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Muntlig information på kommunstyrelsen 2022-03-02
-

Rapportering kring aktiviteter och åtgärder av näringslivsstrategi 2030, Michael
Johansson, avdelningschef hållbar utveckling, kl. 09.00-09.15

-

Information om samrådsredogörelse översiktsplan, Michael Johansson, avdelningschef
hållbar utveckling, kl.09.15-10.15

-

Redovisning av medarbetarenkäten, Anna-Karin Kenstanlis, HR specialist, kl. 10.30-10.50

-

Redovisning av uppdraget heltidsresan, Anna-Lena Grundberg, HR specialist, kl. 10.5011.15

-

Årsrapport för kommunstyrelsen, Karolina Samuelsson, kommundirektör, 11.15-11.40
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Datum

Dnr
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Avdelningen för hållbar utveckling
Renée Daun,
renee.daun@lysekil.se

Näringslivsstrategi 2030 - förvaltningarnas aktiviteter 2022
Sammanfattning
Enligt Näringslivsstrategi 2030 ska verksamheterna, utifrån styrmodellen som
används i Lysekils kommun, ta ansvar för synen på kommunala verksamheter och
resultaten av insatser som görs i verksamheterna. Mot bakgrund av detta är det
därför upp till varje verksamhet att identifiera hur man kan bidra till ett förbättrat
företagsklimat och sätta relevanta mål samt följa upp dessa.
I föreliggande tjänsteskrivelse redogörs för hur samtliga förvaltningar avser arbeta
för ett förbättrat företagsklimat under 2022.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningarnas redovisning av aktiviteter 2022.
Ärendet
Avdelningen för hållbar utveckling har uppdraget att leda, samordna och stödja
kommunens verksamheter i arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges vision
och mål utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv, och
arbetet utgår från Agenda 2030. Avdelningen redovisar här samtliga förvaltningars
aktiviteter för att bidra till ett förbättrat företagsklimat 2022.
Arbetslivsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen möter arbetsgivare/företag i frågor som rör
kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor och utbildning. Fokus under 2022
kommer att vara jobbspår vilket innebär:


Arbetsprövning



praktik



utbildning olika kombinationer, för individer, för att möta behov hos
arbetsgivare.



uppdragsutbildningar



medverkan i projekt inom bland annat närproducerat och logistik.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha fokus på värdskap genom att:


Medverka på företagsfrukostar och företagsbesök



förbättra ärendeprocessen, svarstid, återkoppling m.m.



utveckla mötesplatser, grönområden och offentliga platser



skapa ökad trygghet genom åtgärder i stadsmiljön



fortsätta utveckla attraktiva gästhamnar
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förbättra information på hemsidor



utveckla digitala lösningar som underlättar för företagare.

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen ska ha en god kärnverksamhet som gynnar företagandet i hela
kommunen genom att:


Vid upphandlingar beakta lokala företags möjligheter att delta i
anbudsgivningar



informera om verksamheten på ett tydligt sätt och med ett gott bemötande
till allmänheten



tillse att tillgängligheten är god vad gäller svarstider inom förvaltningen



tillståndsgivningen är tillgänglig och effektiv.

Utbildningsförvaltningen
En bra skola och barnomsorg är en grundförutsättning för att etablera sig, verka
och bo i Lysekils kommun. Utbildningsförvaltningen kommer att fokusera på:


Omstart av Teknikcollege på regional nivå för att nå större engagemang
bland företagen



att yrkesutbildningarnas elever ska ut i praktik igen efter pandemin vilket är
en stark kraft i att skapa intresse för att etablera småföretag/egna firmor



att arbeta fram en studie- och yrkesvägledningsplan i syfte att få
helhetsperspektiv för barn/elever i att göra kloka framtidsval.

Kommunstyrelseförvaltningen
Genom avdelningen för hållbar utveckling arbetar förvaltningen med strategiskt
stöd till förvaltningarna i arbetet för ett förbättrat företagsklimat samt med
operativt stöd till företagen. Detta genom dialoger och kunskapsutbyte vid:


Företagsbesök



frukostmöten



i projekt



i Näringslivsrådet



på Företagsarena Lysekil.

