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HR-avdelningen
Helen Karlsson,
helen.karlsson@lysekil.se

Lysekils kommuns arbete med kompetensförsörjning och
lönebildning
Sammanfattning
Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med strategisk
kompetensförsörjning är en avgörande faktor för att klara personalförsörjningen
och därmed kunna erbjuda den bästa samhällsnyttan och tillgodose medborgarnas
behov och efterfrågan.
Den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre i arbetsför ålder är en
utmaning och idag märks svårigheter att rekrytera inom yrkesgrupper som
sjuksköterskor, fysioterapeuter, kockar och lärare.
En viktig del av kompetensförsörjningsarbetet utgörs av lönebildningen. Insatser
har under flera år gjorts för att nå konkurrenskraftiga löner. LÅngasiktiga
satsningar har gjorts för stora yrkesgrupper inom socialförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Detta för att kunna
behålla, utveckla och rekrytera personal.
Budgeten för årlig löneöversyn har under flera års tid legat på 3 procent av den
totala lönesumman. Del av budgeten har använts till struktursatsningar för att lyfta
medellönen inom vissa grupper. Satsningen har inte lett till högre medianlöner
men till mer likvärdiga löner i relation till övriga konkurrenter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det kommunövergripande arbetet
med kompetensförsörjning och lönebildning.
Ärendet
För att klara verksamhetsuppdraget är kompetensförsörjning och lönebildning
viktiga frågor för kommunen att arbeta med. Enligt fastlagd plan ska kommunstyrelseförvaltningen en gång varje år redovisa detta arbete för kommunstyrelsen.
Förvaltningens synpunkter
Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med strategisk
kompetensförsörjning är en avgörande faktor för att klara personalförsörjningen
och därmed kunna erbjuda den bästa samhällsnyttan och tillgodose medborgarnas
behov och efterfrågan. Svårigheten att rekrytera personal finns bland yrken som
sjuksköterskor, fysioterapeuter, kockar och lärare. Kommunen står inför stora
utmaningar med anledning av den demografiska utvecklingen och det stora gap
som uppstår kring de som blir äldre och inte arbetar kontra de som kommer ut på
arbetsmarknaden och ska försörja övriga inom alla marknadens olika delar.
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För att säkra framtida kompetensförsörjning har kommunens samtliga
förvaltningar arbetat fram underlag i form av nulägesbild, framtida behov och
utmaningar samt pågående och planerade aktiviteter.
En viktig del av kompetensförsörjningsarbetet utgörs av lönebildningen. I
rekryteringsarbetet konkurrerar kommunen inte enbart med den offentliga sektorn
utan också med näringslivet och övriga arbetsmarknaden där marknadslöneläget
ofta är ett helt annat. Lysekils kommun behöver vara konkurrenskraftig beträffande
lönerna, detta för att kunna behålla, utveckla och rekrytera personal.
Årligen görs en lönekartläggning utifrån jämförelser med arbetsmarknaden samt
även utifrån lagens diskrimineringsgrunder. För att möta konkurrensen har
kommunen gjort långsiktiga riktade lönesatsningar på stora yrkesgrupper inom
exempelvis socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen.
Budgeten för årlig löneöversyn har under flera års tid legat på 3 procent av den
totala lönesumman. Del av budgeten har använts att göra struktursatsningar på
större grupper för att lyfta medellönen inom gruppen. Satsningen har inte lett till
högre medianlön i de flesta yrkesgrupper men till mer likvärdiga löner i relation till
övriga konkurrenter. Detta kan bero på att andra arbetsgivare också har haft
löneutrymmen i likhet med Lysekils kommun, alternativt att personalomsättningen
har varit högre på andra orter vilket har lett till mer marknadsanpassade löner och
därmed högre medellöner.
Jämförelser med närliggande kommuner har gjorts på medianlön. Vissa svårigheter
måste beaktas i jämförelsen då placeringar i olika AID (etiketter) kan se olika ut
beroende på varje organisations hantering av dessa. För Lysekils kommun noteras
följande:








Sjuksköterskor ligger högst i kommunens närområde i konkurrens med
övriga kommuner. I jämförelse med hela regionen betydligt högre.
Undersköterskor är i paritet med övriga kommuner inom norra Bohuslän
(NOBO), över Uddevalla samt mycket över Trollhättan.
Stödassistenter ligger relativt lika eller något under NOBO samt över eller
lika med Uddevalla och Trollhättan.
Socialsekreterare ligger högre i de flesta områden inom yrkesgruppen i
jämförelse med grannkommuner i NOBO samt lika som Uddevalla och
Trollhättan.
Kockar ligger i paritet med eller något under närliggande kommuner i
NOBO samt lika som Uddevalla och över Trollhättan.
Lärarkåren ligger i mellanskiktet av medianlöner, varken högst eller lägst
inom NOBO samt Uddevalla och Trollhättan.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Helen Karlsson
HR chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Information inför budget 2023 och plan 2024-2025
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till budget 2023 och
plan 2024-2025. Arbetet ska utgå ifrån kommunens styrmodell.
Förvaltningens förslag tar sin utgångspunkt i ett förslag till reviderad modell för
ledning och styrning samt inspel som framkommit i de dialogmöten som hållits
under våren kring investeringar, lokalförsörjning, bokslut, omvärld samt behoven
av revideringar av kvalitetsfaktorer och utvecklingsområden.
Framåt föreslås ett dokument kallat Strategisk plan och budget.
Kvalitetsperspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi kvarstår
men förtydligas och nya kvalitetsfaktorer definieras för att möta upp kommunens
grunduppdrag. Grunduppdraget förtydligas omfatta serviceuppdraget,
demokratiuppdraget, samhällsutvecklingsuppdraget samt arbetsgivaruppdraget.
Utvecklingsmålen vässas och föreslås framåt utgöras av
- I Lysekils kommun har barn och unga en positiv framtidstro
- Lysekils kommun erbjuder upplevelser och livskvalitet året runt
- Lysekils kommun är ett nav för maritim innovationskraft och utveckling
Arbete pågår kring formuleringen av ekonomiska förutsättningar, prioriteringar
och förslag till budget.
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom inriktningen i förvaltningens fortsatta
arbete att arbeta fram slutligt förslag till Strategisk plan och budget 2023-2025 för
Lysekils kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar emot informationen och ställer sig bakom inriktningen i det
fortsatta framtagandet av förslag till strategisk plan och budget 2023-2025 för
Lysekils kommun.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till budget 2023 och
plan 2024-2025. Arbetet ska utgå ifrån kommunens styrmodell som också parallellt
revideras för att förenklas och förtydligas. En första avrapportering ska ske till
kommunstyrelsen vid mötet 4 maj.
Förvaltningens utredning och synpunkter
Budget 2023 och plan 2024-2025 ska innehålla såväl verksamhetsplanering som
ekonomiska förutsättningar och budget. För att ge underlag för arbetet har
dialogmöten hållits kring investeringar och lokalförsörjning, bokslutet 2021 samt
nuläges- och omvärldsanalys. Dessutom har workshop genomförts kring behovet av
att revidera utvecklingsområden, mål och kvalitetsfaktorer.
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En bearbetning av kommunens styrmodell har lett fram till förslag till förenklingar
och förtydliganden. Grunden är dock fortfarande en utgångspunkt i
grunduppdragets kvalitet, prioriterade utvecklingsområden och en tydlig budget.
Förvaltningen föreslår att dokumentet framåt kallas Strategisk plan och budget.
Detta kompletteras med den aktuella tidsperioden. I detta fall blir det Strategisk
plan och budget 2023-2025.
Vision
”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.”
Den fördjupande komplettering som idag finns kring Lysekil (det hållbara
samhället, det attraktiva samhället året runt, kreativitet och framtidstro, den
självklara mötesplatsen och ledande inom maritima näringar) bedöms skapa
otydlighet i relation till kommunens nu föreslagna kvalitetsfaktorer och
utvecklingsmål. För att förtydliga den strategiska planeringen framåt föreslås att
visionen framåt endast utgörs av den inledande visionstexten.
Grunduppdraget
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.

Kvalitetsfaktorer
Ett antal kvalitetsfaktorer bedöms som avgörande för kommunen som helhet ska
kunna leverera enligt grunduppdraget och för att beskriva dessa faktorer delas de in
i perspektiven:





målgrupp (hållbarhet och värdeskapande)
verksamhet (effektivitet och utveckling)
medarbetare (attraktivitet)
ekonomi (balans)

Ett första förslag till kvalitetsfaktorer har tagits fram i dialog med
kommunledningsgruppen med utgångspunkt ifrån arbetet i kommunens
analysgrupp och inspelen vid omvärlddagen.
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Målgrupp
För att säkra en hållbar utveckling och ett tydligt värdeskapande för dem
kommunen finns till för bedöms följande kvalitetsfaktorer som mest avgörande:






I Lysekils kommun finns möjlighet till delaktighet och inflytande
I Lysekils kommun finns ett gott näringslivsklimat
I Lysekils kommun ges kommunal service av god kvalitet
Lysekils kommun bidrar till ett hållbart samhälle
Lysekils kommun är en attraktiv kommun att flytta till och bo kvar på

Verksamhet
För att skapa en kommunal verksamhet som kännetecknas av effektivitet och
utveckling bedöms följande kvalitetsfaktorer som mest avgörande:



Verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete
Verksamheten förvaltar kommunens resurser

Medarbetare
För att säkerställa att kommunen kan klara sin framtida kompetensförsörjning
bedöms följande kvalitetsfaktor vara som mest avgörande:


Lysekils kommun är en attraktiv arbetsgivare

Ekonomi
För att säkerställa att kommunen har en hållbar ekonomi över tid bedöms
följande kvalitetsfaktor vara som mest avgörande:


Lysekils kommun har en ekonomi i balans över tid

Varje kvalitetsfaktor definieras och för att följa nuläge och utveckling över tid
identifieras ett antal indikatorer som följs upp och analyseras i samband med
uppföljningstillfällen under året.
Kvalitetsfaktorer med indikatorer definieras enligt modellen för styrning och
ledning på varje nivå i organisationen. Detta för att skapa utvecklingskraft och
engagemang genom tydlig koppling till grunduppdrag och värdeskapande för den
verksamheten finns till för.
Utvecklingsmål
Med utgångspunkt i omvärldens trender och deras påverkan på kommunen och
också resultatet av tidigare analys och uppföljning av kommunens kvalitet och
resultat föreslås en revidering av kommunens övergripande utvecklingsområden
och utvecklingsmål.
En viktig del i revideringen är att skapa ökad genomförandekraft och stärkta
förutsättningar att nå utveckling och resultat. Allt för att på bästa möjliga sätt bidra
till att kommunen når visionen.
Idag finns fem utvecklingsområden med tillhörande mål. Förvaltningen gör
bedömningen att tre av dessa områden är fortsatt relevanta men behöver
konkretiseras och revideras för att skapa mer kraft för utveckling. Det handlar om
barn & unga, upplev Lysekil och maritima Lysekil.
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För att förenkla föreslås också att slå samman nivån utvecklingsområde och
utvecklingsmål och framåt bara använda utvecklingsmål. Målet kompletteras med
en motivering och definition samt inriktning på kort och lång sikt. För att visa
nuläge och utveckling definieras indikatorer som följs upp och rapporteras med
regelbundenhet.
Utvecklingsområdet ”Vi utvecklas genom lärande” bedöms ha ett innehåll som
bättre drivs och utvecklas inom ramen för grunduppdraget och ett systematiskt
kvalitetsarbete samt ett aktivt arbete med medarbetarskap och ledarskap.
Utvecklingsområdet ”Vi värnar om miljön” bedöms även det få mer kraft genom att
integreras helt i den ordinarie verksamheten och därmed ses som en tydlig del av
grunduppdraget. Detta stödjs också av att styrmodellen kompletteras med att
målen för agenda 2030 ska ses som övergripande långsiktigt mål parallellt med
Lysekils vision.
Förslag till nya utvecklingsmål blir därmed:




I Lysekils kommun har barn och unga en positiv framtidstro
Lysekils kommun erbjuder upplevelser och livskvalitet året runt
Lysekils kommun är ett nav för maritim innovationskraft och utveckling

I Lysekils kommun har barn och unga en positiv framtidstro
Målet motiveras av att Lysekils framtida utveckling är beroende av att dagens barn
och unga har en positiv framtidstro och därmed vilja och förutsättningar att vara
med och utveckla Lysekil in i framtiden.
Måluppfyllelse förutsätter delar som trygghet och socialt stöd, goda resultat i skolan
och tillit till samhället. Framgång inom utvecklingsmålet leder på sikt till bättre
levnadsvillkor, ökad jämlikhet, bättre folkhälsa, stärkta förutsättningar till
samhällsutveckling och minskade kommunala kostnader.
Möjliga indikatorer för att följa utvecklingen bedöms vara tex LUPP-enkäten,
boklån och aktivitetstillfällen vid bibliotek, resultat i elevenkät kring trygghet och
nyfikenhet, valdeltagande, tillit till andra, behörighet till gymnasiet,
gymnasieexamen, utbud av platser att träffas på och deltagartillfällen i
idrottsföreningar.
Lysekils kommun erbjuder upplevelser och livskvalitet året runt
Målet motiveras av att Lysekil måste ta tillvara all potential och förutsättningar som
finns för att göra det attraktivt att bo och leva i Lysekils kommun.
Måluppfyllelse förutsätter att den attraktivitet som finns i havet, bergen, naturen,
landsbygden och småstaden tas tillvara, tillgängliggörs och synliggörs på ett
kvalitativt sätt. Framgång inom målområdet gör det mer attraktivt att bo och leva i
Lysekils kommun vilket ger bättre förutsättningar för fortsatt god
samhällsutveckling.
Möjliga indikatorer för att följa utvecklingen bedöms vara delar ur
medborgarundersökningen som tex plats att bo och leva, rekommendera, utbud av
olika slag, kultur- och nöjesliv, gång- & cykelvägar samt kundnöjdhet hos besökare.
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Lysekils kommun är ett nav för maritim innovationskraft och utveckling
Motiveras av att Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig
maritim forskning och företagande utgör ett naturligt maritimt nav med stor
utvecklingspotential som kan ge tillväxtmöjligheter.
Måluppfyllelse förutsätter en bred samverkan mellan många olika aktörer och att
kommunen klarar av att dra nytta av all den potential som finns i den unika
forsknings- och innovationsmiljö som finns på Kristineberg. Framgång inom
målområdet ger Lysekil attraktionskraft och tillväxt vilket stärker Lysekil som
samhälle in i framtiden.
Möjliga indikatorer för att följa utvecklingen bedöms vara tex antalet besökare på
Havets hus, antal elever på marina utbildningar samt mätningar av upplevd
utveckling inom området.
Att bidra till de kommungemensamma utvecklingsområdena och målen ska ses
som en del i grunduppdraget för kommunens förvaltningar och bolag vilka också
ombeds att beskriva hur man på bästa sätt kan bidra till den framtida utvecklingen
inom områdena.
För att skapa engagemang, driv och genomförandekraft föreslås varje
utvecklingsområde ledas av en utvecklingsansvarig strateg inom
kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar utveckling. Som styrgrupp för
arbetet föreslås kommunledningsgruppen tillsammans med samtliga bolags-VD:ar.
För att förstärka förutsättningarna föreslås också att en speciellt avdelad budget ges
till respektive område.
Uppdrag
Enligt styrmodellen ges ansvariga politiker möjlighet att komplettera den
strategiska planen och budgeten med konkreta uppdrag för specifika åtgärder.
Uppdraget/uppdragen ska beröra frågor som inte redan finns pågående eller
planerat i grunduppdrag eller utvecklingsområden. Uppdrag ska formuleras tydligt
så att det är möjligt att genomföra och följa upp samt också åtföljas av beslut om
finansiering.
Behov och önskemål om uppdrag kommer att fångas upp i dialog med ansvariga
politiker inför den slutliga skrivningen av Strategisk plan och budget.
Ekonomi och budget
Arbete pågår för att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna och förslag till
budget. Här tas utgångspunkt i kommande skatteprognoser och omvärldsfaktorer.
Dessutom beskrivs förslag till budgetprioriteringar.
Rörande dessa delar ber förvaltningen att få återkomma muntligen samt tydligare i
förslaget till budget som läggs fram för kommunstyrelsen i juni.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2022-000072

Utformningen strategisk plan och budget
Förvaltningen föreslår ett upplägg av kommande Strategisk plan och budget enligt
följande:
1. Vision och värdegrund
2. Omvärld och trender
3. Kommunens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer
4. Utvecklingsmål
5. Politiska uppdrag
6. Personalstrategiska förutsättningar
7. Ekonomiska förutsättningar
8. Budget

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Bilaga
Förslag till reviderad styrmodell; Modell för ledning och styrning Lysekils kommun
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

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

Sid 6/6

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-13

LKS 2022-000019

Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Månadsuppföljning mars 2022 Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en månadsrapport per den 31 mars
2022 som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt
prognos för helåret. Sammantaget redovisas en positiv budgetavvikelse på 440 tkr
till och med den 31 mars. Prognosen för helåret är en budet i balans.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för mars 2022.
Ärendet
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. Ytterligare uppföljning
sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli).
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en månadsrapport per 31 mars 2022
som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för
helåret. Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på
440 tkr till och med den 31 mars. Prognosen för helåret är budget i balans.
Prognosen för året är inte förändrad sedan föregående rapport.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten drivs i fas med lagd budget och
plan för året.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Bilaga
Månadsuppföljning mars 2022 Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunrevisionen
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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.
Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli).

