktige. Att styrningen bör hållas enkel framgår inte minst utifrån att 

forskarna konstaterat att det är fråga om starkt lagstyrd verksamhet.  

                 

 

Här bör också framhållas att Miljönämnden styrs av de tre kommunfullmäktige genom de mål 

fullmäktige sätter i sina mål- och resursplaner och att styrmodellerna i de tre kommunerna är så pass 

lika att det är möjligt för nämnden att anta egna mål utifrån dessa. Precis som andra nämnder är det 

miljönämndens uppgift att ta hand om dessa mål och bryta ner egna mål inom ramen för sin egen 

verksamhet. Miljönämnden tar om hand mål från tre fullmäktige och bryter ner dessa till egna 

nämndmål.  

Orienterad mot värdkommunen? 

Forskarna har också i sitt empiriska material noterat att det finns en uppfattning om att 

miljönämnden är starkt orienterad mot värdkommunen och har därför undersökt detta närmare. 

Forskarna konstaterar emellertid att verksamheten arbetar som en (1) enhet, att samtliga 

inkommande ärenden hamnar i en gemensam kö som hanteras oberoende av vilken kommun det 

aktuella ärendet gäller och att tillsynsbesök genomförs oavsett vilken kommun den aktuella platsen 

ligger i.  

Sammanfattningsvis konstaterar forskarna att det ”inte entydigt kan fastslå att det är så att en ägare 

på grund av geografisk placering blir dominerande. Det är emellertid inte helt orimligt att ett visst 

extra inflytande uppnås för värdkommunen. Redogörelsen visar på att det finns tydliga uppfattningar 

   .k .se
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(grundade eller ej) om att värdkommunen får mer inflytande. Det kan i sin tur vara en grogrund för 

missförstånd även om det inte föreligger något otillbörligt inflytande.” (bilaga 3, s 53) 

Kompetensförsörjning 

Ett av de starkaste motiven till att etablera den mellankommunala samverkan mellan Sotenäs, Lysekil 

och Munkedal i form av en gemensam miljönämnd, var för att kunna lösa kommunernas 

gemensamma utmaning med kompetensförsörjning. De samarbetande parterna i studien är överens 

om att det är enklare att rekrytera personal till en heltidstjänst än att annonsera ut en tjänst på några 

få procent och man tror också att en större organisation lockar till sig mer kompetent och driven 

arbetskraft. I intervjuerna framkommer att det också handlar om att utöka möjligheter att rekrytera 

och behålla specialistkompetens, vilket också har infriats. Behovet av specialistkompetens ökar i takt 

med att verksamheten blir större. Vad som problematiseras är att samtidigt som kompetensen höjs 

inom samarbetet, utarmas eller upphör den helt inom respektive kommun. Efter en tid uppstår 

därför en situation där ägarkommunerna helt saknar kompetens inom vissa frågor, vilket skapar 

koordineringsproblem. (bilaga 4, s 39f) 

Kommunerna hade före samarbetet svårt att rekrytera specialistkompetens och upprätthålla en god 

kvalitet i arbetet. Den bild som tonar fram i intervjumaterialet är att det idag är lätt att tillsatta 

tjänsterna inom miljötillsynsområdet eftersom man upplever att ansvaret för tre kommuner gjort det 

till en mer attraktiv arbetsplats samt att det finns flera kollegor på miljökontoret som ansvarar för 

samma område. En annan sak som lyfts fram i intervjuer är det gemensamma miljökontoret som gör 

att handläggarna blir mer anonyma ute i kommunerna. Före samarbetet kunde det vara så att 

näringsidkare och handläggare träffade på varandra i exempelvis mataffären och att det då kunde 

uppstå diskussioner om pågående tillsynsärenden. Nu när verksamheten är större med fler 

medarbetare kan man ta tillsynsärenden i grannkommunen i stället för i den kommun man bor i. 

Resultatet är ökad kvalitet genom en ökadrättssäkerhet och minskad risk för jäv. En annan vinst som 

beskrivs är att det pågår långt mer tillsyn än vad respektive kommun skulle haft kapacitet att klara av 

om de arbetare var och en för sig. (bilaga 5, s 96f) 
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Fördjupad intern utredning om finansieringsmodell 

Budget 2022 

Nedan redovisas budget för intäkter, kostnader och kommunbidrag. Kommunbidraget är fördelat 

efter folkmängd. I siffrorna ingår inte kostnader för politiska arbetet utan dessa belastar respektive 

kommun. I siffrorna ingår heller inte det extra ramanslag om 338 tkr som Sotenäs kommun beslutat 

att bidra med och som används för extra insatser i avloppshanteringen i Sotenäs kommun.  

 

 

Antal ärenden år 2017 - 2021 

 

Ärendehanteringen åren 2017 - 2021 (från bokslut 2021). Antalet ärenden har alltså ökat med 30 % 

mellan åren 2017 och 2021, med bibehållet kommunbidrag. Parallellt har emellertid även 

rekryteringsläget förbättrats väsentligt och vakanser kunnat fyllas. Därmed har både 

personalkostnader och intäkter ökat och miljönämnden kan i större utsträckning utföra sitt uppdrag 

2021 än 2017. Detta innebär att produktiviteten har ökat. Härtill kommer att avgiftsfinansierings-

graden ökat från 47 till 51 % (budgeterad avgiftsfinansieringsgrad för 2022 är 57 %).  

Budget, nuläge

Kontostruktur (axel) Budget helår 2022 

Folkbok-

förda

Andel av 

ramanslag 

utifrån 

folkmängd

Summa Verksamhetens Intäkter -7 328 000

Personalkostnader 11 530 000

Övriga verksamhetskostnader 1 154 300

Summa Verksamhetens kostnader 12 684 300

Kommunbidrag Sotenäs 1 392 600 9100 0,27

Kommunbidrag Munkedal 1 660 500 10500 0,31

Kommunbidrag Lysekil 2 303 200 14300 0,42

Summa 5 356 300 33900 1
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Ärendebelastning från respektive kommun 

Planerad tillsyn 

Antal genomförda inspektioner 

med platsbesök hos 

verksamhetsutövare 

2021 Andel 

Munkedal 
Andel Lysekil Andel Sotenäs Kommentarer 

-Livsmedel,  487 109 (22%) 210 (43%) 168 (34%) Dimensionerande ärendekategori eftersom 

det är många ärenden men 

kostnadstäckningsgrad är hög och därmed 

lägre skattefinansierings-grad.  

-Tobak,  71 24 (34%) 21 (30%) 26 (37%)  

-Läkemedel,  23 8 (35%) 7 (30%) 8 (35%)  

-Miljöskydd, 62 14 (23%) 20 (32%) 28 (45%)  

-Hälsoskydd 40 9 (22%) 19 (48%) 12 (30%)  

Prövningar efter ansökan eller anmälan 

Antal anmälda energibrunnar 109 29 (27%) 39 (39%) 41 (38%)  

Anmälningsärenden miljö- och 

hälsoskydd 
60 18 (30%) 24 (40%) 18 (30%)  

Antal livsmedelsregistreringar  54 6 (11%) 28 (52%) 20 (37%)  

Antal enskilda avloppsärende 

tillsyn 

77 11 (14%) 7 (9%) 58 (75%) Sotenäs har anslagit 338 tkr extra för denna 

hantering. 