Information om regionala och nationella stödaktörer via:


Nyhetsbrev



hemsida



Facebook



projekt och nätverksträffar



www.foretagsarenor.se.
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Ekonomienheten medverkar i aktiviteter kring upphandling. Information till, och
dialog med, företag och förvaltningar utvecklas.
Förvaltningens synpunkter
Samtliga förvaltningar har under 2021 påbörjat arbetet med att aktivt bidra till ett
förbättrat företagsklimat som nu intensifieras. Aktiviteterna kommer att följas upp
löpande av avdelningen för hållbar utveckling och rapporteras till
kommunstyrelsen enligt önskemål.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Renée Daun
Näringslivsutvecklare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Avdelningen för hållbar utveckling
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Avdelningen för hållbar utveckling
Kristina von Schenck
kristina.schenck@lysekil.se

Samrådsredogörelse ny översiktsplan för Lysekils kommun
Sammanfattning
Enligt Plan- och bygglagen 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 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.
Under samrådet har 215 yttranden inkommit från myndigheter och offentliga
organisationer, kommunala förvaltningar, nämnder och bolag, politiska partier,
grannkommuner, föreningar och kommuninvånare.
Inkomna synpunkter har nu sammanställts och sammanfattas. Förslag till fortsatt
arbete redovisas i samrådsredogörelsen. Med samrådsredogörelsen som underlag
ska en ny version av planförslaget arbetas fram, en utställningshandling som ska
godkännas av kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår att det fortsatta arbetet med utformningen av planförslaget
sker i nära dialog med den sedan tidigare utpekade politiska referensgruppen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samrådsredogörelse gällande ny
översiktsplan för Lysekils kommun.
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.
En samrådhandling för ny översiktsplan, Lysekil ÖP 2022 har efter godkännande i
kommunstyrelsen den 6 oktober 2021 varit ute på samråd under två månader,
under perioden 1 november 2021 till och med 31 december 2021.

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

Sid 1/3

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2021-000361

Förvaltningens synpunkter
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 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.
Kommunen har under samrådet anordnat fyra informations- och dialogtillfällen i
olika delar av kommunen:


15 november Skaftö Folkets Hus, Grundsund



16 november Brastad Folkets Hus, Brastad



23 november Kommunhuset, Lysekil



15 december Villa Bro, Bro

Förslaget har varit utsänt till 125 myndigheter, organisationer, föreningar och
grannkommuner.
Under samrådet har 215 yttranden inkommit från myndigheter och offentliga
organisationer, kommunala förvaltningar, nämnder och bolag, politiska partier,
grannkommuner, föreningar och kommuninvånare enligt nedanstående tabell:
Myndigheter och offentliga
organisationer

18

Kommunala förvaltningar, nämnder
och bolag

7

Grannkommuner

3*

Politiska partier

7

Föreningar

7

Kommuninvånare och Företag

173

De inkomna synpunkterna från kommuninvånare och ovan nämnda instanser har
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. I redogörelsen beskrivs
utifrån de inkomna synpunkterna ett förslag till fortsatt arbete med de
kompletteringar och revideringar av planförslaget som ska göras för att resultera i
en ny version av planförslaget, en utställningshandling.
Förvaltningen föreslår att det fortsatta arbetet med utformningen av planförslaget
sker i nära dialog med den sedan tidigare utpekade politiska referensgruppen.
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Även utställningshandlingen ska godkännas av kommunstyrelsen innan förslaget
ställs ut för granskning.

Förvaltningen föreslår för kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till
samrådsredogörelse gällande ny översiktsplan för Lysekils kommun.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Kristina von Schenck Johansson
Projektledare ÖP

Bilagor
Samrådsredogörelse
https://storymaps.arcgis.com/collections/00a0f56753504bf08c5cd8f422371b57

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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HR-avdelningen
Helen Karlsson
helen.karlsson@lysekil.se