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i tkr

Budget helår

Intäkter

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

40 021

10 005

8 552

-1 453

40 021

0

Personalkostnader

-52 830

-13 030

-12 502

528

-52 471

360

Övriga kostnader

-60 014

-15 003

-14 569

434

-60 411

-397

Kapitalkostnader

-1 249

-312

-264

48

-1 211

37

Finansiella kostnader

0

0

-3

-3

0

0

Finansiella intäkter

0

0

6

6

0

0

-74 072

-18 340

-18 780

-440

-74 072

0

Nettokostnader

2.2 Resultat och prognos per verksamhet
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

Kommundirektör

-4 929

-1 223

-657

-4 929

0

Avd för verksamhetsstöd

-9 095

-2 243

-2 404

-9 095

0

Avd för hållbar utveckling

-8 514

-2 098

-2 018

-8 514

0

HR avdelning inkl facklig verksamhet

-6 684

-1 653

-1 658

-6 684

0

Ekonomiavdelning

-9 769

-2 413

-2 151

-9 769

0

Lysekils andel av gemensam IT

-2 729

-682

-682

-2 729

0

0

61

-1 385

0

0

Lysekils andel av gemensam
löneenhet

-3 433

-858

-768

-3 433

0

Politisk verksamhet

-4 845

-1 211

-1 101

-4 845

0

Överförmyndarverksamhet

-1 670

-418

-405

-1 670

0

Verksamhet/enhet tkr

Avdelningen för IT

Räddningstjänsten Mittbohuslän

-18 414

-4 604

-4 577

-18 414

0

Sveriges kommuner och regioner
(SKR)

-399

-100

-96

-399

0

Fyrstads flygplats AB

-315

-79

-79

-315

0

Samordningsförbundet väst
Verksamhets- och lokalbidrag
Fyrbodals kommunalförbund
Summa

-246

-62

-80

-246

0

-2 500

-625

-592

-2 500

0

-530

-133

-133

-530

0

-74 072

-18 341

-18 786

-74 072

0
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2.3 Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 440 tkr. Prognosen
för helåret är ett 0-resultat och budget i balans
Kommundirektör
Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 566 tkr för
perioden. En rad aktiviteter och insatser finns planerade för året varför prognosen för helåret
är budget i balans.
Avdelningen för verksamhetsstöd inkl kommungemensamma poster
Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som
budgeteras här, en negativ budgetavvikelse med 142 tkr för perioden. Avdelningens prognos
för helåret är budget i balans.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän prognostiserar budget i balans.
Avdelningen för hållbar utveckling
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse med 80 tkr för perioden. Prognosen för
helåret är budget i balans.
HR-avdelningen
Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse på 5 tkr för perioden. Prognosen för
helåret är budget i balans.
För den gemensamma löneenheten är prognosen för helåret en budget i balans.
Ekonomiavdelningen
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 262 tkr. Personalkostnaderna påverkas
positivt av tillfälliga ej tillsatta vakanser. Rekryteringar pågår och det kan uppstå 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 därför en budget i balans.
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 ett negativt värde på -1 324 tkr.
Prognosen för helåret är en budget i balans.
Politisk verksamhet och överförmyndare
Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på 123 tkr för perioden. Det är främst
valnämnden och överförmyndarverksamheten som står för överskottet. Prognosen för den
politiska verksamheten är en budget i balans.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-14

LKS 2022-000056

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2022
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att återremittera ärendet för
förtydliganden i kap 6.
Förvaltningen har gjort en ändring i delegationsordningens kapitel 1 under
rubriken brådskande ärenden. Ändringen består i att gällande hänvisning till
specifik paragraf i kommunallagen nu är kap 6 § 39 i stället för tidigare § 37.
Ett förtydligande har också gjorts i delegationsordningens kap 6 § 4 avseende
delegation för kommunstyrelsens presidie som delegat att fatta beslut för
evenemangsstöd över 100 tkr. Presidiet kan antingen fatta beslut själva eller välja
att återföra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. I övrigt inga förändringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa delegationsordningen att börja gälla 202205-04 och att nuvarande delegationsordning därmed upphör att gälla samma
datum.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att återremittera ärendet för
förtydliganden i kap 6.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Förvaltningen har gjort en ändring i delegationsordningens kapitel 1 under
rubriken brådskande ärenden. Ändringen består i att gällande hänvisning till
specifik paragraf i kommunallagen nu är kap 6 § 39 istället för tidigare § 37.
Ett förtydligande har också gjorts i delegationsordningens kap 6 § 4 avseende
delegation för kommunstyrelsens presidie som delegat att fatta beslut för
evenemangsstöd över 100 tkr. Presidiet kan antingen fatta beslut själva eller välja
att återföra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. I övrigt inga förändringar.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Delegationsordning inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Dnr: LKS 2022-000056
Beslutad av kommunstyrelsen 2022-05-04, § X
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1. Allmänt om delegation
Riktlinjer och principer
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens
ansvarsområde. Principiella beslut kan enligt kommunallagen 6 kap 38 § inte
delegeras. Delegerad beslutanderätt får alltså inte utövas i ärenden som handlar om
verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell
beskaffenhet eller av större vikt.
Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och beslutet gäller som nämndens
beslut. Delegationsbeslut ska därför alltid anmälas till nämnden. Ett beslut fattat
med stöd av delegation kan inte återtas eller omprövas av nämnden. Det kan dock
överklagas enligt samma regler som om beslutet fattats av nämnden. Delegat har
rätt att överlämna ärendet till nämnden för avgörande.
Nämnden kan återkalla delegering generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden har,
utan hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till
eget avgörande och kan på så sätt föregripa en delegats beslut i ett särskilt ärende.
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i
enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument.

Brådskande ärenden
En nämnd får, enligt kommunallagen 6 kap 39 §, delegera åt ordförande eller annan
ledamot att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att inte kommunstyrelsens
avgörande kan avvaktas.
I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes ersättare inte är
tillgänglig, äger kommundirektören med administrativa chefen som ersättare fatta
beslut i samtliga ärenden som kommunstyrelsen delegerat till tjänsteperson enligt
denna delegationsförteckning.

Vidaredelegation
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde
att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur
vidaredelegera beslutanderätten. Det innebär att förvaltningschefen uppdrar åt en
annan anställd att besluta i stället. En vidaredelegering får endast göras i ett led.

Anmälan av beslut
Delegationsbeslut ska utan dröjsmål anmälas till kommunstyrelsen. Beslutet ska
dokumenteras i ärendehanteringssystemet Ciceron. Nämndsekretariatet
sammanställer en förteckning över fattade beslut som redovisas för
kommunstyrelsen.
Beslut som är fattade på vidaredelegation ska i likhet med, och på samma sätt, som
vid 1:a hands delegation anmälas till kommunstyrelsen.
Nämnderna har möjlighet att själva bestämma vilka beslut som inte behöver
anmälas. Får beslutet överklagas med laglighetsprövning ska dessa beslut
protokollföras särskilt och tillkännages på anslagstavlan.
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Överklagan
Delegationsbeslut kan, enligt bestämmelser i kommunallagen, överklagas till
förvaltningsdomstol genom laglighetsprövning. Klagotiden är tre veckor från
anslagsdatum för det justerade protokollet. För delegationsbeslut räknas tiden
utifrån anslagsbeviset till det sammanträde då beslutet anmäldes.
Beslut gällande myndighetsutövning kan även överklagas genom förvaltningsbesvär,
enligt bestämmelser i Förvaltningslagen (FL). Besvärstiden är då tre veckor från den
dag då klaganden fått del av beslutet.
Ett beslut som inte anmäls vinner inte laga kraft eftersom det inte funnits någon
möjlighet att överklaga beslutet.

Skillnad mellan verkställighet och delegation
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till
delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om ren
verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar.
Frågor hur man ska hantera ärendet är då redan bestämt i lagstiftning, kommunens
upprättade regler, avtal eller andra styrdokument.
Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid helt klar.
Några kännetecken är att verkställighetsbeslut:
 Grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy, riktlinjer, regler,

anvisningar och lagstiftning och regel i avtal eller liknande dokument.

 Är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i kraft av

deras tjänsteställning och kan anses ingå i den löpande verksamheten.

 Saknar utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ.
 Kan inte överklagas i domstol enligt kommunallagens bestämmelser.

Ett exempel på skillnaden mellan verkställighet och delegation är utlämnande av
allmän handling som i regel betraktas som verkställighet medan nekande av
utlämnande av allmän handling är att betrakta som ett nämndbeslut som då kan
överklagas.
Exempel på ren verkställighet är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och
bidragsgivning enligt fastställda normer. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas
till nämnden eller bolagsstyrelsen, men det kan vara aktuellt att dokumentera
beslutet.
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2.

Förkortningar
PBB - Prisbasbelopp

AC = Administrativ chef

KSO = Kommunstyrelsens
ordförande

KL - Kommunallagen

AvdC = Avdelningschef

KD = Kommundirektör

FL - Förvaltningslagen

EC = Ekonomichef

K-ark = Kommunarkivarie

FC = Förvaltningschef

HRC = HR chef

KS = Kommunstyrelsen

KS-p = kommunstyrelsens
presidie

OSL – Offentlighets- och
sekretesslagen
MBL Medbestämmandelagen

3.

Generella förutsättningar

I Lysekils kommun utgör kommunstyrelsen anställningsmyndighet oavsett
förvaltning vilket innebär att kommunen kan agera och uppträda som en
arbetsgivare, och styra arbetsgivarpolitiken. Ansvarsfrågan är tydlig när nämnderna
styr verksamheten och den därtill kopplade arbetsmiljön medan kommunstyrelsen
har ansvar för arbetsgivaruppdraget. I praktiken har emellertid anställande
chefsansvaret för att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla medarbetare.
Anställningsärenden som omfattas av denna delegationsordning behöver av
praktiska skäl inte anmälas till kommunstyrelsen.
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4.

Allmänna ärenden
Ärendetyp (4:1-30)

Utfärda fullmakt att föra
kommunens talan inför domstol
1
och andra myndigheter samt vid
förrättning
Utse ombud att utöva
kommunens rösträtt vid
årsmöten, förbundsmöten och
2 dylikt för de fall inte ombud
finns utsett av annat organ eller
för de fall inte utsedda ombud
kan närvara
Besluta om instruktion för
3
ombud till föreningsstämmor
I sådana mål och ärenden, där
det ankommer på
kommunstyrelsen att föra
kommunens talan, med för
4 kommunen bindande verkan
sluta förlikning, träffa
överenskommelse om betalning
av fordran, anta ackord och
avvisa fordran
Krisledningsnämndens löpande
5 ärenden som inte är av
principiell natur
Förfrågan om bistånd från annan
6
kommun vid kris
Yttrande till myndigheter och
7
dyl. av ej principiell natur
Beslut om att avstå avge yttrande
över betänkanden och
8
utredningar
av ej principiell natur
Yttranden av principiell natur
eller av större vikt när
9
kommunstyrelsens behandling
inte kan inväntas
Avvisa för sent inkommen
10
överklagan enligt KL och FL
Ändra överklagat beslut enligt FL
11
§ 39
Överklaga beslut av
besvärsmyndighet vid beslut av
12
kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige

Delegat

Ersättare Kommentar
Skriftlig fullmakt

KD

AC
Skriftlig fullmakt

KSO

KSO

KSO

KSO

KD

KSO

KD

AvdC

KD

AvdC

KD

KSO

1:e vice
ordf.

AC

KD

KD

AC

KSO

Berörd avdelning.
Anmäls ej
Berörd avdelning.
Anmäls ej

Då kommunstyrelsens
beslut inte kan avvaktas
på grund av tidsfrister
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Överklaga beslut av
13 besvärsmyndighet
Besluta att avvisa för sent
14 inkommen överklagande enligt
KL 13:5
Omprövning av beslut eller
yttrande i ärenden där
15
ursprungsbeslutet fattats av
delegat
Begära inhibition av
16
förvaltningsdomstols dom
17 Avvisande av ombud/fullmakt
18
19
20
21

22

23

24

25

26

Avge yttrande enligt lag om
allmän kameraövervakning
(1998:150)
Tillstånd att använda
kommunens heraldiska vapen
Avge yttrande om antagande av
hemvärnsmän
Utse dataskyddsombud
Avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling
samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av
sådan handling
Avslag på begäran om
utlämnande av personakt samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av
personakt
Omprövning av beslut att inte
lämna ut allmän handling samt
upprättade förbehåll
Undantag om avgift för utskrift
av allmän handling samt
fastställande av taxa vid
oenighet
Beslut om formerna för tillsyn
Beslut att överta arkivmaterial

KD

AC

AC

KD

AC

KD

KD

AC

KD

AC

AC

KD

AC

KD

AC

KD

AC

KD

AvdC

AC

HRC

AC

AC

KD

AvdC

AC

K-ark

AC

AC

KD

Besluta att ensidigt överta arkiv i
samband med tillsyn
27

Avge yttrande till domstol med
anledning av beslut om sekretess

Avser beslut fattat på
delegation av
tjänsteperson

FL 14, 15

OSL 6 kap 2-3 §§, 4 kap
14 §, 12 kap 2 § och 31
kap.

KS är arkivmyndighet vars
verksamhet på delegation
beslutas av
kommunarkivarien
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28

Delegation till KSO, och vid dennes förfall förste vice ordförande, och vid förfall för denne,
andre vice ordförande att fatta beslut på styrelsens vägnar i ärende som är så brådskande
att styrelsens beslut inte kan avvaktas

29

I brådskande fall och enbart ifall då ordinarie delegat eller dennes ersättare inte är
tillgänglig, äger kommundirektören med administrative chefen som ersättare fatta beslut i
samtliga ärenden som kommunstyrelsen delegerat till tjänsteperson enligt denna
delegationsförteckning.
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Personal-, arbetsgivar- och organisationsfrågor

5.

1
2
3
4

5

Ärendetyp (5:1-28)
Organisationsförändring som
berör mer än en förvaltning

Delegat
KD

Organisationsförändring inom en
förvaltning
Anställning av kommundirektör

KS

Kan ej delegeras

Anställning av förvaltningschef

KD

Samråd med presidie i
berörd nämnd
Samråd med HRavdelningen vid
anställning av chef.
Lönetillägg efter

Anställning av övriga

FC

Ersättare Kommentar
Efter samråd med
berörda
förvaltningschefer
I samråd med HRC

Närmast
överordnad chef

samråd med HRC

6

7
8

9

Träffa överenskommelse om
anställningsvillkor med enskild
arbetstagare i annat fall
(omplacering, förflyttning,
organisationsförändring)
Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga chefer

KSO
KD
FC

Förhandlingsdirektiv inför
löneförhandlingar
Fastställa lönepolitiska riktlinjer
för kommunen
Fullgöra förhandlingsskyldighet
enligt MBL 11-14, 38 §§ samt
genomföra de åtaganden som
framgår av samverkansavtalet
gentemot;

KS-p

Kommundirektör

10

Förvaltningschef
Övriga
Teckna kollektivavtal för
kommunen med bindande
verkan

Rätt till
vidaredelegation.
Samråd med HRC och
överordnad chef för
chefslöner, samråd med
överordnad chef för
övriga
Berörd FC efter samråd
med HRC

KS-p
Av större karaktär =
delegationsbeslut.

KSO
KD
Överordnad chef
HRC

I övrigt verkställighet i
samråd med HRavdelningen

Vid behov i samråd med
KD

Större principiell betydelse och
övriga ärenden
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11

12
13

Avgöra frågor om tolkning och
tillämpning av lagar, avtal och
andra bestämmelser som rör
förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess
arbetstagare
Större principiell betydelse
Övriga ärenden
Övriga förhandlingar enligt
gällande lagar och avtal samt
tolkning av dessa i frågor av
större principiell betydelse
Beslut om stridsåtgärd

Av större karaktär
delegationsbeslut.
I övrigt
verkställighet
KS-p
HRC
HRC

I samråd med KD

KS-p

I samråd med HRC

Beslut om uppsägning/avsked
14

Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga
Beslut om ledighet med lön för
studier

15

Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga

KSO
KD
FC

KSO
KD

KSO
KD
Överordnad chef

KSO
FC

I samtliga ärenden
efter samråd med HRC

Beslut om tjänstledighet utan
lön, ej reglerad i lagar och avtal –
enligt riktlinjer
16

Kommunchef
Förvaltningschef
Övriga

Besluta om förflyttnings- och
omplacerings-ärenden från en
nämnd till en annan
Ledighet för facklig företrädare
18 med lön inkl. facklig utbildning
enl. LFF, AFF
Överenskommelse med enskild
arbetstagare vid anställningens
upphörande om villkor som
avviker från bestämmelser i lagar
19 och avtal
17

Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga
Beslut om tjänstepension enligt
20
KAP-KL

I samråd med HRC
KSO
KD
Överordnad chef

KSO
FC

HRC

KD

HRC

KD

I samråd med HRC
KSO
KD
Överordnad chef

KSO
FC

HRC
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21

Beslut om särskild avtalspension

Beslut i pensionsärenden av
större principiell betydelse
Uppdra åt sammanslutning, med
uppgift att tillvarata kommunens
23
intresse som arbetsgivare, att
reglera anställningsvillkor
Avstängning och disciplinära
åtgärder
22

24

KD

KSO

HRC

KD

KS-p
KD
Överordnad chef

25 Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga
Beslut beträffande
rehabiliteringsansvaret enligt
AML och AFL.
26
Kommunchef
Förvaltningschef
Övriga
Förbud mot bisyssla och
godkännande av bisyssla

KSO
KD
Överordnad chef

27

28

Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga
Avskrivning av lönefordringar
upp till 100 tkr/ärende

Lag om vissa
kommunala
befogenheter 6 kap 3 §

KS-p

Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga
Beslut beträffande
arbetsmiljöansvar enligt AML

KSO
KD
Överordnad chef

I samråd med HRC

I samråd med HRC
KSO
FC
Särskild skriftlig
delegation upprättas
med varje chef

I samråd med HRC
KSO
FC

I samråd med HRC

KSO
KD
Överordnad chef

KSO
FC

HRC

KD
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Ekonomiärenden

6.