Prövning av enskilda avlopp 134 28 (21%) 65 (49%) 41 (31%) Det byggs mer i Sotenäs och Lysekil än i 

Munkedal.  

I dagsläget även övervikt på Lysekil som 

effekt av avloppsinventeringen i samband 
med va-planering. Vilken kommun som får 

störst insats varierar därför över tid. 

Övrigt 1 602 - - - Särredovisas inte, stor variation av 
ärendetyper, tex remisser, klagomål, 

förelägganden. 

Antal diarieförda ärende totalt 2719 567 (21%) 1089 (40%) 1063 (39%)  

Översiktsplan och VA-plan  Initierat Pågår Pågår Dessa insatser varierar mellan kommunerna 

över tid. 

Ovan redovisas ett urval av ärendetyper som visar på fördelningen mellan kommunerna. Nuvarande 

ärendehanteringssystem saknar rapportmöjlighet för i vilken kommun varje enskilt ärende ligger. För 

denna utredning har en manuell utsökning och sortering gjorts av fördelningen av respektive 

ärendekategori per kommun.  
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Omvärldsbevakning - finansiering 

Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner som ansvarar för tillsyn, men också naturvård 

fördelar sina kostnader utifrån folkmängd (12 000 respektive 5 500 innevånare), men eftersom den 

ena kommunen har omfattande arbete med naturvård (kalkning av sjöar och vattendrag) görs en 

reglering i slutet av året för att detta inte ska belasta den andra kommunen. Däremot görs inga 

justeringar för arbete med översiktsplan, va-plan etc. eftersom det bedöms jämna ut sig över tid. 

Någon ersättning till värdkommunen för HR-stöd, ekonomistöd etc. utgår inte.  

Sydnärkes miljönämnd finansieras också utifrån folkmängd (Askersund med 11 000 innevånare, Laxå 

med 6 000 innevånare och Lekeberg med 8 000 innevånare). De olikheter i finansieringen som fanns 

vid bildandet har nu fasats ut. 

Även Miljösamverkan Östra Skaraborg, som är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner, 

fördelar kommunbidraget utifrån folkmängd. Det är totalt 117 000 invånarna varav Falköping 33 000, 

Hjo 9 000, Karlsborg 7 000, Skövde 56 000 och Tibro 11 000. Någon justering för kommunernas 

olikheter görs inte. Det görs heller inte justeringar för arbete i översiktsplaner och va-planer som 

bedöms jämna ut sig över tid. Förbundets ansvar omfattar tillsyn och har därutöver även en tjänst för 

va-rådgivning, miljöövervakning och rådgivning av förorenad mark som är avgiftsfri, dvs helt 

skattefinansierad. För den tjänsten har det funnits funderingar på att debitera efter utnyttjandegrad 

men detta har inte genomförts. 

 Habo/Mullsjö Sydnärke Östra Skaraborg SML 

Fördelnings-
nyckel 

Folkmängd Folkmängd Folkmängd Folkmängd 

Antal 
invånare 

12´resp 5´ 11, 6´resp. 8´ 33´, 9´, 7´, 56´ resp. 11´ 14,3´, 9,1´resp. 10,5´ 

Justering Kalkning 
betalas av 
respektive 
kommun 

Ingen 
justering 

Ingen justering Extra ramanslag från 
Sotenäs används till utökad 
avloppstillsyn. Kalkning 
sker i Munkedal, ingen 
justering 
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Slutsatser finansieringsmodell 

Även om lagstiftningen inte gör någon skillnad i fråga om hantering av ärenden i myndighetsutövning 

skiljer sig förutsättningarna i respektive kommun åt. De tre kommunerna har ärenden i alla 

ärendekategorier och behöver därför tillgång till alla kompetenser oavsett antal ärenden i varje 

kategori.  

 Munkedal  Lysekil Sotenäs 

Folkbokförda 10 600 14 300 9 100 

Delårsboende enligt 
kommunernas hemsidor 

1 000, gissning 10 000 16 000 

Antal villahushåll med 
sophämtning 

4 750 7 861 7 013 

- varav fritidshus 1 206 3 929 4 159 

Antal företagare enligt 
kommunernas hemsidor 

1 325 1 608 1 300 

Totalt antal ärenden 2021 600 1 100 1 100 

Landareal 634 km2 208 km2 138 km2 

 

En mängd parametrar skulle kunna analyseras för att avgöra en så exakt kostnadsfördelnings om 

möjligt utifrån nyttjande av miljönämndens resurser. Under samtalen vid genomförandet av 

omvärldsbevakningen framkommer att den gemensamma uppfattningen är att ett alltför invecklat 

system för fördelning av kostnader riskerar att bli mer komplicerat än rättvist. Samtliga utgår i stället 

ifrån folkmängd eftersom det har bäring på ärendebelastningen. Hittills har också SML Styrgrupp och 

SML samverkansråd bedömt folkmängd som ett visserligen trubbigt, men ändå den mest lämpliga 

fördelningsnyckeln (fastställt i respektive kommunfullmäktige).  

Sommartid är emellertid folkmängden missvisande i relation till hur den påverkar miljönämndens 

belastning eftersom antalet människor och verksamheter då skiljer sig mellan de tre kommunerna. 

Det kan därför vara rimligt att justera fördelningsnyckeln som en andel av tillströmningen av 

människor under sommarperioden.  

Samtidigt är antalet företagare i respektive kommun mer lika till antalet än antalet folkbokförda och 

en av kommunerna är betydligt större till ytan, vilket påverkar arbetsinsatsen vid platsbesök. 

Slutligen har en kommun beslutat om extra ramanslag för större insats kring avlopp medan 

motsvarande insats görs i en annan kommun utan sådant extra anslag.  

För fördelning av ramanslaget föreslås därför att fortsatt fördelning utifrån antalet folkbokförda men 

med tillägg för hälften av antalet fritidshus i respektive kommun. Man hade kunnat utgå från en 

andel av de delårsboende, men siffran är inte officiell och framräknad på olika sätt i de olika 

kommunerna. Eftersom kommunerna har ett gemensamt avfallsbolag föreslås i stället antalet 

fritidshus enligt Rambos AB:s kundregister användas för att justera fördelningsnyckeln. 
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Kommun 
Dagens 
kommunbidrag 

Folkbok-
förda 

50 % av alla 
fritidshus 

Folkbokförda + 
hälften av 
antal 
fritidshus 

Ny andel 
av 
kommun-
bidrag 

Nytt 
kommun-
bidrag Förändring 

Sotenäs 1 392 600 9 100 2 080 11 180 0,29 1 553 448 160 848 

Munkedal 1 660 500 10 500 603 11 103 0,29 1 542 818 -117 682 

Lysekil 2 303 200 14 300 1 965 16 265 0,42 2 260 034 -43 166 

  5 356 300 33 900 4 647 38 547 1 5 356 300 0 

Av kolumnen längst till höger framgår förändringen i ramanslag utifrån föreslagen fördelningsnyckel.  