Redovisning av medarbetarenkäten
Sammanfattning
I Lysekils kommun genomförs vartannat år en medarbetarenkät för att följa upp
psykosocial hälsa på arbetsplatsen samt organisatorisk och social arbetsmiljö.
Under hösten 2021 gick enkäten ut till 1380 medarbetare. 971 svarade, vilket ger en
svarsfrekvens på 70,3 %.
Resultatet visar att medarbetarna bemöter varandra väl i kommunen, man upplever
arbetet som meningsfullt och är väl insatt i mål och bidrar aktivt till att uppgifter
genomförs, utifrån verksamheternas mål.
Chefer behöver bli bättre på att visa mer uppskattning och ge feedback till sina
medarbetare. Uppföljning av mål och utvärdering av dessa, är områden att
förbättra för verksamheten. Mer meningsfulla möten önskas och förutsättningar för
medarbetare att vara delaktiga. Kommunen behöver vidare blir bättre på att
informera om hur medarbetare anmäler kränkande särbehandling. Som
medarbetare upplever man att balansen mellan arbete och fritid kan bli bättre.
En hög arbetsbelastning och långa perioder av arbete på distans kan ha påverkat
resultatet, då möjligheten till kollegialt lärande och dialog har minskat och i och
med detta påverkat medarbetares motivation och känslan av meningsfullhet.
Utifrån resultatet av medarbetarenkäten har kommunen fått ett bra underlag att
arbeta vidare med utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det kommunövergripande resultatet
av medarbetarenkäten för 2021.
Ärendet
I Lysekils kommun genomförs vartannat år en medarbetarenkät. Syftet
med enkäten är att ge verktyg till att utveckla och förbättra det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Varje anställds upplevelse av arbetsmiljön är viktig för att
kommunen ska få ett bra underlag att arbeta vidare med på alla arbetsplatser i
kommunen.
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Förvaltningens synpunkter
Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö. Alla anställda ska
medverka till att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och minska riskerna för
ohälsa och olycksfall i arbetet.
En gång vartannat år bevarar kommunens anställda en medarbetarenkät.
Medarbetarenkäten omfattar de områden som den samlade forskningen pekar på
bidrar till god psykosocial hälsa på arbetsplatsen samt organisatorisk och social
arbetsmiljö. Syftet med enkäten är främst att gå verktyg till att utvecklas och
förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktig att medarbetare får säga
vad de tycker om sin arbetssituation, att de får lyfta fram vad som gör dem nöjda
med sin arbetsplats, sina kollegor och sina chefer.
Enkäten genomförde under hösten 2021, veckorna 211015–211107. 1380 personer
fick möjlighet att besvara den anonyma medarbetarenkäten, 971 personer svarade,
vilket ger en svarsfrekvens på 70,3 %.
Resultatet av enkäten visar att medarbetare och chefer i kommunen bemöter
varandra väl, upplever arbetet som meningsfullt, är väl insatta i mål och bidrar
aktivt till att uppgifter genomförs utifrån verksamheternas mål.
Cheferna behöver bli bättre på att ge feedback och visa mer uppskattning till sina
medarbetares utförande av arbete. Verksamheterna behöver bli bättre på att följa
upp mål och utvärdera dessa i högre utsträckning. Vissa chefer behöver skapa mer
meningsfulla möten och förutsättningar för sina medarbetare att vara delaktiga och
förstå att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Kommunen behöver
vidare blir bättre på att informera om hur medarbetare anmäler kränkande
särbehandling. Som medarbetare upplever man att balansen mellan arbete och
fritid kan bli bättre.
En hög arbetsbelastning och långa perioder av arbete på distans kan ha påverkat
resultatet, då möjligheten till kollegialt lärande och dialog har minskat och i och
med detta påverkat medarbetares motivation och känslan av meningsfullhet.
Detaljerat resultatet av medarbetarenkäten på kommunövergripande nivå redovisas
i bilagd presentation.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Helen Karlsson
HR-chef

Bilaga
Medarbetarundersökning Lysekils kommun
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Personalavdelningen
Helen Karlsson,
helen.karlsson@lysekil.se