1

Ärendetyp (6:1-10)
Rätt att utse beslutsattestanter
och ersättare inom
kommunstyrelsens
verksamhetsområde

Delegat

Ersättare Kommentar

KD

EC

FC
KD
EC

KS-p

Försäljning av inventarier för;
2

3

Högst 50 tkr
Över 50 tkr
Över 500 tkr
Beslut gällande krav på
skadestånd eller andra
ersättningskrav till högsta belopp
av;
50 - 100 tkr
100 - 500 tkr
Över 500 tkr

4

AC
KD
KS-p

Stöd till evenemang upp till
100 tkr

AvdC

Stöd till evenemang över
100 tkr

KS-p

EC
KSO

5

Bidrag till föreningar

AC

KD

6

Besluta om upplåning, övriga
skuldförvaltningsfrågor och
placeringar

EC

KD

AvdC
EC
KD

EC
KD
EC

7

Avskrivning av fordran mot kund
inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde till ett
högsta belopp av;

8

Upp till 25 tkr
25 tkr -100 tkr
över 100 tkr
Medverkan och/eller
delfinansiering i externa projekt

9

10

KD

AvdC

EC
KD

KD
KSO

AvdC Hållbar Utv.
enligt kommunens
program för evenemang
Kan vid behov återföras
till KS för beslut
Inom fastställd budget
Riktlinjerna för
finansverksamhet

Behandlats i
kommundirektörens
ledningsgrupp

Godkänna till kommunen ställd
säkerhet till ett belopp av;
Högst 100 tkr
Över 100 tkr
Besluta om undantag från
bestämmelser om taxa eller
annan avgift till ett belopp av;
Högst 50 tkr
Över 50 tkr

FC
EC

EC
KD

Under förutsättning det
finns beslut av KF om
rätt till undantag inom
det aktuella
verksamhetsområdet
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Upphandling samt inköp av varor och tjänster

7.

1

Ärendetyp (7:1-7)
Tilldelningsbeslut:
För externt samordnade samt
förvaltningsövergripande
upphandlingar
Övriga tilldelningsbeslut

Delegat

Ersättare

EC

KD

AvdC

FC

Kommentar
Tecknande av avtal görs
av behöriga
avtalstecknare enligt
särskild upprättad
förteckning
Berörd AvdC inom
budgetram

2

3

4

Beslut om att förlänga
kommunövergripande och
externt samordnade ramavtal för
inköp av varor och tjänster
Yttrande avseende överklagan av
upphandling enligt
upphandlingslagstiftningen
Beslut om att förlänga övriga
avtal för inköp av varor och
tjänster

5

Beslut om att teckna och förlänga
leasingavtal för kommunen
gällande varor och tjänster

6

Beslut om att medverka i
upphandling samordnad av
annan kommun inklusive att
sluta avtal med inköpscentral om
att sköta upphandlingar

7

Uppdra åt anställd vid
inköpscentral att fatta beslut i
upphandlingar genomförda av
inköpscentral

EC

Kommunens
upphandlare

EC

KD

AvdC

KD

Berörd AvdC

EC

KD

Riktlinjerna för
finansverksamhet

Kommunens
upphandlare

EC

Behörig anställd
vid anlitad
inköpscentral

EC

Lag (2009:47) § 4 om
vissa kommunala
befogenheter
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Projektdirektiv, ny översiktsplan för Lysekils kommun
Sammanfattning
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska alla Sveriges kommuner ha en
aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur kommunen avser att
använda, utveckla och bevara sina mark- och vattenområden i ett långsiktigt
perspektiv.
Uppdraget består i att ta fram en antagandehandling för en ny översiktsplan för
Lysekils kommun. Målet är en av kommunfullmäktige antagen översiktsplan för
Lysekils kommun.
De hittills genomförda delprocesserna är programskede och samråd.
Planprocessen fram till en antagen översiktsplan för Lysekils kommun består av
följande delmoment:
1.

Framtagande av granskningshandling.

2.

Granskning.

3.

Framtagande av granskningsutlåtande.

4.

Framtagande av antagandehandling.

Tidplanen för att genomföra de fyra återstående delprocesserna är april 2022 – juni
2023, då en ny översiktsplan ska kunna antas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektivet för framtagande av en ny
översiktsplan för Lysekils kommun samt den nya tidplanen som framgår av
direktivet.
Ärendet
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska alla Sveriges kommuner ha en
aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur kommunen avser att
använda, utveckla och bevara sina mark- och vattenområden i ett långsiktigt
perspektiv.
Det är en lång process att ta fram en översiktsplan och förankringen sker i flera
steg. Processen för ÖP Lysekil 2022 startade med ett program som godkändes av
kommunstyrelsen 10 juni 2015.
Utifrån programmet togs en första formell version av planförslaget fram, en
samrådshandling. Den digitala samrådshandlingen har efter godkännande i
kommunstyrelsen varit ute på samråd under perioden 1 november till och med
31 december 2021, och en samrådsredogörelse presenterades och godkändes av
kommunstyrelsen 2 mars 2022.
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Nästa steg i processen med att ta fram en översiktsplan är att utifrån de inkomna
yttrandena göra kompletteringar och fördjupningar, till exempel i form av
utredningar och förtydliganden och ta fram en granskningshandling.
Granskningshandlingen ska efter godkännande av kommunstyrelsen ställas ut i
minst två månader, då synpunkter åter kan lämnas över planförslaget.
Synpunkterna sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande och planen revideras
åter utifrån inkomna synpunkter och en antagandehandling tas fram. Därefter är
översiktsplanen redo att antas i kommunfullmäktige (efter godkännande i
kommunstyrelsen).
Förvaltningens synpunkter
I projektdirektivet beskrivs den kvarvarande processen fram till en antagen
översiktsplan för Lysekils kommun och består av följande delmoment:
1.

Framtagande av granskningshandling.

2.

Granskning.

3.

Framtagande av granskningsutlåtande.

4.

Framtagande av antagandehandling.

Tidplanen för att genomföra de fyra återstående delprocesserna är april 2022 – juni
2023, då en ny översiktsplan ska kunna antas av kommunfullmäktige

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Kristina von Schenck
Projektledare

Bilaga
Projektdirektiv, ny översiktsplan för Lysekils kommun
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Sammanfattning
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell
översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och
bevara sina mark- och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv.
Uppdraget består i att ta fram en antagandehandling för en ny översiktsplan för Lysekils
kommun. Målet är en av kommunfullmäktige antagen översiktsplan för Lysekils kommun.
De hittills genomförda delprocesserna är programskede och samråd.
Den kvarvarande processen fram till en antagen översiktsplan för Lysekils kommun består
av följande delmoment:
1. Framtagande av granskningshandling.
2. Granskning.
3. Framtagande av granskningsutlåtande.
4. Framtagande av antagandehandling.
Tidplanen för att genomföra de fyra återstående delprocesserna är april 2022 – juni 2023, då
en ny översiktsplan ska kunna antas av kommunfullmäktige.

1. Översikt/bakgrund
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell
översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och
bevara sina mark- och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv.
Det är en lång process att ta fram en översiktsplan och förankringen sker i flera steg.
Processen för ÖP Lysekil 2022 startade med ett program som godkändes av
Kommunstyrelsen 1 november 2017.
Utifrån programmet togs en första formell version av planförslaget fram, en
samrådshandling. Den digitala samrådshandlingen har efter godkännande i
kommunstyrelsen varit ute på samråd under perioden 1 november till och med 31 december
2021, och en samrådsredogörelse presenterades och godkändes av kommunstyrelsen 2 mars
2022.
Nästa steg i processen med att ta fram en översiktsplan är att utifrån de inkomna yttrandena
göra kompletteringar och fördjupningar, till exempel i form av utredningar och
förtydliganden och ta fram en granskningshandling.
Granskningshandlingen ska efter godkännande av kommunstyrelsen ställas ut i minst två
månader, då synpunkter åter kan lämnas över planförslaget.
Synpunkterna sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande och planen revideras åter
utifrån inkomna synpunkter och en antagandehandling tas fram. Därefter är översiktsplanen
redo att antas i kommunfullmäktige (efter godkännande i kommunstyrelsen).
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1.1 Uppdrag/Mål
Uppdraget består i att ta fram en antagandehandling för en ny översiktsplan för Lysekils
kommun. Målet är en av kommunfullmäktige antagen översiktsplan för Lysekils kommun.
Nästa steg i framtagandet av en ny översiktsplan för Lysekils kommun är att ta fram en
granskningshandling. Utifrån de inkomna yttrandena i samrådsskedet ska planförslaget
omarbetas.
Arbetet kan delas in i 3 kategorier:


Utredningar



Kompletteringar och fördjupningar



Förtydliganden

Efter omarbetning av planförslaget ska en granskningshandling presenteras för
kommunstyrelsen för godkännande. Granskningshandlingen ska sedan ställas ut i minst två
månader, då det åter finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
Synpunkterna sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande och planen revideras åter
utifrån inkomna synpunkter och en antagandehandling tas fram. Därefter är
översiktsplanen redo att antas i kommunfullmäktige (efter godkännande i
kommunstyrelsen).
Återrapportering av processen med framtagande av en granskningshandling sker till den
politiska referensgruppen.

1.2 Omfattning
Planprocessen fram till en antagen översiktsplan för Lysekils kommun består av följande
delmoment:
1. Framtagande av granskningshandling.
2. Granskning.
3. Framtagande av granskningsutlåtande.
4. Framtagande av antagandehandling.

1. Framtagande av granskningshandling.
Utredningar som kommer att utföras av upphandlade externa tjänster:
Ekosystemtjänstkartering
Översiktsplaneprocessen tar sin utgångspunkt i att värnande och utveckling av
ekosystemtjänster är grundläggande för kommunens långsiktiga utveckling. Riktlinjer i
översiktsplanen ska ge stöd för ökad kunskap kring kommunens ekosytemtjänster och hur de
i kommande processer kopplade till den fysiska planeringen kan tydliggöras och säkerställas.
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Förslaget till ny översiktsplan ska kompletteras med en ekosystemtjänstkartering för att
kunna ta fram följande:






Riktlinjer för hanteringen av ekosystemtjänster i processer kopplade till fysisk
planering.
Komplettering av den geografiska redovisningen av grönstrukturen för kommunen
som helhet utifrån ekosystemtjänster.
Riktlinjer som säkerställer en god förvaltning av kommunens ekosystemtjänster inom
den redovisade grönstrukturen.
Områdesspecifika riktlinjer för de föreslagna utvecklingsområdena.
Komplettering/justering av MKB utifrån de ändringar som görs i förhållande till
samrådshandlingen.

Ny infartsväg till Lysekils stad (norra infarten)
I den gällande översiktsplanen (ÖP 06) finns ett vägreservat inlagt norr om staden, över
Trötemyren och ner mot Badhusberget. Flera av de inkomna synpunkterna rör frågan om
den norra infart till staden Lysekil, och eftersom det nuvarande vägreservatet tar en stor
markareal i anspråk bör det utredas om en sådan vägsträckning är realistisk eller om det
finns andra möjligheter till en norra infart till Lysekil.
Utredningen ska översiktligt utreda sträckningen för vägreservatet i ÖP 06, en ny infart längs
den så kallade ”katastrofvägen” över Tröten och anknytning till Valbogatan, samt ett nytt
alternativ som den externa konsulten får presentera.
Klimatanpassningsplan
Översiktsplanen ska kompletteras med riktlinjer för hur kommunen ska hantera de
förändringar som sker på grund av klimatförändringar som till exempel havsnivåhöjning,
häftiga skyfall, långvarig torka, skred och ras. Översiktsplanen bör tydliggöra vilka områden i
kommunen som kan påverkas av ett förändrat klimat och vilken typ av åtgärd/åtgärder som
kan komma att behövas.
Generella kompletteringar:




ÖP:s förslag till bebyggelseutveckling ska tydliggöras i riktlinjer kring tillämpning av
4-stegsprincipen samt förtydligas avseende behovet av bostäder.
Handlingen ska kompletteras med redovisning av behovet av verksamhetsmark.
Hanteringen av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten ska förtydligas och
kompletteras med riktlinjer

Geografiska kompletteringar:
Inom följande områden ska fördjupade studier ligga till grund för eventuella
kompletteringar, justeringar eller förtydliganden:
 Stockevik/Gåsö
 Evensås
 Utsiktsberget, Fiskebäckskil
 Norra och Södra hamnen
 Fyreberget
 Verksamhetsområde Brofjorden
 Verksamheter/Bostäder vid Gullmarsvarvet/Ulseröd
 Brodalen/Bro/Hallinden
 Grundsund
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Förtydliganden.
ÖP-handlingen kommer utifrån inkomna samrådsyttranden att bearbetas för att förtydliga
förslaget och dess innehåll. Det innebär generellt att redaktionella ändringar görs i text och
den grafiska tydligheten i kartorna ska förbättras, såväl genom grafiska förändringar som
förklaringar av dess innehåll.
Det innebär bland annat att följande arbete ska göras:


Samordna kopplingen mellan riktlinjer i beskrivning och respektive lager i karta.



Komplettera områdesspecifika riktlinjer och tydliggöra behovet av hänsyn för
respektive område.



Utveckla kategorier för landsbygdsutveckling med koppling till jordbruksmark.



Förtydliga riktlinjer för småorter och övriga befintliga bebyggelseområden utanför
tätort.



Förtydliga områden med pågående detaljplaneprocesser i karta.



Förtydliga kartan avseende pågående markanvändning.



Förtydliga översiktsplanens konsekvenser för ekologisk, ekonomisk och
socialhållbarhet (som kommer att inkludera en barnkonsekvensanalys).

2. Granskningsskede.
Granskningshandlingen består av en digital översiktsplan och fysiska utställningar i
kommundelarna (Bro, Brastad, Lysekil, Skaftö).
Fysiska informations/dialogmöten ska anordnas i kommundelarna (enligt ovan).

3. Framtagande av granskningsutlåtande.
De inkomna synpunkterna under granskningsskedet sammanställs med förslag på
justeringar i planförslaget presenteras för kommunstyrelsen i ett granskningsutlåtande.

4. Framtagande av antagandehandling.
En antagandehandling presenteras för kommunstyrelsen.
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Avdelning/enhet: HUT
Handläggare: Kristina von Schenck

Datum: 2022-04-11

1.3 Kostnad
Upphandling av externa tjänster:
Ekosystemtjänstkartering

Cirka 250 000 SEK

Ny infartsväg till Lysekils stad (norra infarten)

Cirka 150 000 SEK

Klimatanpassningsplan

Cirka 400 000 SEK

Översiktsplanerare, extern konsult

Cirka 100 000 SEK

Komplettering/justering av MKB

Uppgift om kostnad saknas.

Interna resurser:
Projektledare 40 - 50 % tjänst
Översiktsplanerare 100 %, vakant tjänst, osäkert när tjänsten blir tillsatt.

1.4 Tidplan
April-maj 2022

Upphandling externa tjänster för
utredningarna

Juni-oktober 2022

Utredningar, kompletteringar och
förtydligande av planförslaget

November-december 2022

Färdigställande av granskningshandling

December 2022

Beslut i kommunstyrelsen. Godkännande av
granskningshandling

Januari-februari 2023

Granskningsskede

Mars-april 2023

Framtagande av granskningsutlåtande och
färdigställande av antagandehandling.

Maj 2023

Beslut i kommunstyrelsen. Godkännande av
antagandehandling

Juni 2023

Beslut i kommunfullmäktige. Antagande av
en ny översiktsplan för Lysekils kommun

1.5 Avslutskriterier
En ny översiktsplan för Lysekils kommun är antagen av kommunfullmäktige.
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Avdelning/enhet: HUT
Handläggare: Kristina von Schenck

Datum: 2022-04-11

2 Organisation
Roll

Ansvar

Kommunfullmäktige

Beslutar att anta en ny översiktsplan

Kommunstyrelsen

Beslutar att godkänna antagandehandling som
förslag till kommunfullmäktige
Beslutar om nytt projektdirektiv

Politisk referensgrupp

Utgör/ansvarar för den politiska förankringen i
projektets genomförande, så att projektet
genomförs i enlighet med av kommunstyrelsen
fastställt projektdirektiv.

Styrgrupp

Ansvarar för att tillräckliga resurser för att
projektet ska kunna genomföras finns
tillgängliga.