 

Sammanfattande slutsatser 

Från enkätundersökningarna framkommer att samarbetet fungerar bra men att det finns ett behov 

av utökad dialog och närmare samarbete mellan politikerna i miljönämnden och 

samhällsbyggnadsnämnderna samt mellan miljöenheten och samhällsbyggnadsförvaltningarna.  

Det finns också ett behov av att utveckla målbilden och föra dialog om förväntningar, om att utveckla 

och synliggöra styrningen genom fullmäktiges mål och i SML Samverkansråd och Styrgrupp samt 

önskemål om att stärka och synliggöra närvaron av miljönämndens ledamöter och tjänstepersoner i 

alla tre kommunerna.   

Önskemål om översyn av finansieringsmodellen bör också tillgodoses. Eftersom SML-kommunerna är 

”s songsvis olika” ifråga om antalet människor som vistas i kommunen kan fördelningen av 

kostnader istället finjusteras genom att ta hänsyn till viss andel av antalet delårsboende.  

Förslag till förbättringsåtgärder 
 

Målbild och förväntningar 

1. Kommunerna inkluderar information om miljönämndens nuvarande ansvarsområde och uppdrag 
i utbildningspaket för politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelserna och 
samhällsbyggnadsnämnderna efter valet. Inom ramen för utbildningen förs också dialog om 
förväntningar på miljönämndens arbete i relation till uppdraget enligt nu gällande reglemente 
som inte längre omfattar strategiska frågor.  

o Ansvarig: administrativa chefer  
 

2. Medarbetare och chefer från samhällsbyggnadsförvaltningarna bjuds in till särskilt 
utbildningstillfälle för tjänstepersoner.   

o Ansvarig: miljöchef 
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Finansiering 

3. Förändra finansieringsmodellen så att den utöver folkmängd även tar hänsyn till 50 % av antalet 
fritidshus.  

o Ansvar: kommundirektörerna 
 

Styrning och förvaltningsövergripande samarbete via SML Styrgrupp och SML Samverkansråd  

4. Kommunerna synliggör styrningen via fullmäktiges mål- och resursplan samt när miljönämndens 
budget och bokslutsarbete behandlas.  

  
5. Kommunerna ska eftersträva samsyn om mål och resurser vid beredning av budget och bokslut i 

SML Styrgrupp och SML Samverkansråd. 
 

6. SML Samverkansråd bjuder årligen in ordförande i samhällsbyggnadsnämnderna respektive 
byggnadsnämnden för dialog.  

 
7. SML Styrgrupp bjuder in samhällsbyggnadscheferna att medverka vid en utvecklingsdag per år. 

 
8. Kommunerna utvecklar rutinerna inför och efter SML Samverkansråd och SML Styrgrupp så att 

informationen om dessa möten förstärks och medarbetare, chefer och politiker ser möjligheten 
lyfta aktuella frågor till mötena.  

o Ansvar p 4 - 8: kommundirektörerna 
 

9. Frågan om ärendeköer hanteras i budgetdialogen om mål och resurser (se förslag nr 4-5) 
o Ansvar: miljöchefen 

 
Samarbetet mellan samhällsbyggnadsförvaltningarna och miljöenheten 

10. Miljöchefen adjungeras regelbundet in till alla tre samhällsbyggnadsförvaltningarnas 
ledningsgrupper  

o Ansvar: samhällsbyggnadscheferna 
 

11. Samhällsbyggnadscheferna och miljöchefen för en fördjupad dialog om miljönämndens uppdrag i 
fråga om planarbetet samt utformningen av detta samarbete inom ramen för miljösamrådet. 

o Ansvar för inbjudan: samhällsbyggnadschefen i Sotenäs 
 

12. Kommunerna skapar kontorsplatser för miljöhandläggare i nära anslutning till övriga handläggare 
i samhällsbyggnadsförvaltningarna.  

o Ansvar: samhällsbyggnadscheferna 
 

13. I svåra ärenden kan miljöhandläggare bjudas med när ärende med koppling till ärende i 
miljönämnden ska föredras i SBN/BN/KS. Omvänt kan en handläggare från annan förvaltning 
bistå vid föredragning i miljönämnden när sådant behov finns.  

o Ansvar: samhällsbyggnadscheferna i dialog med miljöchef 
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14. Ordförande i samhällsbyggnadsnämnderna, byggnadsnämnden och miljönämnden kallar till 
ordförandemöte när det finns utmanande ärenden som berör flera nämnder.  

o Ansvar: SBN, BN, MimB ordförande  
 

Helhetssyn i ärendehanteringen för näringsliv och medborgare 

15. Näringslivsutvecklarna bjuder in miljöhandläggare till näringslivsråd när frågor där 
miljönämndens kompetens är relevant på samma sätt som inbjudan redan sker till lotsmöten, 
näringslivsträffar och till arbete med näringslivsstrategi. 

o Ansvar: näringslivsutvecklarna 
 

16. Miljöenheten fortsätter sitt kund- och näringslivsorienterade arbete (ibland benämnd 
Rättviksmodellen) och metoden motiverande samtal enligt miljönämndens beslutade 
målformuleringar och nyckeltal i insiktsmätningen.   

a. Ansvar: miljöchef 
 

Miljönämndens närvaro i de tre kommunerna  

17. Återupptagande av att miljönämnden sammanträder i Munkedal och Lysekil en gång per år.   
a. Ansvar: Nämndsekreterare i Sotenäs och, för lokalbokning, motsvarande funktion i 

Lysekil och Munkedal 
 

18. Vid möten enligt punkt 17 bjuder miljönämnden in SBN/BN ordförande och 
samhällsbyggnadscheferna för dialog om kommunernas särprägel.   

a. Ansvar för inbjudan: Ordförande i Miljönämnden i mellersta Bohuslän med stöd av 
nämndsekreterare 

b. Ansvar för innehåll: respektive ordförande SBN 
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Återremiss - motion om etableringslån 

Sammanfattning 

Förvaltningen konstaterar att det med dagens regelverk går att bevilja ekonomiskt 
bistånd med villkor om återbetalning när personen väntar på andra inkomster eller 
ersättningar för samma period. I Lysekil beviljas ekonomiskt bistånd mot förskott 
utifrån sökta ersättningar hos Försäkringskassan för samma period. Man får alltså 
inte dubbla bidrag utan man får ett tillfälligt stöd där man återbetalar utifrån den 
ersättning de beviljas retroaktivt för samma/motsvarande period från 
Försäkringskassan.  

Förvaltningen bedömer att denna möjlighet, samt de villkor som ställs på 
nyanlända i etableringsperioden redan idag, bör vara tillräckliga för att möta 
motionens intention, att motverka eventuella möjligheter att erhålla dubbla bidrag.  

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av vad som framförts ovan att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå motionen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 

Motionen återremitterades 2022-04-06 med motiveringen att för att jämföra med 
kommuner som har beslutat om etableringslån till nyanlända. 