Redovisning av heltidsresan
Sammanfattning

För att klara av välfärdens rekryteringsutmaningar är möjligheten till
heltidsanställning en väldigt viktig faktor.
I uppstarten av heltidsresan genomlystes förvaltningarna, utifrån behovet i
verksamheterna. I samtliga förvaltningar har medarbetare getts möjlighet att höja
sina sysselsättningsgrader. Med anledning av pandemin har arbetet inom
socialförvaltningen dragit ut i tid men är på gång med full kraft under 2022.
Sammantaget ses en ökning av andelen heltider med från 64 procent till 70 procent
från 2017 till 2020. Under 2021 har ytterligare insatser gjorts men fullödig statistik
är ännu ej tillgänglig.
Arbetet har nu blivit en integrerad del i ordinarie verksamhet vilket gör att
projektet kan avslutas och fortsatt rapportering kan ske inom ordinarie
verksamhetsuppföljning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av slutredovisningen av det kommunövergripande
resultatet av projektet heltidsresan för Lysekils kommun. Projektet slutförs härmed
och övergår framåt som en del i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning.
Ärendet
Sedan 2017 driver Lysekils kommun projektet Heltidsresan. Projektet har omfattat
samtliga förvaltningar och inför att projektet avslutas och övergår i ordinarie
verksamhetsplanering och uppföljning skall en slutredovisning ske. Redovisningen
omfattar en beskrivning av hur arbetet har fortskridit sedan 2017, fram till idag.
Vad har genomförts per förvaltning, hur ser nuläget ut och vad händer framåt?
Förvaltningens synpunkter
Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. En heltidsanställning är en
positiv utveckling som innebär en möjlighet att klara välfärdens
rekryteringsutmaning. Det är ett steg i att bryta kulturen till att kvinnodominerade
yrken arbetar deltid, jämfört med mansdominerade yrken. En tillsvidareanställning
på heltid ska vara det normala vid nyanställning samt att anställda medarbetare ska
ges möjlighet till heltid.
I uppstart av projektet heltidsresan upprättades en arbetsgrupp, med arbetsgivare,
medarbetare och fackliga organisationer, som skulle arbeta med heltidsresan.
Förvaltningarna genomlystes, utifrån verksamheternas behov. Samtliga
förvaltningar utom socialförvaltningens medarbetare fick höjt sina
sysselsättningsgrader. Inom avdelningen kost och stöd, skapades anställningar som
innebar 50 procent inom kost och 50 procent inom städ, fördelningen finns kvar än
idag. Arbetsgivaren följde avtalen gällande uppehålls- och semesteranställningar,
för utbildningsförvaltningen. Där har varje medarbetare den anställning som de
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önskat, kopplat till heltidsavtalet. I Arbetlivsförvaltningen innehar samtliga
medarbetare en heltidsanställning.
När Fiskebäck öppnade sitt nya äldreboende, så anpassades samtliga anställningar
utifrån verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål. Det ekonomiska
Utfallet översteg budget med mer än 0,9 mnkr, detta täcktes av de 5 mnkr, som
socialförvaltningen fått för heltid.
Arbetet inom föreningsgatorna inom LSS var ett steg i arbetet med att införa
heltidsanställningar. Dessa verksamheter har nu budget i balans, de klarade arbetet
inom befintlig ekonomisk ram. Verksamheten skapade ett nytt arbetssätt, vilket
resulterade i att sjukfrånvaron minskade, arbetsmiljön blev bättre, vilket har skapat
en ökad trygghet hos de boende och anhöriga. De 6 procent som ökat sin
heltidsanställning, är mestadels inom LSS och socialpsykiatrin och SÄBO och då
främst inom det nyöppnade särskilda boendet, Fiskebäck.
De 5 mnkr som var avsatta till heltid, skulle varit förbrukade inom en femårsperiod.
Dessa används i nuläget och kommer att användas framgent, enligt
ekonomiavdelningen.
Med anledning av Covid-19 så har arbetet med heltidsresan i övriga verksamheter
inom socialförvaltningen fått pausats.
Under 2021 signerades ett nytt lokalt kollektivavtal om heltid som norm, som är
framtaget för att ge möjlighet till att skapa en friare arbetstidsförläggning, inom
Vård och Omsorg och Socialt stöd. Nu påbörjas arbetet med full kraft inom
socialförvaltningens verksamheter.
Statistiken i Kolada för 2021 kommer in först till sommaren, enligt
ekonomiavdelningen. HR-avdelningen har haft svårigheter att få fram statistik,
vilket är ett förbättringsarbete som behöver göras framöver.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Helen Karlsson
HR-chef