(Bestående av cheferna på HUT, SBF,
planavdelningen och miljöchef)

Ansvarar för att ge erforderligt stöd för
projektledare och arbetsgrupp för att kunna
genomföra projektet enligt projektdirektivet.
Projektledare

Ansvarar för att projektet genomförs i enlighet
med projektdirektivet.
Identifierar, dokumenterar och rapporterar
avvikelser från projektdirektiv till styrgrupp och
den politiska referensgruppen.
Rapporterar regelbundet till styrgruppen.
Rapporterar regelbundet till den politiska
referensgruppen.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen ansvarar för att projektet kan
genomföras i enlighet med projektdirektivet.
(Består av projektledare och extern
Huvudansvarig i arbetsgruppen är
översiktsplanerare och kompletteras med
projektledaren.
översiktlig planerare när tjänsten är
tillsatt)

3 Kommunikationsplan
Projektet bör kommuniceras så transparent som möjligt både internt inom kommunens
organisation och externt gentemot kommuninvånare, företag och organisationer.
Kommunikationen ska främst ske genom kommunikation på kommunens hemsida som en
nyhet. Det ska vara lätt att sedan följa nyheten (med länk) till övrig information om
processen med framtagandet av översiktsplanen och de olika dokument som ligger till
bakgrund för framtagandet av gransknings- och antagandehandlingen.
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Avdelning/enhet: HUT
Handläggare: Kristina von Schenck

Datum: 2022-04-11

Kommunikationen bör ske när de olika delmomenten är uppnådda det vill säga:
1. Framtagande av granskningshandling.
Information på kommunens hemsida när ett beslut finns i KS om en
granskningshandling, och att nästa steg i processen är ett gransknings skede och vad
etta innebär.
2. Granskning.
I god tid innan granskningshandlingen ska ställas ut ska information på kommunens
hemsida finnas om var man kan ta del av det digitala granskningsförslaget, och var de
fysiska utställningarna finns, och var/när informationsmöten kommer att hållas
under granskningsperioden.
3. Framtagande av granskningsutlåtande.
När beslut om att godkänna granskningsutlåtandet är fattat i kommunstyrelsen ska
information om granskningsutlåtandet läggas ut på kommunens hemsida, samt
information om nästa steg i processen med framtagandet av översiktsplanen.
4. Framtagande av antagandehandling.
5. När beslut om att godkänna antagandehandlingen är fattat i kommunstyrelsen ska
information om antagandehandlingen läggas ut på kommunens hemsida, samt
information om när den ska tas upp i kommunfullmäktige för antagande.

4 Risk, sårbarhet & avvikelser
En rad osäkerheter finns när det gäller tidplanen, både när det gäller de två utredningarna
och de tillgängliga personella resurserna inom den kommunala förvaltningen. Ju längre längs
tidsaxeln projektet är beskrivet i projektdirektivet desto större blir osäkerheten kring
tidplanen, och man bör redan nu ha en beredskap för att tidplanen kan behöva justeras
något, särskilt när det gäller delmomentet granskningsutlåtande och framtagandet av en
antagandehandling.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-21

LKS 2022-000217

Avdelningen för hållbar utveckling
Michael Johansson
michael.johansson@lysekil.se

Yttrande granskning detaljplan för Kvarteret Revolvern, del
av Slätten 1:339, Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för
Kvarteret Revolvern, del av Slätten 1:339. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
uppförandet av fyra flerbostadshus, innehållande cirka 25–30 lägenheter.
Planförslaget avviker delvis från översiktsplanens rekommendationer och bedrivs
därmed med utökat planförfarande.
Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå
visionen och de mål som antagits. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare
att berörda kommunala styrdokument i stort beaktats i förslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan för Kvarteret
Revolvern, del av Slätten 1:339, Lysekils kommun.
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för
Kvarteret Revolvern, del av Slätten 1:339. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
för uppförandet av fyra flerbostadshus, innehållande cirka 25–30 lägenheter. Inom
planområdet föreslås också en gata samt en gångväg anläggas, med möjlighet att
koppla på infart från befintliga vägar i anslutning till planområdet.
Planförslaget avviker delvis från översiktsplanens rekommendationer och bedrivs
därmed med utökat planförfarande. Planförslagets bedöms dock inte strida mot
översiktsplanens intentioner för området då detaljplanens syfte anses vara väl
förenligt med kommunens strategi om att nybyggnation av bostäder i första hand
ska ske genom förtätning.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils
kommuns vision. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt
ställningstaganden i planen och planprocessen ingår inte i
kommunstyrelseförvaltningens granskning.
Planområdet är i översiktsplanen (ÖP 06) huvudsakligen utpekat som
”tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder” och till viss del ”öppen
mark/vegetation”. Planförslaget får därför anses väl överensstämma med
intentionerna i översiktsplanen för Lysekils kommun även om förslaget avviker
något från planen.
Förvaltningens synpunkter framgår i bifogad checklista för ”Kvarteret Revolvern,
del av Slätten 1:339, Lysekils kommun”, Bilaga 1.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2022-000217

Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå
visionen och de mål som antagits
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare att berörda kommunala
styrdokument i stort beaktats i förslaget.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Michael Johansson
Avd. chef hållbar utveckling

Bilagor
Checklista för ”Kvarteret Revolvern, del av Slätten 1:339, Lysekils kommun”
Del av Slätten 1:339, Kvarteret Revolvern | Bygga och Bo i Lysekil (arcgis.com)

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och bygg
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2022-000195

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Val av kommunens ombud vid föreningsstämma
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils
omsorgsbostäder
Sammanfattning
Val av ombud och ombudsersättare till föreningsstämman den 13 juni, kl. 15.00 för
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder ska genomföras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse NN som ordinarie ombud och NN som
ombudsersättare till föreningsstämman Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils
omsorgsbostäder

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Till de utsedda ombuden
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2022-000194

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Uppdrag till ombud för årsstämman i Lysekils Stadshus AB
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till instruktion för kommunens
ombud till årsstämman i Lysekils Stadshus AB 25 maj.
Av kommunfullmäktige är Klas-Göran Henriksson utsedd som ombud och GertOve Forsberg till ombudsersättare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer följande uppdrag till ombudet:
1.

Att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2021
godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar.

2.

Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.

3.

Att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den
tid redovisningen omfattar.

4.

Att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda
kommunala bolag;
KF 2021-05-19, § 63 - Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils
kommun, dnr 2021-000173
KF 2021-09-15, § 88 - Riktlinjer för inköp och upphandling,
dnr 2021-000160
KF 2021-12-15, § 157 – VA-plan för Lysekils kommun,
dnr 2021-000402
KF 2021-12-15, § 158 - Riktlinjer för intern kontroll, dnr 2021-000231

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Beslutet skickas till
Klas-Göran Henriksson
Gert-Ove Forsberg
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-11

LKS 2022-000166

Avdelningen för hållbar utveckling
Linnea Lämås,
linnea.lamas@lysekil.se

Enkätsvar - utvärdering klimatlöften
Sammanfattning
Klimat 2030 har skickat ut en enkät för att kommunerna ska utvärdera
Kommunernas klimatlöften. Svaren på enkäten blir underlag för hur satsningen
kan komma att fortsätta samt hur Klimat 2030:s stöd till kommunerna utformas
framöver.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar enkätsvaren som sina egna.
Ärendet
För två år sedan initierades satsningen Kommunernas klimatlöften för att stötta
kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Under 2021 som var första året
med satsningen genomförde kommunerna i Västra Götaland tillsammans
klimatlöften som beräknas ha minskat utsläppen med 31 113 ton
koldioxidekvivalenter. Lysekil hade under 2021 antagit 14 löften av vilka 8
uppnåddes och 4 påbörjades. I snitt antog kommunerna i Västra Götaland 7 löften
och Lysekil var en av tre kommuner som hade antagit flest löften. I år, 2022, har
Lysekils kommun antagit 12 löften.
Klimat 2030 har skickat ut en enkät för att kommunerna ska utvärdera
Kommunernas klimatlöften. Svaren på enkäten blir underlag för hur satsningen
kan komma att fortsätta samt hur Klimat 2030:s stöd till kommunerna utformas
framöver.
Förvaltningens synpunkter
Se kommunstyrelseförvaltningens förslag på enkätsvar i bilaga 1.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Linnea Lämås
Miljö och -klimatstrateg

Bilaga/bilagor
Bilaga 1 Enkät kommunernas klimatlöften våren 2022
Bilaga 2 Uppföljningsformulär kommunernas klimatlöften
Bilaga 3 Svarsformulär kommunernas klimatlöften 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och -klimatstrateg

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

Sid 1/1

Uppföljningsformulär 2021
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende
region.
Klimat 2030 driver satsningen Kommunernas klimatlöften för att stötta
kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Tillsammans kan vi göra mer!

Uppföljningsformulär
Detta formulär ska användas när ni rapporterar in vilka av era klimatlöften för
2021 som ni genomfört. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, namnge med
vilken kommun det gäller.
Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in uppföljningsformuläret
via e-post till: klimat2030@vgregion.se.
Svarsalternativen är:
•
•
•
•

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges
ska något av dessa vara uppfyllda.
Klimat 2030 kommer inte ha möjlighet att granska beskrivande texter från
kommunerna, men däremot tror vi att kommunen kan ha behov av att internt följa
upp hur det gått mer i detalj. De klimatlöften som kommunen inte lyckats
genomföra går bra att anta igen för genomförande nästa år (utifrån de justeringar
som gjorts i vissa formuleringar).
Sista dag att skicka in uppföljningen är den 1 december men ni har hela året på er
för genomförandet. Vi tror att ni i slutet av året vet om det kommer tas något steg
de sista veckorna som leder till att klimatlöftet är uppfyllt.
Uppföljningen görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är
en satsning vi gör tillsammans.
Tack för er medverkan i satsningen!
Frågor ställs till:
Lise Nordin, lise.nordin@vgregion.se 0739-67 29 90
Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se 0720-17 38 27
2

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy.
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljöoch klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och
bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.
☐
☒
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som
speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder internt i organisationen.
☐
☐
☒
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

3. Våra nya personbilar är miljöbilar.
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens
hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen
krävs ansökan om dispens internt.
☒
☐
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.
☒
☐
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.
☒
☐
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöksoch handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från
hyran av lägenheter.
☐
☐
☐
☒

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala
bostadsbolag.
Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin
el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser.
Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst.
Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut kommersiellt och bäras av dem som
utnyttjar tjänsten.
☐
☐
☒
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar
eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat,
förnybart eller återvunnet material.
☐
☒
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.
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9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar.
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar
under 2021.
☒
☐
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

10. Vi använder cirkulära möbler.
Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 anställda,
med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 procent cirkulära
möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras,
repareras och används på nytt.
☐
☐
☐
☒

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa.
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske
genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att
bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.
☐
☐
☐
☒

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet har satt ett mål att minska svinnet till max
45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn:
kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.
☐
☒
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.
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13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål.
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad. För
att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet
för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.
☐
☒
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar.
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna
byggnader/lokaler.
☒
☐
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att
använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och
energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi eller som
kravställning i markanvisning eller detaljplan.
☒
☐
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

16. Vi producerar egen solel.
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel
eller är delägare i en solcellspark.
☒
☐
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.
Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag.
☒
☐
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.
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18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig
utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens
egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt
om 16 procent per år.
☐
☐
☐
☒

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.
Det innebär att kommunen kan visa att minst en (1) investering har gjorts genom grön
obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller
liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt
och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.
☒
☐
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om
klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och skynda på
omställningen.
☒
☐
☐
☐

Ja, genomfört.
Nej, men påbörjat.
Nej, inte påbörjat.
Inte antagit.

Kommun: Lysekils kommun
Kontaktperson: Linnea Lämås
Befattning: Miljö- och klimatstrateg
E-post: linnea.lamas@lysekil.se
Datum: 2021-11-09

Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in formuläret via e-post till:
klimat2030@vgregion.se
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Enkät till kommuner 2022

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende
region.
För två år sedan initierades satsningen Kommunernas klimatlöften för att
stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Kommunerna i Västra
Götaland antog 326 klimatlöften för 2021, varav nära 90 % genomfördes eller
påbörjades. Inför 2022 har kommunerna antagit 426 klimatlöften.
Tack för ert stora engagemang!
Nu är det dags att utvärdera Kommunernas klimatlöften. Era svar på denna
enkät blir ett viktigt underlag för hur satsningen kan komma att fortsätta samt
hur Klimat 2030:s stöd till kommunerna utformas framöver.
Enkäten består av åtta frågor som vi önskar att ni besvarar från er kommun
med svar som är politiskt behandlade eller förankrade. Varje kommun är fri att
avgöra hur den politiska avstämningen sker.
Vi önskar att ni fyller i svaren från er kommun i vårt webbformulär.
Sista dag att svara är den 31/5 2022.
Med stöd av era svar utvärderas satsningen Kommunernas klimatlöften.
Klimat 2030 kommer inte att skicka ut någon ny inbjudan att anta löften i juni
som föregående år. Under hösten kommer mer information samt resultat från
denna enkät kommuniceras. Efter sommaren kommer även uppföljningsformulär för innevarande års klimatlöften skickas ut på samma sätt som
tidigare.
Stort tack på förhand!
/ Processledningen Klimat 2030

Mer information och frågor:
Läs mer om Klimat 2030
Läs mer om Kommunernas klimatlöften
Frågor ställs till Maria Eléhn
maria.elehn@innovatum.se tel: 0720-17 38 27

* Obligatorisk fråga
1. Är er kommun intresserad av att vara med och anta klimatlöften om
satsningen fortsätter? (Ja/Nej) *
Svar: Ja
2. Vilken typ av klimatlöften vill ni i så fall se? (Ettåriga/fleråriga, väl
beprövade åtgärder/nyskapande insatser, konkreta åtgärder/löften på
policy-nivå etc) (Fritext)
Svar: Ett åriga, beprövade och konkreta åtgärder.
3. Har klimatlöftena varit formulerade med en lagom hög ambitionsnivå för er
kommun? (Ja/Nej/Delvis) *
Svar: Ja
4. Kommentera gärna ert svar på fråga 3. (fritext)
Svar: Några löften har vi valt att inte anta eftersom vi har prioriterat löften
som har legat närmare i linje med våra befintliga strategier. De löften vi inte
antagit har ändå gett oss något att sikta mot och vi har börjat undersöka
förutsättningarna för att på sikt genomföra även dem. På så sätt har
ambitionsnivån på löftena varit bra för oss även om vi inte har antagit alla
löften.
5. I hur stor utsträckning har klimatlöftena påverkat klimatarbetet i er
kommun? (Skala 1-6 där 1 motsvarar i mycket liten grad och 6 i mycket hög
grad) *
☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5 ☐6
6. Kommentera gärna ert svar på fråga 5. (fritext)
Svar: Genom att klimatlöftena har pekat ut konkreta åtgärder som har blivit
politiskt förankrade har det hjälpt till att underlätta samordningen och
uppföljning av åtgärderna. På så sätt har klimatlöftena hjälp till att
effektivisera delar i vårt klimatarbete.
7. Inom vilka områden bedömer ni att behovet av klimatsatsningar är störst i
er kommun? (flera val möjliga) *
☒ Transporter och resor
☒ Livsmedel
☐ Byggnation
☐ Fysisk planering
☐ Energi
☒ Övriga inköp, upphandlingar och investeringar

☒ Återbruk och cirkulära modeller
☒ Näringslivets omställning
☒ Engagemang och beteende hos invånarna
☐ Andra typer av åtgärder och verktyg (exemplifiera gärna under fråga 8)

8. Övriga synpunkter eller medskick från er kommun? (fritext)
Svar:

Datum: 2022-02-25
Kommun: * Lysekils kommun
Namn på dig som fyller i formuläret: * Linnea Lämås
Befattning: Miljö- och klimatstrateg
E-postadress till dig som fyller i formuläret: * Linnea.Lamas@lysekil.se
Beskriv den politiska förankringen: *
KS har beslutat om att anta enkätsvaren som sina egna.

Svarsformulär inför 2022
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra
Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har undertecknat målet
att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region.
Klimat 2030 satsar nu extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete
genom Kommunernas klimatlöften.
Svarsformulär
Detta svarsformulär ska användas när ni rapporterar in era klimatlöften för 2022 till
Klimat 2030. Det kan också användas som formulär till det politiska beslut som krävs för
att kommunen ska ha antagit klimatlöftena. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF,
namnge med vilken kommun det gäller.
I år vill vi be er att fylla i e-postadressen till en kontaktperson för de löften ni svarar A
eller B på. Detta hjälper oss att hitta rätt personer för stöttningen i genomförandet samt
underlättar för oss att hitta goda exempel hos er att sprida till andra kommuner.
Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in svarsformuläret till:
klimat2030@vgregion.se
Svarsalternativ A, B och C
A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om
ni ska komma i mål med en åtgärd under 2022.
B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte
uppfyller det. Detta alternativ passar inte de löften som kräver en åtgärd under 2022,
om ni avser genomföra det som krävs svara då A oavsett om ni gjort det innan eller ej.
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlöftet 2022.
Ni kan bara välja ett alternativ på varje löfte. Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är
de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B kan i stället
bjudas in som goda exempel. Satsningen vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses
som en utvärdering av respektive kommuns klimatarbete hittills.
På www.klimat2030.se/klimatloften har vi samlat Frågor och svar samt publicerat
”Fördjupade frågor och svar”. Läs gärna igenom det materialet. Kontakta Klimat 2030
om ni har frågor.
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1. Vi har en laddplan för kommunen.
Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning
av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer
som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende
erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras,
parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Linnea.Lamas@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som
speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☒ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs
andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern
dispens.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): jenny.clasborn@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): irene.willhed@lysekil.se
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Maria.Fredriksson@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): Linnea.Lamas@lyseklil.se
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Linnea.Lamas@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): magnus.eriksson2@lysekil.se
☒ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöksoch handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från
hyran av lägenheter.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post):Linnea.lamas@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): magnus.eriksson2@lysekil.se
☒ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar.
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta
(utöver upphandlingar som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre
upphandlingar under året.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Maria.Fredriksson@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): Linnea.lamas@lysekil.se
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller
erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller
engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens
verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s
engångsplastdirektiv.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Linnea.lamas@lysekil.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): Maria.Fredriksson@lysekil.se
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
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9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder
inför kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden
för arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/färger,
använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller återtagssystem.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Linnea.lamas@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☒ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

10. Vi använder cirkulära möbler.
Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal
eller kostnad) i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras
och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Linnea.lamas@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☒ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser pågår varav minst en
initieras under 2022. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler
hållbara tjänster, att skapa plats i bostadsområde för att dela saker, att kommunen
erhåller platser att reparera eller liknande.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Linnea.lamas@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☒ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

12. Vi minskar vårt matsvinn i offentliga måltider och har mål.
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att
undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med
ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla
tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): irene.willhed@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): jenny.clasborn@lysekil.se
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

5

13. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och har mål.
Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar
måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg
CO2e/måltid i snitt under minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för
samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): irene.willhed@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): jenny.clasborn@lysekil.se
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

14. Vi genomför energieffektiviseringar.
Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna
fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Peter.Karlsson2@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

15. Vi bygger i trä.
Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett
byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Peter.Karlsson2@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

16. Vi installerar solenergi.
Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en
anläggning installeras i kommunen.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Peter.Karlsson2@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): Linnea.lamas@lysekil.se
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.
Det innebär att kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i
den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som lämpar sig för
återbruk.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Linnea.lamas@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): Peter.Karlsson2@lysekil.se
☒ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
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18. Vi har en koldioxidbudget.
Det innebär att kommunen har en politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en
årlig utsläppsminskning i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå
Parisavtalet. Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Linnea.lamas@Lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☒ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.
Det innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som
kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna
obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt
erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Eva-Marie.Magnusson@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.
Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa
mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller
workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska
återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Linnea.lamas@lysekil.se
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

Kommun:

Lysekils kommun

Kontaktperson för svarsformuläret: Linnea.lamas@lysekil.se
Befattning: Miljö- och klimatstrateg
E-postadress:
Datum:

Linnea.Lamas@lysekil.se
2021-12-16

Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in svarsformuläret till:
klimat2030@vgregion.se
Vi ser fram emot att ta emot era löften!
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Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2022-000229

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Beslut om att anta anbud i gemensam upphandling
avseende dataskyddsombud som genomförts av Tanums
kommun
Beslut
Beslutas att Lysekils kommun härmed fattar ett likalydande beslut som Tanums
kommun och därmed antar anbud från JP Infonet med org nr 556589–0521
Beslutet är fattat med stöd av delegationsordningen 4:21.
Ärendet
Tanums kommun har sammanställt en genomförd och gemensam upphandling
avseende dataskyddsombud, se bifogat upphandlingsprotokoll.