Förvaltningens synpunkter  

Motionen återremitterades 2022-04-06 med motiveringen att jämföra med 
kommuner som har beslutat om etableringslån till nyanlända. Vad som avses med 
”jämföra” är eventuellt något oklart men förvaltningen har inhämtat information, 
och sammanträdesprotokoll från en rad kommuner där liknande motioner om 
införande av etableringslån har lagts.  

Kortfattat kan det gällande regelverket beskrivas enligt följande; 

I samband med att asylsökande erhåller uppehållstillstånd övergår de till att 
benämnas som nyanlända och anvisas till en kommun. Parallellt med detta upphör 
det ekonomiska stödet från migrationsverket.  

Det ”klassiska glappet” som det ofta benämns kan uppstå p.g.a. långa 
handläggningstider (till exempel folkbokföring, försäkringstillhörighet, 
uppehållskort) på statliga myndigheter (migrationsverket, Skatteverket, 
Försäkringskassan). För att få etableringsersättning krävs att den nyanlände är 
inskriven på arbetsförmedlingen (Af) och har upprättat en etablerings plan. Då det 
kan ta olika lång tid att få en tid på Af, från ett par veckor till ett par månader, 
innebär det att kommuner får täcka tillfälligt med ekonomiskt bistånd under detta 
”glapp”. 
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Enligt huvudregeln är bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen inte förenat med 
återbetalningsskyldighet. Vissa undantag från huvudregeln kan dock ske, biståndet 
kan exempelvis återkrävas om det utgör ett förskott på förmån eller ersättning.  

Kommunen kan göra viss besparing genom att återkräva beviljat försörjningsstöd 
men detta är också förenat med kostnader. Arbetslivsförvaltningen menar att ett 
kommunalt lånesystem skulle innebära en stor administrativ uppgift vilket även 
framförs i Prop. 1996/97:124 s 93 ff där kan man läsa följande: ”administrativa 
skäl talar mot ett lånesystem som skulle kräva en dyrbar återkravsverksamhet 
som kontinuerligt bevakar och reviderar betalningsplaner och driver processer 
för att väcka talan om återkrav i de fall beviljade lån inte betalas enligt uppgjord 
plan 

Motsvarande motioner som denna har besvarats i ett antal kommuner som till 
exempel Ronneby och Mölndal, som båda undersökt möjligheten att införa ett 
etableringslån. Man valde dock att fortsätta arbeta enbart utifrån socialtjänstlagen 
och med möjligheten till förskott på förmån med återbetalningskrav.  

Det finns dock självfallet kommuner som beslutat om etableringslån som tex Växjö, 
Sigtuna och Sundbyberg. Sammanfattningsvis var argumenten att de nyanlända 
under de två första åren är statens ansvar, men att kommunerna måste betala för 
en del av den första tiden eftersom de olika statliga ersättningarna inte är synkade. 
Och trots att staten ersätter kommunerna för denna kostnad genom en 
schablonersättning, så räcker det inte, menade Växjö. Ett annat argument är att 
etableringslånen löser frågan om egen ansträngning. I Växjö kommun menade man 
att man ska ta eget ansvar redan från första dagen.  

Sundbyberg, som också tidigare beslutat om att införa etableringslån, valde dock att 
2018 avskaffa detta. Anledningen var att etableringslånen inte gav önskad effekt 
och ledde till ökade administrativa kostnader.  

Lysekils arbetslivsförvaltningen, med deras sakkunskaper i frågan och vars 
synpunkter framfördes i förvaltningens ursprungliga tjänsteskrivelse, menar att de 
har svårt att se några uppenbara fördelar med att införa etableringslån. Detta 
gällande såväl ekonomisk som kvalitetsmässig förbättring av verksamheten.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen specifik eller avvikande ståndpunkt 
mer än att det självfallet inte bör vara möjligt till dubbla bidrag. Detta för att inte 
undergräva det allmännas förtroende för samhällets olika välfärdssystem. 
Förvaltningen kan dock konstatera att det redan idag går att bevilja ekonomiskt 
bistånd med villkor om återbetalning när personen väntar på andra inkomster eller 
ersättningar för samma period. I Lysekil beviljas ekonomiskt bistånd mot förskott 
utifrån sökta ersättningar hos Försäkringskassan för samma period. Man får alltså 
inte dubbla bidrag utan man får ett tillfälligt stöd där man återbetalar utifrån den 
ersättning de beviljas retroaktivt för samma/motsvarande period från 
Försäkringskassan.  

Förvaltningen bedömer att denna möjlighet, samt de villkor som ställs på 
nyanlända i etableringsperioden redan idag, bör vara tillräckliga för att möta 
motionens intention, att motverka eventuella möjligheter att erhålla dubbla bidrag.  

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av vad som framförts ovan att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen.  
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Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-13 
Motion 

Beslutet skickas till  

Motionären 
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Motion till Lysekils kommunfullmäktige. 

Motion Sverigedemokraterna Lysekil  
 

Etableringslån till nyanlända. 
 
När asylsökande får uppehållstillstånd förvandlas de till nyanlända och anvisas till en kommun. I 

samma stund upphör det ekonomiska stödet från Migrationsverket och det uppstår ett glapp till 

dess att statliga bidrag betalas ut. 

För att den nyanlände inte ska stå utan pengar i detta glapp betalar kommunen ut försörjningsstöd. 

Efter första mötet med arbetsförmedlingen har den nyanlände rätt till etableringsersättning, 

etableringstillägg och bostadstillägg från Arbetsförmedlingen samt bostadsbidrag, barnbidrag, och 

flerbarnstillägg via Försäkringskassan. Dessa betalas ut retroaktivt. 

Detta betyder att man under en period erhåller dubbla bidrag. Under den tiden man väntar på 

statliga bidrag borde kommunen erbjuda etableringslån i stället för försörjningsstöd. Detta lån ska 

då givetvis betalas tillbaka när de statliga bidragen betalas ut. Flera kommuner har redan i dag 

infört etableringslån t. ex Växjö, Sundbyberg och Sigtuna. 

 

 

 

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil 

Att: Berörda nämnder ser till att etableringslån ersätter försörjningsstöd till nyanlända. 

 

 

Sverigedemokraterna Lysekil 

Daniel Arwidsson 
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2022-09-14 

Dnr 

LKS 2022-000212 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Svar på motion - Skapa en generationsblandad motion -och 
spontanidrottsplats på Slättevallen 

Sammanfattning 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen. 

Kommunstyrelseförvaltningen tycker att det är ett väl underbyggt och bra förslag 
som motionärerna inkommit med men ser positivt på att man inte inskränker sig 
till att bara titta på möjligheten att skapa en generationsblandad motions- och 
spontanidrottspark.  

Kommunstyrelseförvaltningen förordar att samhällsbyggnadsnämnden ges ett 
uppdrag att, tillsammans med representanter från utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen, genomföra en förstudie av hur Slättevallen kan 
utvecklas för att stärka den samlade hållbarheten i Lysekil och att arbetet ska utgå 
från medborgarnas behov och önskemål.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att genomföra en förstudie av hur Slättevallen kan utvecklas för att stärka 
den samlade hållbarheten i Lysekil, arbetet ska utgå från medborgarnas behov och 
önskemål.   