Bilaga/bilagor
Projektplan
Heltidsresan
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Årsrapport 2021 kommunstyrelsen
Sammanfattning
Årsrapporten för kommunstyrelsen redovisar ansvaret som nämnd för
kommunstyrelseförvaltningen. Uppföljningen av kvalitetsperspektiven visar att
arbetet i relation till målgrupperna nått goda resultat gällande interna
stödfunktioner. Önskade nivåer är inte nådda vad gäller kommunikation, näringsliv
och trygghet. Gällande verksamhet visar nöjda kunder att arbetet bedrivs väl men
här behövs ett arbete för att identifiera vilka kvalitetsfaktorer som kan bidra till
ökad processeffektivitet framåt. Medarbetarperspektivet visar goda resultat kring
attraktivitet men arbetsmiljö når inte målen. Ekonomin är i balans.
Förvaltningens har under året arbetat med fyra prioriterade utvecklingsområden;
Styrning och ledning, Lysekils kommun - en attraktiv arbetsgivare,
Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering samt Ett förbättrat
företagsklimat. Uppföljningen visar att en rad insatser och åtgärder genomförts
som har skapat förbättring. Effekter har nåtts men är samtidigt svåra att följa.
Resultaten är fortfarande inte så starka att målen kan anses uppfyllda varför
fortsatt arbete krävs också under 2022.
Antalet medarbetare i förvaltningen är relativt stabilt över tid och vid årets slut
fanns 45 anställda. Sjukfrånvaron nådde 7,4% vilket är en försämring och en trolig
effekt av pandemin.
Förvaltningen hade för året en total budget på ca 73,5 mnkr och ett positivt resultat
på ca 2 mnkr. Det ekonomiska läget visar en budget i balans vilket bedöms ge goda
förutsättningar också för kommande år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport för kommunstyrelsen 2021.
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.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen gör bedömningen att arbetet under 2021 bedrivits med en rad
aktiviteter och åtgärder som syftat till att utveckla såväl förvaltningen som
kommunen som helhet.
I dialogen som fördes under hösten 2021 kring förvaltningens plan för 2022
konstaterades att utmaningar finns i att skapa kvalitetsfaktorer och
utvecklingsområden/mål som är konkreta och därmed möjliga att följa upp på ett
värdeskapande sätt. Förvaltningen har också ett förbättringsarbete att göra i den
inre planeringen för att säkerställa den röda tråden från visionen till konkreta
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åtgärder. Dialogen på samtliga nivåer i förvaltningen behöver stärkas och
förvaltningsledningens ansvar utvecklas. Dessutom rollfördelningen mellan
förvaltningsledningen och kommunledningen som på olika nivåer ansvarar för
insatser för kommunens samlade utveckling.
Sammantaget finns en god grund att utgå ifrån i ett fortsatt utvecklingsarbete.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Bilaga
Årsrapport 2021 Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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1 Sammanfattning
I kommunstyrelsens budget för 2021 ingår dels den del av uppdraget som handlar om att
leda och samordna kommunen, dels den del som avser rollen som nämnd för
kommunstyrelseförvaltningen. Uppföljningen av det förstnämnda uppdraget redovisas i den
kommunövergripande årsredovisningen. Denna rapport fokuserar på kommunstyrelsen som
nämnd för kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen stödjer kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag genom att leda
övergripande utvecklingsarbete i relation till visionen, fullmäktiges utvecklingsområden och
mål. Förvaltningen har också ett samlat ansvar för att driva och samordna arbetet inom de
verksamhetsansvar som delegerats till kommunstyrelsen och här har arbetet med hållbar
samhällsutveckling en särskilt stor betydelse. För att kunna leverera enligt uppdrag med god
kvalitet krävs att förvaltningen ständigt arbetar med sin egen verksamhetsutveckling.
Förvaltningen bestod under 2021 av fyra avdelningar; HR, ekonomi, verksamhetsstöd och
hållbar utveckling. Från 2022 ingår också IT-avdelningen.
För att kunna prestera en verksamhet av hög kvalitet för dem förvaltningen finns till för görs
ett löpande kvalitetsförbättringsarbete ut fyra perspektiv. Målgrupp, verksamhet,
medarbetare och ekonomi. En analys av arbetet under året visar kvaliteten i relation till
målgrupperna nått goda resultat gällande interna stödfunktioner. Önskade nivåer är inte
nådda vad gäller kommunikation, näringsliv och trygghet. Gällande verksamhet visar nöjda
kunder att arbetet bedrivs väl men här behövs ett arbete för att identifiera vilka
kvalitetsfaktorer som kan bidra till ökad processeffektivitet framåt. Medarbetarperspektivet
visar goda resultat kring attraktivitet men arbetsmiljö når inte målen. Ekonomin är i balans
och når grönt.
Förvaltningens har under året arbetat med fyra prioriterade utvecklingsområden; Styrning
och ledning, Lysekils kommun - en attraktiv arbetsgivare, Verksamhetsutveckling med hjälp
av digitalisering samt Ett förbättrat företagsklimat. Uppföljningen visar att en rad insatser
och åtgärder genomförts som har skapat förbättring. Effekter har nåtts men är samtidigt
svåra att följa. Resultaten är fortfarande inte så starka att målen kan anses uppfyllda varför
fortsatt arbete krävs också under 2022.
Antalet medarbetare i förvaltningen är relativt stabilt över tid och vid årets slut fanns 45
medarbetare anställda. Vissa vakanser har funnits och också påverkat förvaltningens förmåga
till leverans under året. Sjukfrånvaron nådde 7,4% vilket är en försämring och en trolig effekt
av pandemin.
Förvaltningen hade för året en total budget på ca 73,5 mnkr och ett positivt resultat på ca 2
mnkr. Det ekonomiska läget visar en budget i balans vilket bedöms ge goda förutsättningar
också för kommande år.