Christian Martins
Administrativ chef

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

Anmälningsärende
Dnr 2022-000008
Utskriftsdatum:

2022-04-28
Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-05-04


Preliminär budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) 2023



Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2022-03-22



Protokoll ägarsamråd Rambo AB 2022-03-25





Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 49 - åtgärdsplan för budget i balans
2022



e-arkiv Väst årsrapport 2021



Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 48 - Uppföljningsrapport 1 2022 för
samhällsbyggnadsnämnden



Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-30, § 33 - Uppföljningsrapport 1 2022 för
utbildningsförvaltningen



Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-30, § 38 - Uppföljningsrapport 1 2022 för
arbetslivsförvaltningen








Pressmeddelande - Enskilda fiskares brott får inte påverka en hel yrkeskår - Svenska yrkesfiskare
världsledande,
Prognos helår 2022 baserat på utfall t.o.m. mars, Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Protokollsutdrag socialnämnden 2022-03-31, § 34 - U1 2022
Ansökan till Länsstyrelsen § 37 statligt bidrag som syftar till att skapa beredskap och
mottagninskapaitet för nyanlända och ensamkommande barn, Arbetslivsförvaltningen
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2022-02-17

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
4 maj 2022

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2022-000209

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Väst
Sammanfattning
Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse
för år 2021.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget
att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen har varit tillräcklig.
Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet
Väst ansvarsfrihet för år 2021.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Samordningsförbundets årsredovisning 2021 med bilagor.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst

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

Dnr

2022-04-14

LKS 2022-000214

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse för
Tolkförmedling Väst
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år
2021.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget
att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Tolkförmedlingen
Västs årsredovisning för år 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen samt för de enskilda ledamöterna i Tolkförmedlingen Väst för år 2021.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Tolkförmedlingen Västs årsredovisning 2021 med bilagor.
Beslutet skickas till
Tolkförmedlingen Väst

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde,
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda,
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar.
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens
andel i förbundet.

En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i
samhället.

Ledord
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke.
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har
förbundets soliditet ökat ytterligare.
Förbundet (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet (%)
Nettoinvesteringar
Långfristig skuld

2021
206 925
-198 269
5 442
56 %
0
0

2020
195 487
-190 985
3 465
53 %
10 086
0

2019
220 370
-214 448
5 867
49 %
3 031
0

2018
203 940
-198 506
5 295
48 %
0
0

2017
186 901
-186 538
79
43 %
0
0

Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021

Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Figur 2 Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans.
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Christina Hein (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Rune Lennartsson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Svante Classon (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare

Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant, ersättare

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Gitte Jensen (S), ersättare

Lysekils kommun
Rickard Söderberg (S), ledamot
Vakant, ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare
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Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Partille Kommun
Adam Algottson (M), ledamot
Eva Carlsson (S), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Sotenäs kommun
Kajsa Åkesson (M), ledamot
Gerardo Alas (S)

Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Christina Nilsson (KD), ersättare

Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Förbundets verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans.
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt.
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets

2

Nya Ulricehamn.
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk,
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.
Tolkning

Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat.
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans.
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på
förbundets tjänster ökat under 2021.
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför
komplex.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
341 088
315 663
346 564
336 634
336 093
355 429
307 462

Procentuell
tillsättning,
tolkuppdrag
99,1 %
99,0 %
99,5 %
99,2 %
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Antal utförda
uppdrag, tolk
339 366
313 907
344 972
335 134
334 434
353 689
306 230

Antal utförda
uppdrag,
översättning
1 722
1 756
1 592
1 500
1 659
1 740
1 232

Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad

Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen.
Översättning

Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock
svenska som målspråk minskat något.
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av
översättningar med svenska som målspråk.

Tolkar och översättare
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av
effekterna av pandemin.
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra
personer.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Tolkar
1 078
1 204
1 183
1 088
992
969
919

Översättare
76
94
96
87
151
138
139

Både tolk och
översättare
33
29
31
27
38
38
44

Auktoriserade Sjukvårduppdragstagare auktorisation
273
69
294
63
271
62
251
58
264
52
261
52
260
45

Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare.
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som
efterfrågas mest.
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer.
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer.
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex
personer från föregående år.
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare.
År
2021

Tolkar
76

SjukvårdsAuktoriserad
auktoriserad
tolk
tolk
9
16

Utbildad
tolk

Översättare

32

13

Auktoriserad
translator
8

Tabell 4 Antal rekryteringar

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.

År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal personer som Andel godkända
genomfört
resultat,
rekryteringstest
rekryteringstest
36
47 %
93
55 %
143
38 %
248
46 %
211
56 %
251
52 %
475
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
268
63
137
148
212
195
224

Antal personer som
genomgått SRHRutbildning
10
25
54
86
62
35
76

Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser,
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl
ut och kommer fortsätta erbjudas.
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna
utbildning på distans under 2022.
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning.
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen.
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer.
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation.
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk
bostadsort.
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger
per år.
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.
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Kunder
Varje månad under 2021 förmedlades
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31
december 2021 hade förbundet 5 866
registrerade medlemskunder. Totalt
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till
förbundets medlemmar4. Västra
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av
förbundets uppdrag under 2021 vilket är
en minskning jämfört med 2020 men i nivå
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad
står för knappt hälften av samtliga
medlemskommuners totala antal bokade
uppdrag.

Icke medlemmar 0,01%
Övriga medlemskommuner 16%

Göteborgs
Stad 13%

VGR 71%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Ekonomi

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.

Likviditet
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.
4

Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis.
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel.
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.

Händelser av väsentlig betydelse

Nya medlemmar och ny förbundsordning
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya
förbundsordningen började då även gälla.

Pandemin
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp,
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen
dominerande under hela 2021.
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.

Ny telefoniplattform och Teams
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive
Teams samtliga funktioner.

Antal kontor
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits
fortsatt anställning på valfritt kontor.

Styrning och uppföljning av verksamheten
Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet,
tillgänglighet och trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
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•
•
•
•

hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
arbeta miljömedvetet
verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.

Måluppfyllelse

Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service.
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling
för att vara kostnadseffektiva.
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka
distanstolk.
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans.

Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse

Målet uppnått
Målet ej uppnått

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %

Utfall
2020
99 %

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade
0,8 %
uppdrag ska understiga 1 %

Målvärde Utfall
2021
2021
≥99 %
99,1 %
<1 %

0,9 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %.

4,5 %

≥5 %

8,1 %
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå
till minst 15 %.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till
minst 60 %.

20 %

≥15 %

22,4 %

62,6 %

≥60 %

62,1 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 52 %.

56 %

≥52 %

67,6 %

Utfall
2020
6,7 %
75

Målvärde
2021
<6 %
>80

Utfall
2021
4,6 %
83

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst
50 %.

60,3 %

≥50 %

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80

Miljömål

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

70,3 %

Måluppfyllelse

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 %
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är
uppfyllt.
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till
minst 5 %.
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort,
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år.
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har
ökat under året. Målet är uppfyllt.
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %.
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är
uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80.
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år.
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på
distans. Målet är uppfyllt.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
•
•

Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten
har inte nyttjats under 2021.

Balanskravsresultat
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Balanskravsavstämning
2021

2020

2019

5 442

3 465

5 867

minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta

0
0

0
0

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse
med god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0
0
0

0
0
0

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

5 442

3 465

5 867

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

5 442
0

3 465
0

5 867
0

198 269
30 389
156 227
0
20 331

190 985
29 189
150 430
10 086
13 494

214 448
30 578
171 542
3 031
18 273

Resultat
Årets resultat
Ökning andelskapital
Ingående Eget kapital

5 442
138
34 329

3 465

5 867

30 864

29 455

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

201 %
56 %

173 %
53 %

188 %
49 %

Budgetomslutning
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader inkl. direktionen
Tolkarvode
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare

Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende
bemanningsbehovet.
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare.
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas
nere.
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv.
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under
senare år.
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt
träffas på huvudkontoret i Göteborg.
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan”
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades
med 25-års gratifikation.
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april.
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp.
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet
19 (36)
Intern

arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av
förmedlingsresurser.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Tillsvidare
(åa)
57,5
52,5
53,4
57,6
57,0
47,3

Visstid
(åa)
3,8
7,6
9,8
6,8
6,8
8,6

Timavlönade
(åa)
1,0
1,1
1,6
2,0
2,6
9,6

Totalt
(åa)
62,3
61,3
64,8
66,4
66,4
65,5

Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa)

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock
testats positiva för Covid-19.
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel
av långtidssjukfrånvaron året innan.
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Korttidsfrånvaro
Figur 6 Fördelning sjukfrånvaro, lång/kort 2021

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 %
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.
Ålder
Sjukfrånvaro

29 år eller yngre
2,2 %

30–49 år
4,3 %

50 år eller äldre
5,3 %

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021

Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket
är sex personer fler jämfört med föregående år.

Pensioner
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en
pensionslösning via KPA.

Förväntad utveckling
Nuläge
Omvärld

Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan,
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.

5

www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01.
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Verksamhet

Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av

Övriga 20%

Polska 2%
Arabiska 34%
Turkiska 3%
Albanska 3%
Sorani 3%

BKS 4%
Tigrinja
5%
Dari 5%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av
distanslösningar.
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken.
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.
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Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första
mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer.
Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har
resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år.
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Figur 9 Avtalslojalitet 2016-2021
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Köp av annan tolkförmedling

Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att
frigöra tolkresurs.
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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag
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Framtid
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter.
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på
Göteborgskontoret.
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån
verksamhetens behov.
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling
Väst är en.
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet.
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess.
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning.
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar.
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans.
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten.
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen.
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.

Budget 2022
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en
snitthöjning om 2,7 %.
Budget 2022

(tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

204 000
208 500
-4 500

Ekonomisk plan 2022–2024
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2022

204 000
208 500
-4 500

2023

224 000
224 000
0

2024

215 000
215 000
0
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Räkenskaper
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)

Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet.

Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

4
5

Budget 2021

2021

2020

216 000
-214 392
-1 573

206 925
-198 269
-3 173

195 487
-190 985
-1 002

35

5 483

3 500

7
-42

2
-43

2
-37

0

5 442

3 465

Extraordinära poster
Redovisat resultat

0
0

5 442

3 465
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Balansräkning
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

8 726
192
8 918

11 827
264
12 091

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

41 419
20 331
61 750

39 478
13 494
52 972

70 668

65 063

10
10, 12
10

31 333
3 135
5 442
39 910

27 867
2 997
3 465
34 329

11

30 758
30 758

30 734
30 734

70 668

65 063

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

Not

2021

2020

10
3

5 442
3 173

3 465
1 002

8 615

4 467

-1 941
24

1 682
-842

6 699

5 307

0

-10 086

0

-10 086

138
0
138

0
0
0

6 837
13 494

-4 779
18 273

20 331

13 494

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Minskning kortfristiga fordringar
Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12
10

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

9
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Noter
Not
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin
Övriga intäkter
Summa

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnad
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa
Ersättning för revisorer
Revisionsuppdraget, sakkunniga
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

2021

2020

206 913
12
206 925

195 300
171
16
195 487

395
159
22 021
6 938
131 281
25 822
365
3 838
2 711
160
4 394
198 084

387
152
21 810
6 840
124 662
25 768
395
3 573
3 432
277
3 579
190 875

110
75
0
0
185

110
0
0
0
110

3 173
3 173

1 002
1 002

2
2

2
2

1
42
43

0
37
37
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i
den period de hör hemma.
Anläggningstillgångar
6 Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem
Omklassificering
Summa

0
0
0

2 671
-2 671
0

12 758
-930
0
0
-3 101
8 726

0
0
10 086
2 671
-930
11 827

7 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Summa

1 600
-1 337
0
-72
192

1 601
-1 265
0
-72
264

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

24 788
148
16 482
41 418

23 973
0
15 505
39 478

9 Kassa och bank
Bank
Summa

20 331
20 331

13 494
13 494

31 333
0
31 333
5 442
3 135
39 910

27 867
0
27 867
3 465
2 997
34 329

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Omklassicifering från pågående investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

10 Eget kapital
Ingående balans Allmänt eget kapital
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar
Utgående balans Allmänt eget kapital
Årets/periodens resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Summa
11 Kortfristiga skulder
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Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

1 439
8 051
3 214
0
1 019
5 464
11 571
30 758

2 617
7 907
6 575
0
1 059
12 450
126
30 734

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021.

12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
Summa

138

0

0

0
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Driftsredovisning
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad,
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019.
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat.
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig.

Utfall
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att
jämföra med budgeterat nollresultat.
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett
resultat av distanstolkningens dominans.
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för
förbundets personal.
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör.
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i
en något högre kostnad mot budgeterat.
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än
budgeterat.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Ersättning direktionen
Personalkostnader
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT
Årets resultat

Utfall 2020
195 300
187
195 487

Utfall 2021
206 913
12
206 925

Budget 2021
216 000
0
216 000

539
28 650
150 430
395
3 573
3 432
277
3 689
1 037
192 022

554
28 959
157 103
365
3 838
2 711
160
4 579
3 214
201 482

1 200
32 760
168 877
1 500
3 712
2 413
352
3 578
1 608
216 000

5 442

0

3 465

Tabell 8 Utfall mot budget 2021
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Förbundets investeringsverksamhet
Förbundet hade inga investeringar under 2021.
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-19

LKS 2021-000405

Avdelningen för hållbar utveckling
Linnea Lämås,
linnea.lamas@lysekil.se

Finansiering av utredning och pilotprojekt för
lakvattenrening för Siviks deponi 2022
Sammanfattning
Lysekils kommun behöver besluta hur investering och drift av en kommande
reningsanläggning för Siviks deponi ska finansieras.
Ärendet var uppe på kommunstyrelsens möte den 6 april. Kommunstyrelsen
fattade beslut om att återremittera ärendet.
Det är av stor vikt att nödvändiga utredningar och pilotprojekt inte avstannar eller
försenas om länsstyrelsens tidsplan ska kunna hållas.
Utredningarna och pilotprojekten beräknas kosta drygt 3 miljoner kr under 2022
(se bilaga 5 Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-04-19). Förvaltningen föreslår
därför att kommunen bär kostnaden för utredningar och pilotprojekt för
lakvattenrening för Siviks deponi 2022 till dess att beslut fattats av
kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen bär
kostnaden för utredningar och pilotprojekt för lakvattenrening för Siviks deponi
2022 till dess att beslut fattats av kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen
på Siviks deponi ska finansieras. I det fall att kommunfullmäktige beslutar att
investeringen ska finansieras med renhållningstaxan ska Lysekils
renhållningskollektiv även bära utredningskostnaden.
Ärendet
Lysekils kommun behöver besluta hur investering och drift av en kommande
reningsanläggning för Siviks deponi ska finansieras.
Ärendet var uppe på kommunstyrelsens möte den 6 april. Kommunstyrelsen
fattade beslut om att återremittera ärendet.
Det är av stor vikt att nödvändiga utredningar och pilotprojekt inte avstannar eller
försenas om länsstyrelsens tidsplan ska kunna hållas.
Förvaltningens synpunkter
Med tanke på den snäva tidsplanen är det angeläget att utredningarna och
pilotprojekten som startats kan fortgå. Utredningarna och pilotprojekten beräknas
kosta drygt 3 miljoner kr under 2022 (se nedan samt bilaga 5 Aktivitetsplan
lakvatten reviderad 2022-04-19).
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Moment