Ärendet 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-20, § 55, att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av motionen, utbildnings- och 
samhällsbyggnadsförvaltningarnas underlag samt nämndernas beslut. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att besluten skiljer sig åt mellan 
nämnderna. Utbildningsnämnden beslutade att avslå motionen medan 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning 
till vad som anförts i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.  

Utöver besluten beskrivna ovan beslutade utbildningsnämnden 2022-08-24, § 75: 
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Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med 
representanter från utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen ta fram en plan för hur Slättevallsområdet 
bör utvecklas. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslutade 2022-08-25, § 162: 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med 
representanter från utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen genomföra en förstudie för en 
generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social 
integration på Slättevallen. 

 

Således förordar utbildningsnämnden att en plan för Slättevallsområdet bör tas 
fram medan samhällsbyggnadsnämnden förordar att en förstudie för en 
generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social integration på 
Slättevallen genomförs. 

Kommunstyrelseförvaltningen tolkar besluten som att alla inblandade i grunden är 
positivt inställda till och ser ett behov av att en utveckling kommer till stånd på 
Slättevallen men att processen framåt kan skilja sig åt.  

Kommunstyrelseförvaltningen tycker att det är ett väl underbyggt och bra förslag 
som motionärerna inkommit med men ser positivt på att man inte inskränker sig 
till att bara titta på möjligheten att skapa en generationsblandad motions- och 
spontanidrottspark.  

Det är förvaltningens uppfattning att ytan är så stor att den även borde kunna 
användas till att stärka den ekonomiska, ekologiska och den sociala hållbarheten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter en spännande möjlighet med 
odlingsmöjligheter som förutom att stärka den sociala och ekologiska hållbarheten 
även skulle kunna bidra positivt till frågan om lokal livsmedelsförsörjning vilket får 
en positiv påverkan även på den ekonomiska hållbarheten.  

För att stärka den sociala hållbarheten ytterligare är det viktigt med medborgarnas 
delaktighet och att arbetet sker i enlighet med Barnkonventionen. Av den 
anledningen anser kommunstyrelseförvaltningen att det arbete som tidigare 
genomförts med barn på Mariedalsskolan och den workshop som genomförts med 
boende i området och tjänstepersoner bör utgöra basen i det vidare arbetet med att 
utveckla området. Likaledes bör arbetet framåt präglas av dialog. 

Kommunstyrelseförvaltningen förordar att samhällsbyggnadsnämnden ges ett 
uppdrag att, tillsammans med representanter från utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen, genomföra en förstudie av hur Slättevallen kan 
utvecklas för att stärka den samlade hållbarheten i Lysekil, arbetet ska utgå från 
medborgarnas behov och önskemål.   

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 3/3 

 

Dnr 

LKS 2022-000212 

 

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

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avdelningschef hållbar utveckling 

 

Bilaga/bilagor 

Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-08-24, § 75 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-08-25, § 162 
Motion 

 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
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Motion: Skapa en generationsblandad motion -och spontanidrottsplats på 

Slättevallen. 

Tidigare motioner och medborgarförslag om ”ödetomten”, Slättevallens 

användande, har konsekvent avvisats av kommunens politiska majoritet.   

Motiveringar som att det saknas ekonomiska resurser och en relevant 

detaljplan har inneburit att kommunen i årtionde låtit en resurs för 

helårsboende ligga för fäfot.  

MEN: Nuvarande detaljplan är inget hinder för att omvandla den öde 

grusplanen till något positivt. Det är snarare just det, gällande detaljplan för 

området förespråkar. 

OCH: De ekonomiska möjligheterna måste ses i en prioriterings och ett rättvise 

perspektiv, av vad och vilka summor som satsats under samma period i 

centrala delen av kommunen.  

Det är hög tid för Lysekil att byta fokus och även satsa på ”ytterområden”, där 

turistnäringen inte nödvändigtvis är ”PRIO 1”.  

Mariedalsskolan och Gullmarsskolan i östlig och västlig riktning, med max 400m 

gångväg till Slättevallen, är ett tungt vägande argument för att göra en positiv 

satsning även i detta område.  

Mariedals bostadsområde med hyresrätter, och ”Slätten” med blandat boende, 

och nybyggnation av bostäder/hyresrätter (på ”revolvern”) kommer ytterligare 

öka behov och underlag för en allmän plats för social och fysisk aktivitet.  

I förslaget till detaljplan för Kvarteret Revolvern, del av Slätten 1:339, 

konstateras: ”Inom området finns i dagsläget två klubblokaler, en 

bouleanläggning och en kommunal lekplats.”  Vart dessa verksamheter skall 

flyttas framgår inte klart. Men tur då att det finns ledig mark inom 200 meter, 

(Slättevallen) dit verksamheten kan flyttas och uppdateras! 

Vi motionerar därför att kommunfullmäktige: Beslutar att ge 

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planera och skapa en 

generationsblandad motion -och spontanidrottsplats på Slättevallen. 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, Kommunistiska Partiet.  (4/4 2022) 



 

  Samhällsbyggnadsnämnden
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

 

1 (1) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 61C7F411BE7A01FEB178EEE3A1B8E0B24387917314 

 

 

§ 162 Dnr 2022-000309 

Remiss på motion från Yngve Berling (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) - 
Skapa en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen  

Sammanfattning 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motions- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen.  

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag. 
Förvaltningen anser att motions- och spontanidrottsplatser är en viktig del för att 
attrahera och stimulera till rörelse. Slättevallens område skulle kunna bli en ny 
samlingsplats där flera generationer kan vistas samtidigt. För att möta olika behov 
föreslår förvaltningen att planeringen även ska innehålla sociala 
integrationsmöjligheter som exempelvis möjligheter till odling inom området. 

För att pröva förslaget i motionen föreslås kommunfullmäktige ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i en förstudie utreda möjligheterna till en 
generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social integration på 
Slättevallen tillsammans med utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen. Förslag ska omfatta möjliga åtgärder både på kort 
och lång sikt, ansvar och tidplan för genomförande samt ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 
LKF 2022-04-20, § 55 Motion från Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med representanter från 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen genomföra en förstudie 
för en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social integration 
på Slättevallen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, verksamhetsutvecklare 
linda.wising@lysekil.se 
 
 

Remissvar gällande att skapa en generationsblandad 
motion- och spontanidrottsplats på Slättevallen 

 

Sammanfattning 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motions- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen.  

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag. 
Förvaltningen anser att motions- och spontanidrottsplatser är en viktig del för att 
attrahera och stimulera till rörelse. Slättevallens område skulle kunna bli en ny 
samlingsplats där flera generationer kan vistas samtidigt. För att möta olika behov 
föreslår förvaltningen att planeringen även ska innehålla sociala 
integrationsmöjligheter som exempelvis möjligheter till odling inom området. 

För att pröva förslaget i motionen föreslås kommunfullmäktige ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i en förstudie utreda möjligheterna till en 
generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social integration på 
Slättevallen tillsammans med utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen. Förslag ska omfatta möjliga åtgärder både på kort 
och lång sikt, ansvar och tidplan för genomförande samt ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med representanter från 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen genomföra en förstudie 
för en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social integration 
på Slättevallen.  

Ärendet 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen.  

Förvaltningens synpunkter  

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag. 
Förvaltningen anser att motions - och spontanidrottsplatser är en viktig del för att 
attrahera och stimulera till rörelse. Slättevallens område skulle kunna bli en ny 
samlingsplats där flera generationer kan vistas samtidigt. Befintlig detaljplan 
tillåter allmänt ändamål, där en idrottsplats passar in i konceptet. För att möta 
olika behov föreslår förvaltningen att även möjlighet till sociala 
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integrationsmöjligheter, som exempelvis möjligheter till odling inom området, bör 
undersökas. Förvaltningen tycker det är ett bra förslag att nuvarande boulebana vid 
”revolvern” kan flyttas till denna plats så att den knyts samman med andra fysiska 
aktiviteter.  

För att pröva förslaget i motionen föreslås kommunfullmäktige ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i en förstudie utreda möjligheterna till en 
generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social integration på 
Slättevallen tillsammans med utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget ska omfatta möjliga åtgärder både på kort 
och lång sikt, ansvar och tidplan för genomförande samt ekonomiska konsekvenser. 

I april 2015 bjöds de boende kring Slättevallen in på workshop av tjänstemän så de 
kunde tycka till om den fd. fotbollsplanen och det hölls även en workshop för barn 
på Mariedalsskolan. Mötet var välbesökt som mynnade ut i massor av bra förslag 
som förvaltningen tänker sig kunna ha som ett bra underlag i den fortsatta 
planeringen.  

 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Linda Wising 
Verksamhetsutvecklare 

 

Bilagor 

Sammanfattning av workshop Slättevallen och Mariedalsskolan 
 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen
2015-04-14



Workshop om
Slättevallens framtid
Den 14 april 2015 hölls en workshop på 
Lysekils kommunhus med boende kring Slätte-
vallen. Temat för workshopen var ”Vad vill vi 
kunna göra på Slättevallen i framtiden?” Här kan 
du läsa om varför workshopen hölls, vilka åsikter 
som kom upp, och vad som händer nu.

Varför en workshop?

Workshopen om Slättevallens framtid anordnades av 
Lysekils kommuns planenhet. Syftet var att inleda en 
tidig dialog med boende i närområdet inför en fram-
tida utveckling av den relativt oanvända grusplanen. 
Målet för kvällens workshop var att få fram inspiration 
och kartlägga behov och önskemål kring vad Slätte-
vallen kan vara i framtiden. Kan den bli en ny mötes-
plats i Lysekil och tillföra nya kvaliteter och aktiviteter 
i bostadsområdet? Kan den ge plats åt ny bebyggelse? 

Hur gick det till?

Inbjudningar till workshopen postades till de boende 
närmast Slättevallen. Av dessa valde cirka 45 perso-
ner att ta sig till kommunhuset kvällen den 14 april. 
Majoriteten av deltagarna var i pensionsåldern men 
även några i åldersspannet 30-60 år samt ett par barn 
deltog. Landskapsarkitekt Sara Chronvall och arki-
tektpraktikant Ulrika Lindahl hälsade alla välkomna 
och höll en kort presentation om workshopens tema 
och upplägg. Deltagarna uppmuntrades till att under 
workshopen ha i åtanke vilka aktiviteter och mötes-
platser de saknar, samt vilka behov olika åldersgrup-
per har i området. Därefter fick deltagarna skriva upp 
saker som de skulle vilja använda Slättevallen till eller 
saker de saknar i det offentliga rummet i området på 
post-it-lappar. Vad som stod på lapparna kan du se i 
ordmolnet på nästa sida. Ju större storlek ett ord har, 
desto fler personer har skrivit just det ordet. Sara och 
Ulrika sorterade in lapparna i kategorierna sport-
aktiveter, park- och rekreationsytor,  

öppna ytor, ny/ingen bebyggelse och aktiviteter 
för barn och unga. Utifrån de olika kategorierna 
diskuterade sedan workshopdeltagarna Slättevallens 
framtid. Man pratade, skissade, skrev och fikade. 
Workshopen avrundades med att de olika grupperna 
presenterade sina åsikter och idéer för varandra. Citat 
från diskussionerna och presentationerna kan du läsa 
på sidan 3 i den här sammanställningen.  
 
Vilka åsikter kom fram?

Bland de som deltog i workshopen var en utbredd 
mening att Slättevallen borde utnyttjas bättre. Många 
uttryckte att de saknade mötesplatser och möjligheter 
till aktiviteter. Det påpekades också att området kring 
Slättevallen står inför ett generationsskifte, då fler 
barnfamiljer flyttar in. Lekplatser och andra aktive-
rande miljöer för barn i olika åldrar efterfrågades av 
många, liksom platser som uppmuntrar till möten 
över generationsgränserna. Många av deltagarna 
tyckte att Slättevallen ser tråkig ut idag, och flera för-
slag rörde mer grönska, parkmiljöer och möjligheter 
till odling. Idrott var ett annat populärt tema, och en 
mängd olika sportaktiviteter föreslogs kunna äga rum 
på Slättevallen. Vikten av att kunna spontanidrotta 
poängterades av flera. Vad gäller bebyggelse rådde en 
samstämmighet bland de flesta av workshopdeltagar-
na kring att man inte vill se några nya hus på Slätte-
vallen, med undantag av vissa mindre byggnader som 
toaletter, scener och återvinningshus. Några förslag 
på 55+bostäder och fritidsgård dök dock upp. Graden 
på de föreslagna förändringarna varierade, från de 
som ville bygga upp en kuperad terräng eller anlägga 
simbassänger, till de som manade till försiktighet och 
förändring med små medel. Frågan om hur man ska 
finansiera satsningar på Slättevallen lyftes också. De 
deltagare som skissat fram förslag hade tagit fasta på 
att ytan är stor (jämförbar med stadsparken) och ritat 
in flera områden för olika aktiviteter. 

Vad händer nu?

Tanken är att resultatet av workshopen ska presente-
ras för kommunpolitikerna under våren eller 
sommaren. Ingen planprocess är ännu påbörjad eller 
ens beslutad. Vi befinner oss i ett förstadie där vi 
samlar information som kan vara till hjälp den dag ett 
eventuellt beslut om att ta fram en ny detaljplan tas. 
Informationen i denna sammanställning ska då ingå i 
det underlag som ligger till grund för utformningen av 
en ny detaljplan för området kring Slättevallen. Målet 
är en framtida detaljplan som tar hänsyn både till 
närboendes åsikter och till kommunens övergripande 
mål. 
 
Avtal om Slättevallens användning?

En fråga som dök upp under workshopen var ifall det 
finns ett gammalt avtal mellan Lysekils kommun och 
dåvarande Slättens IK som förhindrar att Slätte-
vallen används som något annat än idrottsplats. För 
att kunna svara på detta har vi gått igenom de doku-
ment som finns rörande kommunens köp av Slätteval-
len från Slättens IK. Vi kan konstatera att denna typ 
av villkor för köpet visserligen diskuterades, men att 
det i slutändan inte angavs som ett krav för köpet, 
eller påverkar möjliga användningsområden för 
Slättevallen idag. Vill du veta mer, hör gärna av dig till  
sara.chronvall@lysekil.se, så kan vi maila en kopia på 
de inscannade handlingarna.  