Min

Medel

Max

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

Flytvägg i lakvattendamm

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

Luftning i lakvattendamm

100 000 kr

120 000 kr

140 000 kr

Pilot vassbädd

150 000 kr

150 000 kr

150 000 kr

Utredning utsläppspunkt

100 000 kr

100 000 kr

150 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

500 000 kr

500 000 kr

500 000 kr

2022
Rensning vass och sediment

Pilot biofilter fortsättning - provtagning
PFAS Pilotprojektet jonbytarmassa
PFAS Pilotprojektet SAFF - avvaktar resultat
från jonbytarmassan

1 000 000 kr

1 000 000 kr 1 000 000 kr

Metaller Pilotprojekt

1 000 000 kr

1 000 000 kr 1 000 000 kr

Summa

3 050 000 kr

3 070 000 kr 3 140 000 kr

Rambo AB har inte budgeterat för att täcka denna kostnad då
branschorganisationen Avfall Sveriges samt den jurist som kommunen anlitat har
indikerat att det som stämmer bäst överens med de kommunalrättsliga principerna
på området och rättsläget i allmänhet är att investeringen skattefinansieras.
Förvaltningen föreslår därför att kommunen bär kostnaden för utredningar och
pilotprojekt för lakvattenrening för Siviks deponi 2022 till dess att beslut fattats av
kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras.
I det fall att kommunfullmäktige beslutar att investeringen ska finansieras med
renhållningstaxan är det förvaltningens uppfattning att Lysekils
renhållningskollektiv även bör bära utredningskostnaden som då får återbetalas till
kommunen på de villkor som avtalas mellan parterna.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Linnea Lämås
Miljö- och klimatstrateg

Bilaga/bilagor
Bilaga 5 Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-04-19
Beslutet skickas till
Rambo AB
LEVA i Lysekil AB
Ekonomienheten
Avdelningen för hållbar utveckling
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Uppskattad budget lakvattenrening
Högteknologisk kväverening
Sammanställning
År
2021
2022
2023-2024
2025-2026

min
3 050 000 kr
38 100 000 kr
21 731 000 kr
62 881 000 kr

medel
3 070 000 kr
42 650 000 kr
28 458 000 kr
74 178 000 kr

max
3 140 000 kr
45 200 000 kr
35 185 000 kr
83 525 000 kr

Kostnader är grovt uppskattade och projektet kan komma att ändra inriktning
med tex val av nya metoder som inte nämns nedan
Driftkostnad ingår ej
Ev kan en indexreglering behöva ske om råvaropriset stiger mycket.
Moment
2021
Pilot Biofilter
Arbete i dammen
2022
Rensning vass och sediment
Flytvägg i lakvattendamm
Luftning i lakvattendamm
Pilot vassbädd
Utredning utsläppspunkt
Pilot biofilter fortsättning - provtagning
PFAS Pilotprojektet jonbytarmassa
PFAS Pilotprojektet SAFF - avvaktar resultat från jonbytarmassan
Metaller Pilotprojekt
Summa
2023-2024
Pilotprojekt tidigare planerat under 2022
Pilotprojekt Metaller och PFAS - konsult inkl rapport
Utredning kväve och utvärdering piloter
Utredning ledningsdragning
Inköp biofilter stor skala eller annat naturligt reningssystem
Införande av rening map partiklar, metaller och PFAS
Upphandling av entreprenad
Projektering inkl konsult
Maskinutrustning
Byggnad inkl grundläggning
El/styr
VVS
Oförutsedda kostnader
Summa
2025
Fördjupad utredning MBBR och pilotförsök map rening av kväve
Pilotprojekt Kväve - Projektering
Pilotprojekt Kväve - Utrustning
Pilotprojekt Kväve - Arbetstid eventuell driftorganisation
Pilotprojekt Kväve - konsult inkl rapport
Oförutsedda kostnader
Summa
2026

Min

Medel

Max

50 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 050 000 kr

50 000 kr
100 000 kr
120 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 070 000 kr

50 000 kr
100 000 kr
140 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 140 000 kr

1 000 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
2 000 000 kr

2 000 000 kr
750 000 kr
1 500 000 kr
750 000 kr
3 000 000 kr

1 000 000 kr
1 000 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
4 000 000 kr

100 000 kr
5 000 000 kr
10 000 000 kr
7 000 000 kr
4 500 000 kr
2 000 000 kr
4 500 000 kr
38 100 000 kr

150 000 kr
5 250 000 kr
10 250 000 kr
7 250 000 kr
4 750 000 kr
2 250 000 kr
4 750 000 kr
42 650 000 kr

200 000 kr
5 500 000 kr
10 500 000 kr
7 500 000 kr
5 000 000 kr
2 500 000 kr
5 000 000 kr
45 200 000 kr

200 000 kr
1 400 000 kr
531 000 kr
1 500 000 kr
1 000 000 kr
4 631 000 kr

350 000 kr
2 000 000 kr
708 000 kr
2 250 000 kr
2 000 000 kr
7 308 000 kr

500 000 kr
2 600 000 kr
885 000 kr
3 000 000 kr
3 000 000 kr
9 985 000 kr

Ledningsdragning
Byggnation MBBR - Införande av rening av kväve
Upphandling av entreprenad
Projektering
Maskinutrustning
Byggnad inkl grundläggning
El/styr
VVS
Oförutsedda kostnader
Summa
Driftkostnader ingår ej

2 000 000 kr

3 500 000 kr

5 000 000 kr

100 000 kr
500 000 kr
3 500 000 kr
5 500 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
2 500 000 kr
17 100 000 kr
62 881 000 kr

150 000 kr
1 750 000 kr
3 750 000 kr
5 750 000 kr
2 250 000 kr
1 250 000 kr
2 750 000 kr
21 150 000 kr
74 178 000 kr

200 000 kr
3 000 000 kr
4 000 000 kr
6 000 000 kr
2 500 000 kr
1 500 000 kr
3 000 000 kr
25 200 000 kr
83 525 000 kr

Uppskattad budget lakvattenrening
Lågteknologisk kväverening
Sammanställning
År
2021
2022
2023-2024
2025-2026

min
3 050 000 kr
38 100 000 kr
6 100 000 kr
47 250 000 kr

medel
3 070 000 kr
41 650 000 kr
9 650 000 kr
54 370 000 kr

max
3 140 000 kr
45 200 000 kr
13 200 000 kr
61 540 000 kr

Kostnader är grovt uppskattade och projektet kan komma att ändra inriktning
med tex val av nya metoder som inte nämns nedan
Driftkostnad ingår ej
Ev kan en indexreglering behöva ske om råvaropriset stiger mycket.
Moment
2021
Pilot Biofilter
Arbete i dammen
2022
Rensning vass och sediment
flytvägg
test luftning
Pilot vassbädd
Utredning utsläppspunkt
Pilot biofilter fortsättning - provtagning
PFAS Pilotprojektet jonbytarmassa
PFAS Pilotprojektet SAFF - avvaktar resultat från jonbytarmassan
Metaller Pilotprojekt
Summa
2023-2024
Pilotprojekt tidigare planerat under 2022
Pilotprojekt Metaller och PFAS - konsult inkl rapport
Utredning kväve och utvärdering piloter
Utredning ledningsdragning
Inköp biofilter stor skala eller annat naturligt reningssystem
Införande av rening map partiklar, metaller och PFAS
Upphandling av entreprenad
Projektering inkl konsult
Maskinutrustning
Byggnad inkl grundläggning
El/styr
VVS
Oförutsedda kostnader
Summa
2025
Fördjupad utredning lågteknilogisk kvävereduktion och pilotförsök
Vidare pilotprojekt Kväve
Summa
2026
Ledningsdragning
Byggnation lågteknologisk kvävereduktion
Upphandling av entreprenad
Projektering

Min

Medel

Max

50 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 050 000 kr

50 000 kr
100 000 kr
120 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 070 000 kr

50 000 kr
100 000 kr
140 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 140 000 kr

1 000 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
2 000 000 kr

1 000 000 kr
750 000 kr
1 500 000 kr
750 000 kr
3 000 000 kr

1 000 000 kr
1 000 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
4 000 000 kr

100 000 kr
5 000 000 kr
10 000 000 kr
7 000 000 kr
4 500 000 kr
2 000 000 kr
4 500 000 kr
38 100 000 kr

150 000 kr
5 250 000 kr
10 250 000 kr
7 250 000 kr
4 750 000 kr
2 250 000 kr
4 750 000 kr
41 650 000 kr

200 000 kr
5 500 000 kr
10 500 000 kr
7 500 000 kr
5 000 000 kr
2 500 000 kr
5 000 000 kr
45 200 000 kr

1 000 000 kr
1 000 000 kr

1 500 000 kr
1 500 000 kr

2 000 000 kr
2 000 000 kr

2 000 000 kr

3 500 000 kr

5 000 000 kr

100 000 kr
500 000 kr

150 000 kr
750 000 kr

200 000 kr
1 000 000 kr

Maskinutrustning
Byggnad inkl grundläggning
El/styr
VVS
Oförutsedda kostnader
Summa
Driftkostnader ingår ej

500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
5 100 000 kr
47 250 000 kr

750 000 kr
750 000 kr
750 000 kr
750 000 kr
750 000 kr
8 150 000 kr
54 370 000 kr

1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
11 200 000 kr
61 540 000 kr

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-14

LKS 2022-000026

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Översyn av principer och nivå för förlorad arbetsinkomst
och nivå för sammanträdesersättning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att godkänna förslaget till reviderade
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Fullmäktige
beslutade också att ge arvodesberedningen i uppdrag att göra en översyn av
principerna och nivån för förlorad arbetsinkomst samt pröva nivån för
sammanträdesersättningar.
Då arvodesbestämmelserna bygger på det så kallade grundarvodet föreslår
arvodesberedningen att dagsersättningen också kopplas till grundarvodet. Det
föreslås också att dagersättningen ska utgöra 1,2 procent för halvdag och
2,4 procent för heldag av grundarvodet. Justeringsarvodet föreslås utgöra
0,5 procent av grundbeloppet.
Därmed erhålls en liknande nivå som grannkommunerna vilket innebär att en
halvdag berättigar till 729 kr och en heldag 1459 kr i sammanträdesarvode och
justeringsarvodet 304 kr.
Avseende den del av uppdraget från kommunfullmäktige som gäller nivån på
förlorad arbetsinkomst föreslår arvodesberedningen att såväl principerna som
nuvarande nivå lämnas oförändrade och ska ligga fast.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:





Sammanträdesersättningen ska kopplas till grundarvodet.
Halvdagsarvodet är 1,2 procent och heldagsarvodet 2,4 procent av
grundarvodet.
Justeringsarvodet är 0,5 procent av grundarvodet.
Principerna och nuvarande nivå för förlorad arbetsinkomst lämnas
oförändrade.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att godkänna förslaget till reviderade
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Fullmäktige
beslutade också att arvodesberedningen ges i uppdrag att göra en översyn av
principerna och nivån för förlorad arbetsinkomst samt pröva nivån för
sammanträdesersättningar. Detta med tanke på att nämnds- och styrelseledamöter
förväntas lägga ned en ansenlig tid på att läsa och sätta sig in i ärenden.
Arvodesberedningen ska återkomma med förslag till kommunstyrelsemötet senast
den 4 maj 2022 för beslut i kommunfullmäktige den 18 maj.
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Förvaltningens synpunkter
Arvodesberedningen har tillsammans med administrativa chefen och
kommunsekreteraren på kommunstyrelseförvaltningen gått igenom uppdraget
beredningen fått av fullmäktige.
Gällande ersättningen för sammanträden har beredningen efter en omvärldsanalys
konstaterat att Lysekil ligger relativt lågt i förhållande till jämförbarliga kommuner.
Då arvodesbestämmelserna bygger på det så kallade grundarvodet föreslår
arvodesberedningen att dagsersättningen också kopplas till grundarvodet. Det
föreslås också att dagersättningen ska utgöra 1,2 procent för halvdag och 2,4
procent för heldag av grundarvodet. Justeringsarvodet föreslås utgöra 0,5 procent
av grundbeloppet vilket blir 304 kr.
Därmed erhålls en liknande nivå som grannkommunerna vilket innebär att en
halvdag berättigar till 729 kr och en heldag 1459 kr i sammanträdesarvode.
Arvode

Förslag

Tidigare Höjning

Halvdag (4 tim)

729 kr

631

98

Heldag

1459

1135

324

Justering

304

252

52

Avseende den del av uppdraget från kommunfullmäktige som gäller nivån på
förlorad arbetsinkomst föreslår arvodesberedningen att såväl principerna som
nuvarande nivå lämnas oförändrade och ska ligga fast.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-02-16
Bilaga 1 arvoden
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Bilaga 1 till Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Antagen av Lysekils kommunfullmäktige 2022-02-16, § 7
Reviderad 2022-05-18, § xx
Arvoden fr o m 2023-01-01 Lysekils kommun
Arvode riksdagsledamot, kr/mån (uppdateras hösten 2022)
Grundarvode: arvode riksdagsledamot x 0,85 kr/mån
Nämnd/styrelse

Uppdrag

Kommunfullmäktige

Ordf
1:e och 2:e vice ordf

Kommunstyrelse

71 500
60 775
Gällande

Nytt förslag

3%

5%
1%

3 039
608

36 465
7 293

Ordf, tillika kommunalråd
1:e vice ordf
2:e vice ordf, tillika oppositionsråd

100%
20%

110%
30%
75%

66 853
18 233
45 581

802 230
218 790
546 975

Samhällsbyggnadsnämnd

Ordf
Vice ordf

15%
5%

30%
10%

18 233
6 078

218 790
72 930

Utbildningsnämnd

Ordf
Vice ordf

30%
10%

18 233
6 078

218 790
72 930

Socialnämnd

Ordf
Vice ordf

40%
20%

24 310
12 155

291 720
145 860

Miljönämnden (MiMB)

1:e alt 2:e vice ordf Lysekil

8%

4 862

58 344

Kommunrevision

Ordf
Vice ordf

5%
2%

3 039
1 216

36 465
14 586

Valnämnd

Ordf, endast valår
Vice ordf, endast valår

5%
2%

3 039
1 216

36 465
14 586

Valberedning

Ordf, endast valår
Vice ordf, endast valår

5%
2%

3 039
1 216

36 465
14 586

Råd (folkhälsoråd m fl)

Ordförande

2%

1 216

14 586

Beredningar och motsv

KF beslutar i varje enskilt fall

Arvodesberedning

(ledamöter utses av KF, endast dagsarvode)

Överförmyndaren

Överförmyndare
Ersättare
Ordf
Vice ordf

5%
1%
5%
1%

3 039
608
3 039
608

36 465
7 293
36 465
7 293

Lysekils stadshus AB

4%

Månadsarvode Årsarvode

LEVA i Lysekil AB

Ordf
Vice ordf

14%
3,5%

8 509
2 127

102 102
25 526

LysekilsBostader AB

Ordf
Vice ordf

11%
3%

6 685
1 823

80 223
21 879

Havets Hus AB

Ordförande
Vice ordförande

7%
2%

4 254
1 216

51 051
14 586

Lysekils Hamn AB

Ordf
Vice ordf

270 145

3 241 739

Beslut hösten 2022
Beslut hösten 2022
Summa:

Hel-, halvsdags och justeringsarvode
För sammanträde med varaktighet av högst 4 tim (1,2 % av grundarvodet)
För sammanträde med varaktighet av mer än 4 tim = max dagarvode (2,4 % av grundarvodet)
Justeringsarvode, 0,5 % av grundarvodet

Nytt förslag
729 kr
1 459 kr
304 kr

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-11

LKS 2022-000063

Avdelningen för hållbar utveckling
Linnea Lämås,
linnea.lamas@lysekil.se

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland Åtgärdsprogram för miljömålen
Sammanfattning
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett åtgärdsprogram för de regionala
miljömålen 2021-2025. Åtgärdsprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen. De flesta miljömålen i länet bedöms inte nås till år 2030, därför
behöver takten i åtgärdsarbetet öka. Nu har kommunerna möjlighet att anta nya
åtaganden för den nya programperioden 2022-2025.
För programperioden 2022-2025 föreslår förvaltningen att Lysekils kommun antar
ett antal åtaganden inom områdena Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar
användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap, God
bebyggd miljö och Hållbar konsumtion.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de åtaganden som beskrivs
i tjänsteskrivelsen. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag.
Ärendet
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett åtgärdsprogram för de regionala
miljömålen 2021-2025. Se bilaga 1 för att läsa mer om Regional miljömål för Västra
Götaland.
De flesta miljömålen i länet bedöms inte nås till år 2030, därför behöver takten i
åtgärdsarbetet öka. Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram
regionala åtgärdsprogram för miljön för att förbättra förutsättningarna att nå
miljömålen. Det första åtgärdsprogrammet gällde 2017-2021. Nu har kommunerna
möjlighet att anta nya åtaganden för den nya programperioden 2022-2025.
Åtgärdsprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
I åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland lyfts åtgärder där
lokala och regionala aktörer har mandat och styrmedel att skapa förändring. På så
sätt blir det ett komplement till det nationella och internationella miljöarbetet.
I bilaga 2 går att läsa länsstyrelsens och Skogsstyrelsens detaljerade beskrivning om
de olika åtagandena som exempelvis bakgrund och nuläge, förväntade effekter,
kriterier för genomförande mm.
Det regionala åtgärdsprogrammet ska


ge vägledning och stöd för att prioritera åtgärder och utvecklingsinsatser



stimulera till att öka samverkan mellan länets aktörer



ger en effektivare användning av våra sammantagna resurser.