Till alla som deltog i workshopen:  

Tack för er tid och ert engagemang!
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Absolut inga bostäder

Riv befintliga omklädningsrum

Snygg sopstation

Fritidsgård

Ej höghus
Ev. tomt där omklädningsrummen står 55+ Boende

Bovieran

Ingen bebyggelse Lekplats
Amfiteater

B
arnvänligtAktiviteter för barn och ungdomar

Labyrint

Lekplats för barn 8-10 år

Cykelbanor för barn

Skatebana

Generationsskifte

Koja

Fritidsgård med odling

Gräs

Kolonilotter

Grön yta

Toaletter ”Som Slottskogen”

Liten park

Planteringar

ParkVäxthus

Fontän

B
adpalats

Plaskdamm

Träd

Stor trädgård

Fikaplats SittplatserPicknick

Park kompletterat med något annat
Skog

Plats för återhämtning

Öppen plan

Öppen men grön

Ha kvar parkering
Plats att lära sig cykla på

Bevara öppna ytor

”Som idag”
Öppen plats

Inte parkering, inte cirkus

Levande plats för gemenskap

Hundrastgård

Attraktivt område

Stim
ulera till aktivitet

Mötesplats

Öppna ytor för lek

Konstgräs
Fotbollsplan

Boulebana
Idrottsplats U

tegym

Liten fotbollsplan

Tennisbana

Skateboard

Friluftshinderbana för barn

Minigolf

B
asketIshockey Brännboll

MultiplanKlättervägg

Landhockey

Rusta upp planen som den är

Ordmoln från workshop
Workshopdeltagarna skrev ord på post-it-lappar utifrån 
följande frågor: 
- Vad saknar vi i området kring Slättevallen, vad gäller 
allmänna platser utomhus?
- Vad vill vi att ett framtida Slättevallen ska innehålla?
Ju större storlek ett ord har, desto fler personer har skrivit 
just det ordet.
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Citat från workshopdeltagarna
”Ingen bebyggelse, förutom en paviljong för spontanteater.”

”Gröna ytor och mer kuperad mark – bygg upp kullar?”

” Bebygg inte bara för att det finns en öppen yta utan ta vara på platsen! 
Lägg inte ner jättepengar, utan plantera lite lagom så att det skapas 
trivselutrymmen med belysning, sittplatser för fika, m.m. Lägg på sand/
grus som inte ryker och spara ytor med plats för bollspel och cykelträ-
ning. Anlägg boulebanor, lekplats, utegym-redskap och toaletter. Kosta 
inte på så mycket att det inte finns pengar att sköta området sedan.”

”Bygg en lekplats med tak.”

”Riv omklädningsrummen och bygg toaletter.”

”En blandning av aktiviteter för olika generationer 
för att överbrygga klyftorna.”

” Sponsorpengar från företag som vill vara med och utveckla Slätten. Se 
Skredsvikområdet.”

” Det viktigaste är att den öppna ytan behålls och underhålls och att om-
rådet kan användas till rekreation och reservområde för t.ex. cirkus och 
parkering vid stora event i kommunen.”

” Behåll området som det är, men snygga till det och se till att det under-
hålls. Då blir invånarna glada och det blir billigt för kommunen.”

” Fortsätt använda marken i rekreationssyfte. Se den som en tillgång, en 
öppen yta som kan användas för en mängd olika syften. Framtida konst-
gräsplan, cirkus, idrottsanläggning osv.”

” Området är i stort behov av en öppen yta för både barn och äldre. Det 
finns ingen anledning att förtäta området med hus. Det behövs 
kontaktytor för de boende.”

” Ingen bebyggelse, vi behöver istället öppna ytor att vistas på. 
Vi behöver lekplats för barn och ytor där alla kan umgås.”

”Märk ut löpslingor runt Trötemyren med styrkestationer.”

” Utmanande och utvecklande aktiviteter för alla åldrar.”

” Grillplats i mitten, park, idrott och lek runtom. ”

” Fritidsgård bör ligga nära skolan, vilket den ju gör idag! ”

” I framtiden kommer allt fler barnfamiljer bo i området. ”

” Absolut ingen ny bebyggelse.”

”Aktiviteter för gamla och unga.”

” Kvällsbelysning.”

” Ingen reklam.”

”Mötesplats för alla åldrar, aktivitetscentral.”

” Flytta cirkusen till annan plats.”

”Fasta bänkar runt Rotemyren och Trötemyren där många äldre går.”

”Motionsredskap för träning och bänkar.”

”Inget bollspel, inget plastgräs!”

” Parkområde för barn och gamla med till exempel bollplank.”

”En laddningsstation för mobiler vid lekplatsen. ”

”Vi vill ha ett stort grönområde.”

” Asfalterade tennisplaner för spontantennis.”
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Bilder från workshopen
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Barn från Mariestadsskolans fritidsavdelningar 
tycker till om Slättevallens framtid:
Köpcenter

Bowlinghall

Vattenpalats

Lång slingrig rutschkana

Zoo

Cirkus

Bio

Lekplats

Bygglek

Ishall

Studsborg

Fotbollsplan med plastgräs

Lekplats med utmaningar som klätterställningar, studsmattor, med mera.

Bandyplan

Sporthall

Vattenpalats

Parkour-park

Inbyggd fotbollsplan med studsmatta så bollen åker tillbaka

En ishall som är öppen året om

Hoppborg eller uppblåsbar kudde att hoppa på

Jättestudsmatta med studsmattor lutande runt omkring, så man 

studsar tillbaka

Lekland

Lekredskap

Lokal för loppis, utställning, fika

Hinderbana

Cykelramp

Camping

Minigolf

Ponnyridning

Rink – bandy på sommaren, is på vintern
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UBN § 75 Dnr 2022-000288 

Motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) - Skapa en 
generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på Slättevallen  

Sammanfattning 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen.  

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag. Förvaltningen 
anser att det finns goda förutsättningar att skapa en generationsblandad motion- 
och spontanidrottsplats med social integration på Slättevallen. En 
spontanidrottsplats kan vara en viktig del i att attrahera och stimulera till rörelse. 
Dagens detaljplan ger möjlighet till allmänna ändamål där en idrottsplats passar väl 
in. 

För att möjliggöra syftet i motionen föreslås kommunfullmäktige ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genom en förstudie ta fram en plan för hur 
området bör utvecklas och en genomförandeplan tillsammans med en bedömning av 
investerings- och driftkostnader. Arbetet bör göras i samverkan med 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen. 
  
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med representanter från 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ta fram en plan för hur 
Slättevallsområdet bör utvecklas, en genomförandeplan och investering- och 
driftkostnadskalkyl. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): bifall till stycke två men att första stycket stryks. 

Jeanette Jansson (LP): bifall till Christina Gustavssons förslag. 

Monica Andersson (C): bifall till Christina Gustavssons förslag men med tillägget att 
det sista stycket (efter kommateringen) tas bort. 