Åtgärdsprogrammet är också ett bra komplement till Kommunernas klimatlöften.
Kommunernas Klimatlöften fokuserar framför allt på åtgärder för det regionala
miljömålet Begränsad klimatpåverkan, medan åtgärdsprogrammet kopplar till alla
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15 regionala miljömål. Några synergier har identifierats när det gäller till exempel
åtgärder kring transport.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
som gällde under åren 2017–2021 utförde Lysekils kommun en rad olika åtgärder
inom Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar användning av vattenmiljöer,
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap och God bebyggd miljö och hållbar
konsumtion. Läs Lysekils uppföljning för 2021 i bilaga 3.
Förvaltningens utredning
För programperioden 2022-2025 föreslår förvaltningen att Lysekils kommun antar
ett antal åtaganden inom områdena Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar
användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap, God
bebyggd miljö och Hållbar konsumtion.
Förvaltningen förslag till åtaganden inom respektive åtgärdsområde återfinns i
bilaga 4. Förvaltningarnas kommentarer till de olika åtagandena, budgetbehov,
argument för att genomföra de olika åtagandena, och vem som ansvar för
respektive åtagande går att läsa i bilaga 5.
Det sammanlagda budgetbehovet är beräknat till 2,5 miljoner varav 1,25 miljoner
(50 procent) sannolikt kan finansieras via LONA-stöd. Åtagandena bör ses som
målsättningar och om de verkställs ska de finansieras inom respektive
verksamhetsram.
De åtaganden som föreslås för antagande bedöms fullt genomförbara under
programperioden 2022-2025 och ligger i linje med de olika inriktningsbeslut
kommunen fattat, samt med åtaganden kommunen gjort i andra sammanhang.
Beredning
Beredning av ärendet har skett i samråd mellan Hållbar utveckling,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljönämnden för mellersta Bohuslän och
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Linnea Lämås
Miljö- och Klimatstrateg

Bilagor
Bilaga 1 Regionala miljömål för västra Götaland
Bilaga 2 Detaljerat underlag om åtgärder 2022-2025
Bilaga 3 Uppföljning Lysekil- Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - 2021-12-14
Bilaga 4 Blankett åtagande
Bilaga 5 åtaganden miljömålsprogrammet Lysekils kommun
Beslutet skickas till
Avdelningen för Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområdet under 2022 i
Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-31 § 52 därför att föreslå
kommunfullmäktige besluta att införa avgift på offentliga toaletter i hamnområden
i Lysekils kommun. Det visade sig emellertid i efterhand att nämnden ej förslagit
någon konkret belopp.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen som bedömer att en avgift på 10 kr är en skälig nivå
för besökaren som samtidigt inbringar intäkter som kan nyttjas för att säkerställa
skötseln av de aktuella toaletterna.
Då allt färre i samhället använder kontanter och mynt förslås att betalningen ska
göras via Swish eller kontokort. Det finns då en viss risk att vissa, framför allt äldre
personer, kan få svårt att betala. Detta ska samtidigt vägas mot att vi kontinuerligt
går mot ett mer eller mindre kontantlöst samhälle. En annan faktor som ska
beaktas är att tidigare befintliga myntinkast ofta bröts upp eller förstördes, och har
därför över tid tagits bort.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en avgift på 10 kr per besök är
skälig och ger en relativt bra finansiering för skötseln av de aktuella toaletterna.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen annan åsikt i frågan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiften för offentliga
toaletter i Lysekils hamnområden till 10 kr för år 2022.
Ärendet
Hamnenheten ansvarar idag för åtta offentliga toaletter i olika delar av kommunen.
Dessa ingår inte i Hamnenhetens uppdrag och det finns heller ingen finansiering
för dessa. Det saknas alltså en beslutad taxa för offentliga toaletter.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Ett alternativ är att låta Fastighetsenheten ta över skötseln men inte heller de har
någon finansiering. Ett annat alternativ är att stänga av toaletterna med försämrad
service för allmänheten som följd. Ytterligare ett annat alternativ är ta betalt av
besökarna vid toalettbesök vilket inbringar en intäkt som kan användas för att
säkerställa service gentemot besökarna och allmänheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-31 § 52 därför att föreslå
kommunfullmäktige besluta att införa avgift på offentliga toaletter i hamnområden
i Lysekils kommun. Det visade sig emellertid i efterhand att nämnden ej förslagit
någon konkret belopp.

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

Sid 1/2

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2022-000237

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen som bedömer att en avgift på 10 kr är en skälig nivå
för besökaren som samtidigt inbringar intäkter som kan nyttjas för att säkerställa
skötseln av de aktuella toaletterna.
Då allt färre i samhället använder kontanter och mynt förslås att betalningen ska
göras via Swish eller kontokort. Det finns då en viss risk att vissa, framför allt äldre
personer, kan få svårt att betala. Detta ska samtidigt vägas mot att vi kontinuerligt
går mot ett mer eller mindre kontantlöst samhälle. En annan faktor som ska
beaktas är att tidigare befintliga myntinkast ofta bröts upp eller förstördes, och har
därför över tid tagits bort.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en avgift på 10 kr per besök är
skälig och ger en relativt bra finansiering för skötseln av de aktuella toaletterna.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen annan åsikt i frågan.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 52
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Hamnchef
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 52

2022-03-31

Dnr 2022-000148

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområden under 2022 i Lysekils
kommun
Sammanfattning
Hamnenheten ansvar i dag för 8 offentliga toaletter i olika delar av kommunen.
Detta ingår inte i hamnenhetens uppdrag och det finns heller ingen finansiering för
dessa toaletter.
De alternativ som finns är att låta fastighetsenheten ta över skötseln, men inte heller
här finns det någon finansiering. Man kan också stänga av toaletterna med
försämrad service för allmänheten som följd. Slutligen kan man ta betalt av
besökarna på toaletterna, detta säkerställer service samt att det finns finansiering av
toaletterna. Dock finns det ingen beslutad taxa för offentliga toaletter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Wictoria Insulan (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Fredrik Häller (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att införa avgift på
offentliga toaletter i hamnområden i Lysekils kommun under 2022.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
CBD8FD226F6C0E3D661C4D7912940A4CDAD24ABE50

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-18

SBN 2022-000148

Samhällsbyggnadsförvaltningen/hamnenheten
Elinor Jensen
ellinor.jensen@lysekil.se

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområden under 2022 i
Lysekils kommun
Sammanfattning
Hamnenheten ansvar i dag för 8 offentliga toaletter i olika delar av kommunen.
Detta ingår inte i hamnenhetens uppdrag och det finns heller ingen finansiering för
dessa toaletter.
De alternativ som finns är att låta fastighetsenheten ta över skötseln, men inte
heller här finns det någon finansiering. Man kan också stänga av toaletterna med
försämrad service för allmänheten som följd. Slutligen kan man ta betalt av
besökarna på toaletterna, detta säkerställer service samt att det finns finansiering
av toaletterna. Dock finns det ingen beslutad taxa för offentliga toaletter.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att införa avgift
på offentliga toaletter i hamnområden i Lysekils kommun under 2022.
Ärendet
Hamnenheten ansvarar i dag för 8 offentliga toaletter.
Att tillhandahålla offentliga toaletter ingår inte i hamnenhetens uppdrag och i
dagsläget har hamnenheten, som är helt taxefinansierad, inga möjligheter att få
intäkter som täcker dessa kostnader. I praktiken innebär det att det är kunderna
med fasta båtplatser som finansierar de offentliga toaletterna.
Dessutom finns efterfrågan från olika aktörer om att iordningsställa fler toaletter i
våra hamnområden.
På grund av att det inte finns budget för att driva toaletter och inte heller att utöka
antalet toaletter har förvaltningen tagit fram ett förslag på hur kommunen kan
tillmötesgå behovet.
Förvaltningens synpunkter
Hamnenheten ansvarar idag för 8 offentliga toaletter
 Grötö (vid KBV)
 Kolholmarna (vid ”Drevia”)
 Havsbadet
 Norra Hamnen
 Långevik
 Valbodalen
 Östra kajen Grundsund
 Västra kajen Grundsund
Dessutom finns det önskemål och behov av ytterligare en toalett vid Värbo,
Grundsund.
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De totala kostnaderna för en toalett beräknas till minst 20 000kr/år men är svåra
att beräkna p.g.a. att kostnaderna för toaletterna oftast slås ihop med
gästhamnstoaletter och servicehus.
Kostnaderna härrör från hyror, kapitaltjänstkostnader, drift, underhåll och framför
allt städning.
Att tillhandahålla offentliga toaletter ingår inte i hamnenhetens uppdrag och i
dagsläget har hamnenheten, som är helt taxefinansierad, inga möjligheter att få
intäkter som täcker dessa kostnader. I praktiken innebär det att det är kunderna
med fasta båtplatser som finansierar de offentliga toaletterna.
Utifrån det finns tre alternativ
1. Driften för de offentliga toaletterna övergår till fastighetsenheten. Dock har
inte heller fastighetsenheten någon finansiering för dessa toaletter, varvid
problemet bara förskjuts.
2. Stängning av toaletterna. Detta leder till minskad service för medborgare
och gäster i områden som är välbesökta året runt men särskilt under
sommarhalvåret och där behovet av offentliga toaletter är stort.
3. Att hamnenheten får ta betalt från besökarna för de offentliga toaletterna.
Den bästa lösningen torde vara att hamnenheten får lov att ta betalt för sin service
med offentliga toaletter. Dock finns inte den avgiften med i nu beslutade taxor,
varför ett interimistiskt beslut att införa avgifter för enhetens toaletter redan 2022
hade varit önskvärt. Under året är en översyn av enhetens taxor planerad och på så
sätt kan man arbeta in avgiften för toaletterna permanent fr.o.m. 2023.

Måns Werner
Förvaltningschef

Ellinor Jensen
Hamnchef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/hamnenheten
Ekonomiavdelningen
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Redovisning av obesvarade medborgarförslag våren 2022
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen tolv obesvarade medborgarförslag som inte är
påbörjade eller färdigberedda av kommunstyrelseförvaltningen.
Från redovisningen 2021-11-17, § 137 har det inkommit femton nya
medborgarförslag till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
Till kommunstyrelsens sammanträde 4 maj är elva ärenden färdigberedda för
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa elva medborgarförslag
finns inte med i förteckningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade medborgarförslag våren 2022.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2022-04-22
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Obesvarade medborgarförslag 2022-04-22
Diarienr
Datum
Beskrivning
Medborgarförslag - Att det blir tillåtet att cykla mot enkelriktat i kommunen
2022-000246 2022-04-18 samt att kommunen sätter ut en cykelpump i Södra Hamnen
2022-000216 2022-04-04 Medborgarförslag - Lysekils kommun bör Etablera vänortssamarbete med den ukrainska staden Odessa
2022-000213 2022-04-04 Medborgarförslag - Lysekil behöver fler mötesplatser - förslag att använda Oscars som ett kulturhus
2022-000049 2022-01-14 Medborgarförslag - Skapa en spelhall för ungdomar och barn
2022-000045 2022-01-12 Medborgarförslag - Rusta upp den sk djurkyrkogården
2022-000037 2022-01-07 Medborgarförslag - Ett pris eller ett minnesmärke till Allan Hellmans minne
2022-000030 2022-01-03 Medborgarförslag - Lasershow på nyårsafton
2021-000490 2021-11-11 Medborgarförslag - Skapa en bilfri zon i Centrum - norra delen av Kungsgatan
2021-000476 2021-11-01 Medborgarförslag - Upprättande av övervakningskameror på Kungstorget m fl. lämpliga platser
2021-000326 2021-07-09 Medborgarförslag - om ändrad turlista och förändrad starthållplats för buss 851, s.k. Lysekilsrundan
2021-000157 2021-03-18 Medborgarförslag - att kommunen sätter upp en offentlig cykelpump på lämplig plats
2020-000347 2020-07-20 Medborgarförslag - Upprustning av Norra Hamnen (Gamlestan)

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr
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LKS 2022-000193

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Redovisning av obesvarade motioner våren 2022
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen sju obesvarade motioner.
Från redovisningen 2021-11-17, § 138 har kommunfullmäktige behandlat åtta
motioner, vara en är återremitterad från kommunstyrelsen. Från senaste
redovisningen har sex nya motioner lämnats in till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade motioner våren 2022.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga
Förteckning över obesvarade motioner 2022-04-22
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Obesvarade motioner
Diarienr
Datum
2022-000231
2022-04-11
2022-000230
2022-04-11
2022-000212
2022-04-03
2022-000171
2022-03-13
2022-000148
2022-03-06
2022-000099
2022-02-06
2022-000067
2022-01-26

Avsändare/Mottagare
Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L)
Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L)
Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K)
Ann-Charlotte Strömwall
Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L)
Camilla Carlsson LP
Britt-Marie Didriksson

Beskrivning
Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) Motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Rensa kommunens mark i centrala Lysekil
Motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) - Lysekil behöver kommunapotekare
Motion från Camilla Carlsson (LP) om att inom hemtjänsten avskaffa minutstyrningen
Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L)

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2020-000222

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att Lysekils stadsbibliotek får
ett s.k. VR-labb (virtual reality)
Sammanfattning
Synpunkter har inhämtats från utbildningsförvaltningen som menar att ett VR-labb
är en god tanke för att tillgängliggöra denna teknik. Tillämpningsområden kan vara
av många olika slag såsom samhällsbyggnad, simulatorer, utbildning mm. Man gör
dock bedömningen att detta inte ligger inom bibliotekets grunduppdrag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Lysekils stadsbibliotek får ett så kallat VR-labb.
Motiveringen är att detta är ett enkelt och lätt sätt för allmänheten att uppleva
världen. Förhoppningen är också att detta ska kunna användas inom skolan i
studiesyfte, inte minst med tanke på dem som inte har tillgång till tekniken i
hemmet.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från utbildningsförvaltningen som menar att ett VR-labb
är en god tanke för att tillgängliggöra denna teknik. Tillämpningsområden kan vara
av många olika slag såsom samhällsbyggnad, simulatorer, utbildning mm. Man gör
dock bedömningen att detta inte ligger inom bibliotekets grunduppdrag.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att lära barnen i skolan om
ätliga växter och svampar i Sverige
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att barnen i skolan ska lära sig om ätliga växter och
svampar. Förslaget omfattar mellanstadiet och högstadiet.
Utbildningsförvaltningen framför att dagens kursplaner och kunskapskrav
innehåller ramar för undervisningen vilket i vardagen innebär att eleven ska få en
övergripande insikt i ett område som i detta fall handlar om naturorienterande
ämnen. Detta innebär att eleven ska få en övergripande förståelse för natur,
allemansrätt, föda, faror mm. Dessutom ska eleven få färdigheter i att söka och
värdera information och fakta.
Utbildningsförvaltningen menar att förslagets intention är bra men lyfter fram att
läroplanen beskriver att, och hur, dessa kunskaper ska uppnås, fast i ett vidare
perspektiv. Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att barnen i skolan ska lära sig om ätliga växter och
svampar. Förslaget omfattar mellanstadiet till högstadiet där alla elever i Lysekils
skolor varje år ska lära sig 3 ätliga växter och 3 ätliga svampar i svensk flora.
Dessutom ska de lära sig 1 giftig växt och 1 giftig svamp för att förstå att allt i
naturen inte är ätligt. De ska också lära sig hur växten eller svampen ska tillagas
(brännässlor ska förvällas, svamp steks i stekpanna). Och att de faktiskt får lov att
tillaga och äta det de plockat.
Vid slutet av högstadiet skulle de känna till 18 ätliga växter och 18 svampar och det
är mer än de flesta svenskar kan. Det skulle skapa, förhoppningsvis, en mer gedigen
känsla för den svenska naturen och floran, med allt det innebär. För att inte tala om
det goda man kan sätta på tallriken, egen plockat! Också bra kunskap i händelse av
kris.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från utbildningsförvaltningen som framför att det
innehåll som ska ingå i undervisningen i svensk skola återfinns beskrivet i
respektive skolforms läroplaner.
I läroplanens inledande del 1 och 2 anges skolans uppdrag, grundläggande värden
samt övergripande mål och riktlinjer. De är viktiga eftersom de gäller för skolans
och lärares arbete oberoende av vilket ämne en lärare undervisar i.
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I del 5 i läroplanen finns kursplaner med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.
Avsnitten styr lärares arbete, men de behöver läsas i sin helhet och förstås i relation
till varandra. Detta är viktigt för att undervisningen ska få den bredd och det djup
som kursplanen syftar till. Syftet och det centrala innehållet styr undervisningen i
varje ämne och kunskapskraven är i fokus vid betygssättning.
Kursplanerna och kunskapskraven innehåller ramar för undervisningen och
betygssättningen. De är gemensamma för alla lärare och elever i grundskolan. På så
sätt bidrar de till undervisning av god och jämn kvalitet, samt till likvärdig
betygssättning och rättvisande betyg.
I vardagen innebär detta att eleven ska få en övergripande insikt i ett område som i
detta fall handlar om naturorienterande ämnen. Det innebär att eleven ska få en
övergripande förståelse för natur, allemansrätt, föda, faror mm. Dessutom ska
eleven få färdigheter i att söka och värdera information och fakta. Detta
sammantaget syftar till att ge eleven förutsättningar att ta sig an framtiden och
gäller inom alla områden som finns beskrivet i läroplanen.
Utbildningsförvaltningen tycker förslagets intention är bra men menar att
läroplanen beskriver att, och hur, dessa kunskaper ska uppnås, fast i ett vidare
perspektiv. Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska avslås.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om en skatepark i Brastad
Sammanfattning
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som menar att det
är viktigt att barn och unga har en fritidssysselsättning och målet är att skapa
attraktiva mötesplatser för alla åldrar i våra offentliga rum.
Nyligen byggdes en ny lekplats centralt i Brastad med fokus på de lite yngre barnen,
men även som en plats att mötas över åldersgränser i parkytan intill.
Med anledning av medborgarförslaget avser enheten för Gata & Park att via
Stångenässkolan undersöka intresset för en nybyggnad av en skatepark. Om det
visar sig att det är ett stort intresse bland barnen kommer förvaltningen undersöka
var den i så fall skulle kunna placeras. Därefter kommer man att lägga in detta som
ett investeringsbehov i kommande investeringsplanering inför åren 2023 och/eller
2024. En förutsättning för genomförande är dock att åtgärden beviljas
investeringsmedel.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås en skatepark i Brastad.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som menar att det
är viktigt att barn och unga har en fritidssysselsättning och målet är att skapa
attraktiva mötesplatser för alla åldrar i våra offentliga rum.
Nyligen byggdes en ny lekplats centralt i Brastad med fokus på de lite yngre barnen,
men även som en plats att mötas över åldersgränser i parkytan intill.
Med anledning av medborgarförslaget avser enheten för Gata & Park att via
Stångenässkolan undersöka intresset för en nybyggnad av en skatepark. Om det
visar sig att det är ett stort intresse bland barnen kommer förvaltningen undersöka
var den i så fall skulle kunna placeras. Därefter kommer man att lägga in detta som
ett investeringsbehov i kommande investeringsplanering inför åren 2023 och/eller
2024. En förutsättning för genomförande är dock att åtgärden beviljas
investeringsmedel.
För att möta förslagsställaren har ett särskilt svar formulerats i ett riktat brev.
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Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Medborgarförslag
Svar till förslagsställaren
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Christian Martins,
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Svar på medborgarförslag om att namnge gatorna i Norra
Tronebacken efter konservfabrikanter
Sammanfattning