Jeanette Jansson (LP), Leif Ström (L) samt Margareta Carlsson (S): bifall till Monica 
Anderssons förslag. 

Philip Nordqvist (M): avslag på motionen. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om motionen ska avslås och utbildningsnämnden beslutar att 
avslå motionen. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Monica Anderssons förslag att 
meningen efter kommateringen stryks och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förslaget. 

Beslutsunderlag 

Motionen 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-20, § 55 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med representanter från 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ta fram en plan för hur 
Slättevallsområdet bör utvecklas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2022-07-15 

Dnr 

UBN 2022-000212 
 
Utbildningsförvaltningen 
Lennart Olsson 
lennart.olsson@lysekil.se 
 

Remissvar gällande att skapa en generationsblandad 
motion- och spontanidrottsplats på Slättevallen 

Sammanfattning 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen.  

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag. Förvaltningen 
anser att det finns goda förutsättningar att skapa en generationsblandad motion- 
och spontanidrottsplats med social integration på Slättevallen. En 
spontanidrottsplats kan vara en viktig del i att attrahera och stimulera till rörelse. 
Dagens detaljplan ger möjlighet till allmänna ändamål där en idrottsplats passar väl 
in. 
 
För att möjliggöra syftet i motionen föreslås kommunfullmäktige ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genom en förstudie ta fram en plan för 
hur området bör utvecklas och en genomförandeplan tillsammans med en 
bedömning av investerings- och driftkostnader. Arbetet bör göras i samverkan med 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med representanter från 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ta fram en plan för hur 
Slättevallsområdet bör utvecklas, en genomförandeplan och investering- och 
driftkostnadskalkyl. 

Ärendet 

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren, (K) har i en motion 2022-04-04 föreslagit 
att planera och skapa en generationsblandad motion- och spontanidrottsplats på 
Slättevallen.  

Förvaltningens synpunkter  

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till motionärernas förslag. 
Förvaltningen anser att det finns goda förutsättningar att skapa en 
generationsblandad motion- och spontanidrottsplats med social integration på 
Slättevallen. En spontanidrottsplats kan vara en viktig del i att attrahera och 
stimulera till rörelse. Dagens detaljplan ger möjlighet till allmänna ändamål där en 
idrottsplats passar väl in. 
 
För att möta olika behov föreslår förvaltningen att platsen utformas till en 
samlingsplats utifrån att främja social integration där olika generationer kan mötas 

http://www.lysekil.se/
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Dnr 

UBN 2022-000212 
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och vistas samtidigt. Ett exempel kan vara att skapa möjlighet till odling inom 
området. Förvaltningen anser också att förslaget att flytta nuvarande boulebana vid 
”Revolvern” till Slättevallen är ett bra sätt att koppla fysiska aktiviteter till området. 
 
För att möjliggöra syftet i motionen föreslås kommunfullmäktige ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genom en förstudie ta fram en plan för 
hur området bör utvecklas och en genomförandeplan tillsammans med en 
bedömning av investerings- och driftkostnader. Arbetet bör göras i samverkan med 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 
 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

http://www.lysekil.se/
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2022-09-14 

Dnr 

LKS 2022-000267 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om att kommunen tar initiativ när det gäller 
Södra hamnen i Lysekil 

Sammanfattning 

Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att kalla Trafikverket och Försvarsmakten till dialog 
och förhandlingar syftande till att Lysekils kommun övertar ägandet av 
järnvägsanläggningen i Södra hamnen i Lysekils kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit kontakt med berörda myndigheter och 
bjudit in dem till ett möte med Lysekils kommun den 3 oktober 2022. Samtliga har 
accepterat. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse.  

Ärendet 

Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att kalla Trafikverket och Försvarsmakten till dialog 
och förhandlingar syftande till att Lysekils kommun övertar ägandet av 
järnvägsanläggningen i Södra hamnen i Lysekils kommun. 

Förvaltningens synpunkter  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit kontakt med berörda myndigheter och 
bjudit in dem till ett möte med Lysekils kommun den 3 oktober 2022. Samtliga har 
accepterat. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avdelningschef hållbar utveckling 

 

Beslutsunderlag 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-05-18, § 81 

Beslutet skickas till  

Motionären 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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2022-05-04 

Motion 

Lysekilsbanan; vi vill att kommunen steppar upp och kallar Trafikverket och 

Försvarsmakten till möte! 

Bakgrund 

I juli 2017 skickade Trafikverket ut externremiss till berörda intressenter om upphörande av 

underhållet av Lysekilsbanan. I februari 2018 beslutade Trafikverkets styrelse att underhållet skulle 

upphöra. Beslut om nedläggning kan fattas tidigast tre år efter upphörande av underhållet och först 

efter att berörde intressenter, såväl interna som externa intressenter, har getts möjligheter att yttra 

sig. 

I början av februari 2022 yttrade sig Försvarsmakten (FM). De meddelade att Lysekilsbanan och 

Lysekils hamn utgör ett område av strategiskt intresse, varför FM menar att frågan bör beredas 

ytterligare.  

I yttrandet framförde FM också att det är tillräckligt att banans standard uppfyller de krav som gäller 

för sidospår, bl a en högsta tillåtna hastighet på 30 km/h samt vissa krav på laster och längder. 

Sidospår, vilka också benämns industri- och hamnspår, ägs vanligtvis som begreppen antyder, av 

enskilda företag och hamnar/kommuner.  

Slutsatsen av Trafikverkets och Försvarsmaktens agerande är att Trafikverket vill lägga ned 

Lysekilsbanan och att Försvarsmakten av säkerhetsskäl vill behålla den, men att det för 

Försvarsmaktens del är tillräckligt att standarden uppfyller krav som ställs på s k sidospår (industri- 

och hamnspår).   

Ovissheten med Lysekilsbanan har många år hindrat en utveckling av Lysekils kommun. Särskilt gäller 

detta Södra hamnen. För Lysekilspartiet, och säkerligen för de flesta partier i Lysekils kommun, är det 

närmast ett skräckscenario om banan bara fortsätter att ligga för fäfot.  

Lysekilspartiet vill att vi i Lysekils kommun tydligt visar vad kommunen vill.  

OM Trafikverket/Försvarsmakten inte ser att spårområdet i Södra hamnen behövs, vill vi att 

kommunen ihop med Trafikverket utreder förutsättningarna för att kommunen övertar spårområdet. 

Med spårområde menar vi i första hand hela spårområdet väster om Slätteskärsgatan (väster om 

ovala rondellen).  

OM nämnda myndigheter däremot anser att spåren behövs, då vill vi att kommunen ihop med 

Trafikverket utreder förutsättningarna för att kommunen äger och underhåller spåren, men då som 

s.k.  industrispår. Förslagsvis nedsänkta som i städer med spårvagnar så att hela området kan 

användas till ändamål som kommer kommuninvånare och besökare till nytta.  

Mot denna bakgrund föreslås 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att kalla Trafikverket och Försvarsmakten till 

dialog och förhandlingar syftande till att Lysekils kommun övertar ägandet av järnvägsanläggningen i 

Södra hamnen i Lysekils kommun. 

Ronald Rombrant, gruppledare Lysekilspartiet 
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