I medborgarförslaget framförs att den era som byggde upp Lysekil och såg till att
köpingen överhuvudtaget fick stadsprivilegier var konservindustrin. Det framförs
också att med tanke på denna bransch extrema betydelse för Lysekils framväxt är
det förvånande att den negligeras i den utsträckning som faktiskt sker. I samband
med att Norra Tronebacken ska bebyggas föreslås därför att namnge gatorna efter
konservfabrikanter utifrån tre segment som förslagsställaren tagit fram.
Det är utbildningsnämnden som fattar beslut om gatunamn. Då nämnden inte
hanterar bland annat detaljplansprocesser bereds gatunamn därför i en
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. Arbetet med att ta fram förslag till nya
namn sker dels på initiativ från allmänhet, hembygdsföreningar och verksamheter
inom kommunen, dels via detaljplaneprocessen.
Då arbetsgruppens arbete med gatunamn sker på initiativ från bland annat
allmänhet kan sägas så sägas vara fallet också med detta aktuella medborgarförslag.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att medborgarförslaget bör
lämnas till den aktuella arbetsgruppen för att utgöra ett underlag i den framtida
namnsättningen av gatunamnen i norra Tronebacken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs att den era som byggde upp Lysekil och såg till att
köpingen överhuvudtaget fick stadsprivilegier var konservindustrin. Det framförs
också att med tanke på denna bransch extrema betydelse för Lysekils framväxt är
det förvånande att den negligeras i den utsträckning som faktiskt sker.
I samband med att Norra Tronebacken ska bebyggas föreslås att namnge gatorna
efter konservfabrikanter utifrån tre segment som förslagsställaren tagit fram.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från utbildningsförvaltningen där bland andra kultur
och fritidsenheterna ingår.
Det är utbildningsnämnden som fattar beslut om gatunamn. Då nämnden inte
hanterar bland annat detaljplansprocesser bereds gatunamn därför i en
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. Arbetet med att ta fram förslag till nya
namn sker dels på initiativ från allmänhet, hembygdsföreningar och verksamheter
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inom kommunen, och dels via detaljplaneprocessen.
En utredning görs av den aktuella platsen avseende såväl både natur som
kulturmiljöer. Om kulturhistorisk lämning finns tittar man även på historiska
kartor. Gruppen förbereder förslag om nya namn och inhämtar yttranden från
berörda nämnder/verksamheter i kommunen, hembygdsföreningar och berörda
fastighetsägare.
Vid namnsättning av gator, torg och allmänna platser ska namngruppen också
förhålla sig till det som kallas ”god ortnamnssed” som enligt kulturminneslagen
(SFS 1988:950 1 kap 4§) innebär att:
- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om
inte hävdvunna stavningsformer talar för annat,
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används
samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i
flerspråkiga områden.
Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet
användas i sin godkända form. Lag (2013:548).
Ovanstående innebär att arbetsgruppen har att förhålla sig till en rad olika faktorer
i sitt arbete med att ta fram gatunamn. Som ovan nämnts bygger arbetsgruppens
arbete bland annat på initiativ från allmänhet vilket kan sägas vara fallet med detta
aktuella medborgarförslag.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att medborgarförslaget bör
lämnas till den aktuella arbetsgruppen för att utgöra ett underlag i den framtida
namnsättningen av gatunamnen i norra Tronebacken.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställare
Utbildningsnämnden
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Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Lysekil
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård centralt i Lysekil, till
exempel i Bagarns Hage eller vid den gröna plätten med träddunge vid
Gullmarsvallen. Förslagsställaren menar att det är viktigt att man inte ska behöva
använda bil för att komma till en hundrastgård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård centralt i Lysekil, till
exempel i Bagarns Hage eller vid den gröna plätten med träddunge vid
Gullmarsvallen. Förslagsställaren menar att det är viktigt att man inte ska behöva
använda bil för att komma till en hundrastgård.
Förvaltningens synpunkter
Man kan konstatera att medborgarförslag och synpunkter gällande hundrastgårdar
med viss regelbundenhet återkommer över tid. Detta aktuella medborgarförslag
föreslås därför få ett liknande svar som andra medborgarförslag gällande
hundrastgårdar.
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola under 2022 i samband med att området
görs i ordning för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela
projektet inklusive hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att det behövs en centralt
placerad belägen plats för hundar i kommunen.
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård centralt i Lysekil.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag framförs att det är många som har "blivit" med hund i
Coronatider och nu har upptäckt att det behövs en centralt belägen plats för
hundarna att träffas på och kunna leka av sig på.
Förvaltningens synpunkter
Man kan konstatera att medborgarförslag och synpunkter gällande hundrastgårdar
med viss regelbundenhet återkommer över tid. Detta aktuella medborgarförslag
föreslås därför få ett liknande svar som andra medborgarförslag gällande
hundrastgårdar.
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag gällande hundrastgård vid
Blåstället på Östra Kronbergsgatan
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp ett stängsel på en befintlig
gräsyta vid Östra Kronbergsgatan som idag är inhägnad med stängsel på två sidor.
Det föreslås att man sätter upp ett stängsel på den tredje sidan vilket då gör att det
skapas en trekantig rastgård där man kan släppa sin hund
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil. Detta har även återspeglats
över tid i ett flertal medborgarförslag och synpunkter från kommuninvånare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola under 2022 i samband med att området
görs i ordning för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på.
Hela projektet inklusive hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp ett stängsel på en befintlig
gräsyta vid Östra Kronbergsgatan som idag är inhägnad med stängsel på två sidor.
Om man sätter upp ett stängsel på den tredje sidan kan det bli en trekantig rastgård
där man kan släppa sin hund.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil. Detta har även återspeglats
över tid i ett flertal medborgarförslag och synpunkter från kommuninvånare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola under 2022 i samband med att området
görs i ordning för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela
projektet inklusive hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget bifalles.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om hundrastgård vid Bagarns
hage och i parken mellan Drottninggatan och fontänen i
Lysekil
Sammanfattning
I medborgarförslaget framförs att Bagarns hage är en fantastiskt fin plats som i
princip bara står och fallerar. Man föreslår därför att hägna in den och skapa en
rastgård som skulle leda till många fina möten för både för hundar och människor.
Det finns även en gräsplätt i parken mellan Drottninggatan och fontänen som enligt
medborgarförslaget hade varit en perfekt plats där man skulle kunna rasta hunden i
deras lek hage och barnen i deras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Förslagsställaren föreslår Bagarns hage eller en gräsyta i parken mellan
Drottninggatan och fontänen som plats för en eventuell rastgård. Förvaltningen
tolkar detta som att man underförstått önskar en relativt centralt placerad
hundrastgård vilket kan anses vara uppfyllt i och med anläggandet av den nya
rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till vad som framförts i
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs att Bagarns hage är en fantastiskt fin plats som i
princip bara står och fallerar. Man föreslår att hägna in den och skapa en fin
rastgård som skulle leda till många fina möten för både för hundar och människor.
Det finns även en gräsplätt i parken mellan Drottninggatan och fontänen som enligt
medborgarförslaget hade varit en perfekt plats. Både kunna rasta hunden i deras
lek hage och barnen i deras. Att stängsla dessa områden tar max 1-2 dagar för
personer med rätt redskap.
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Förvaltningens synpunkter
Man kan konstatera att medborgarförslag och synpunkter gällande hundrastgårdar
med viss regelbundenhet återkommer över tid. Detta aktuella medborgarförslag
föreslås därför få ett liknande svar som andra medborgarförslag gällande
hundrastgårdar.
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Förslagsställaren föreslår Bagarns hage eller en gräsyta i parken mellan
Drottninggatan och fontänen som plats för en eventuell rastgård. Förvaltningen
tolkar detta som att man underförstått önskar en relativt centralt placerad
hundrastgård vilket kan anses vara uppfyllt i och med anläggandet av den nya
rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagställaren
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att sätta upp gatubelysning på
gång- och cykelväg på Skaftö från Östersidan, Pinneberget,
till infarten till Fiskebäckskil
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att sätta upp gatljus på gång/cykelvägen från
Östersidan (Pinneberget) fram till infarten till Fiskebäckskil. Motiveringen är att
cykelvägen är kolsvart under höst och vinter och man drar sig för att gå/cykla där.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen genomför man en satsning för att få fler att
använda cykel som transportmedel. Det jobbas för närvarande bland annat med en
cykelplan som kommer att fastställas politiskt. I planen kommer en rad olika
åtgärder att presenteras och det är förvaltningens förhoppning att få ekonomiska
resurser att genomföra planen.
När det gäller den aktuella gång- och cykelvägen från Östersidan har flera personer
över tid hört av sig om förbättrad belysning. Samhällsbyggnadsförvaltningen
konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på kommunens befintliga gång- och
cykelvägar samt gångstråk.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att få till stånd en belysning på den
aktuella cykelvägen inom 5 år.
Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.
Sammanfattningsvis kan sägas att behov av förbättrad belysning på flera av
kommunens gång- och cykelvägar är relativt stor, och att ett kontinuerligt arbete
pågår med en generellt ökad och förbättrad belysning, men att den aktuella gångoch cykelvägen inte finns med i planen för de närmaste fem åren.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta medborgarförslaget vara
besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att sätta upp gatljus på gång/cykelvägen från
Östersidan (Pinneberget) fram till infarten till Fiskebäckskil. Motiveringen är att
cykelvägen är kolsvart under höst och vinter och man drar sig för att gå/cykla där.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som tidigare
(2022-02-22) tillskrivit förslagsställaren med ett liknande svar som i detta förslag
till svar på medborgarförslaget.
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Inom samhällsbyggnadsförvaltningen genomför man en satsning för att få fler att
använda cykel som transportmedel. Det jobbas för närvarande bland annat med en
cykelplan som kommer att fastställas politiskt. I planen kommer en rad olika
åtgärder att presenteras och det är förvaltningens förhoppning att få ekonomiska
resurser att genomföra planen.
När det gäller den aktuella gång- och cykelvägen från Östersidan har flera personer
över tid hört av sig om förbättrad belysning. Samhällsbyggnadsförvaltningen
konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på kommunens befintliga gång- och
cykelvägar och andra gångstråk.
I ovan nämnda svarsskrivelse till förslagsställaren svarade förvaltningen att man
tyvärr inte har möjlighet att tillmötesgå alla önskemål direkt men att
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att få till stånd en belysning på den
aktuella cykelvägen inom 5 år.
Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om belysning av gång- och
cykelväg på Östersidan mellan Pinneberget och
Fiskebäckskilskrysset
Sammanfattning
Detta medborgarförslag föreslår i princip samma sak som i medborgarförslag 2021372 (gång- och cykelväg på Skaftö) vilket gör att kommunens svar blir likalydande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på
kommunens befintliga gång- och cykelvägar. Förvaltningen framför att man inte
har möjlighet att tillmötesgå alla önskemål direkt men att man arbetar för att få till
stånd en belysning på den aktuella cykelvägen inom 5 år. Men detta ligger alltså
inte inom planen för de närmaste åren.
Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att belysning av gång- och cykelväg på Östersidan
mellan Pinneberget och Fiskebäckskilskrysset.
Förvaltningens synpunkter
Detta medborgarförslag föreslår i princip samma sak som i medborgarförslag 2021372 (gång- och cykelväg på Skaftö) vilket gör att kommunens svar blir likalydande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på
kommunens befintliga gång- och cykelvägar. Förvaltningen framför att man inte
har möjlighet att tillmötesgå alla önskemål direkt men att man arbetar för att få till
stånd en belysning på den aktuella cykelvägen inom 5 år. Men detta ligger alltså
inte inom planen för de närmaste åren.
Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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Medborgarförslag
Beslutet skickas till
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om fler basketplaner i Lysekil
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås fler basketplaner runt Lysekil, till exempel i parken
där folk mest spenderar tid på vardagarna efter skolan och jobbet. I förslaget
framförs att i Lysekil finns det bara fotboll, handboll, ishockey m.m. Det skulle varit
bra med en till sport som basket som inte är så dyr och krävande. Basket har enligt
medborgarförslaget också blivit en stor trend här i Sverige och i omvärlden bland
ungdomar.
Det är självfallet viktigt och angeläget att kommunens barn och ungdomar har
möjligheter till fritidssysselsättning och diverse sportaktiviteter. Basketplaner är en
bland många faciliteter som möjliggör utövande av sportaktiviteter, men det är en
definitionsfråga vad man menar med basketplaner.
Förvaltningen har varit i kontakt med fritidskontoret som menar att det idag finns
relativt sett många platser där man idag kan utöva basket även om dessa inte är
renodlade basketplaner, till exempel på flertalet av kommunens skolor där det
hänger basketkorgar som dock i flera fall saknar nät eller på annat sätt inte är i
fullgott skick. I flera fall saknas även vita kantlinjer som utmärker själva
”basketplanen”. Det finns emellertid basketkorgar på till exempel Badhusbergets
Multiarena som är i bra skick.
Fritidskontoret menar att man relativt enkelt och utan några större kostnader kan
sätta upp nya nät och dessutom komplettera merparten av dessa platser med
målade linjer vilket gör att platsen mer får karaktären av en basketplan. Detta i sin
tur innebär att ungdomar ges möjligheter att spela basket utifrån den sportens
regler.
Uppsättningen av befintliga basketkorgar/planer har tidigare inte finansierats av
fritidskontoret men enligt enhetschefen på Fritidskontoret kommer man att vida de
åtgärder och upprustning som nämnts ovan för att därmed skapa mer
ändamålsenliga basketplaner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget utifrån vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås fler basketplaner runt Lysekil. Till exempel i parken,
där folk spenderar tid på vardagarna efter skolan och jobbet. I förslaget framförs att
i Lysekil finnas det bara fotboll, handboll, ishockey m.m. Det skulle varit bra med
en till sport som basket som inte är så dyr och krävande. Basket har enligt
medborgarförslaget också blivit en stor trend här i Sverige och i omvärlden bland
ungdomar.
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Förvaltningens synpunkter
Det är självfallet viktigt och angeläget att kommunens barn och ungdomar har
möjligheter till fritidssysselsättning och diverse sportaktiviteter. Basketplaner är en
bland många faciliteter som möjliggör utövande av sportaktiviteter, men det är en
definitionsfråga vad man menar med basketplaner.
Förvaltningen har varit i kontakt med fritidskontoret som menar att det idag finns
relativt sett många platser där man idag kan utöva basket även om dessa inte är
renodlade basketplaner, till exempel på flertalet av kommunens skolor där det
hänger basketkorgar som dock i flera fall saknar nät eller på annat sätt inte är i
fullgott skick. I flera fall saknas även vita kantlinjer som utmärker själva
”basketplanen”. Det finns emellertid basketkorgar på till exempel Badhusbergets
Multiarena som är i bra skick.
Fritidskontoret menar att man relativt enkelt och utan några större kostnader kan
sätta upp nya nät och dessutom komplettera merparten av dessa platser med
målade linjer vilket gör att platsen mer får karaktären av en basketplan. Detta i sin
tur innebär att ungdomar ges möjligheter att spela basket utifrån den sportens
regler.
Som tilläggsinformation kan nämnas att förutom på skolarna, där merparten av
basketkorgarna finns, har det tidigare funnits två korgar på den stora asfalterade
ytan intill konstgräset vid Kronbergsvallen. Den ena korgen har dock tagits bort
sedan lång tid, och den andra korgen, som står bakom det ena fotbollsmålet, saknar
nät. Att man inte satt dit ett nytt nät beror i detta fall på att det ofta spelas
fotbollsmatcher på vallen och att basketaktiviteter vid samma tidpunkt skulle störa
målvakten.
Uppsättningen av befintliga basketkorgar/planer har tidigare inte finansierats av
fritidskontoret men enligt enhetschefen på Fritidskontoret kommer man att vida de
åtgärder och upprustning som nämnts ovan för att därmed skapa mer
ändamålsenliga basketplaner.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställarna
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