2 Verksamhet
Kommunstyrelsens uppdrag
I kommunstyrelsens budget för 2021 ingår dels den del av uppdraget som handlar om att
leda och samordna kommunen, dels den del som avser rollen som nämnd för
kommunstyrelseförvaltningen. Uppföljningen av det förstnämnda uppdraget, dvs.
kommunens grunduppdrag och kritiska kvalitetsfaktorer samt kommunfullmäktiges
utvecklingsområden och mål, redovisas i den kommunövergripande årsredovisningen. Detta
gäller även de av kommunfullmäktige beslutade uppdragen i budgeten för 2021. Denna
rapport fokuserar på kommunstyrelsen som nämnd för förvaltningen.
Kommunstyrelsens uppdrag kan ses som tredelat:
•

Att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.
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•
•

Att ansvara för egna givna verksamhetsområden enligt reglemente
Att ansvara för utveckling av den egna förvaltningsorganisationen

Kommunstyrelseförvaltningen stödjer kommunstyrelsen i dessa huvuduppdrag genom att
leda övergripande utvecklingsarbete i relation till visionen, fullmäktiges utvecklingsområden
och mål. Förvaltningen har också ett samlat ansvar för att driva och samordna arbetet inom
de verksamhetsansvar som delegerats till kommunstyrelsen och här har arbetet med hållbar
samhällsutveckling en särskilt stor betydelse. För att kunna leverera enligt uppdrag med god
kvalitet krävs att förvaltningen ständigt arbetar med sin egen verksamhetsutveckling.
Kommunstyrelseförvaltningens organisation bestod 2021 av fyra avdelningar.
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson som ska verka för en god
samordning inom kommunförvaltningen och att samarbetet med de förtroendevalda
fungerar väl.
Kommundirektören är chef för kommunens förvaltningschefer och kommunstyrelsens egen
förvaltning. Direkt underställd kommundirektören i förvaltningen finns fyra
avdelningschefer samt en funktion för kvalitet och verksamhetsutveckling.
Kommundirektören är också VD i Lysekils stadshus AB.
Avdelningen för hållbar utveckling är en stödfunktion med externt fokus för en hållbar
samhällsutveckling. Uppdraget innebär att utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbarhetsperspektiv leda, samordna och stödja kommunens verksamheter. Inom
avdelningen samlas funktioner som stödjer arbetet med strategisk samhällsplanering,
översiktsplanering, infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor, övergripande miljöstrategiska
frågor, näringsliv och besöksnäring, folkhälsa samt mänskliga rättigheter och integration.
Avdelningen har ca 12 tillsvidareanställda medarbetare och en ordinarie omslutning på ca 8,5
mnkr. Antalet medarbetare varierar över tid då vissa tjänster är projektanställningar
kopplade till specifika projekt/uppdrag vilket också kan påverka avdelningens omslutning.
Ekonomiavdelningen är en stödfunktion med fokus på ekonomi och upphandling.
Ansvarsområdet omfattar kommunens budget- och uppföljningsprocesser, löpande
redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt upphandling. Avdelningen svarar också
för kommunkoncernens finansieringsfrågor och är ett stöd till VD i Lysekils Stadshus AB i
ägarfrågor. Avdelningen har 11 medarbetare och en omslutning på ca 9,5 mnkr.
HR-avdelningen är en stödfunktion med fokus på personalfrågor, arbetsmiljö,
arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning. Avdelningschefen är också kommunens
huvudkontakt gentemot den med Sotenäs och Munkedals kommuner gemensamma
löneenheten. Avdelningen stödjer också kommunens bolag i HR-frågor. Avdelningen har 5
medarbetare och en omslutning på ca 5 mnkr. Avdelningen har också ansvar för budgeten för
facklig verksamhet som motsvarar ca 1,7 mnkr.
Avdelningen för verksamhetsstöd är en stödfunktion med internt fokus på information
och kommunikation, säkerhet samt kansliuppgifter. I avdelningen samlas alla funktioner
inom hela ”ärendekedjan” – registratur, nämndsekretariat och arkiv. Avdelningen svarar
vidare för strategiska IT-frågor (digitalisering). Avdelningschefen är tillika kommunens
administrativa chef och säkerhetsskyddschef. Avdelningen har 12 medarbetare och en
omslutning på ca 13 mnkr. Avdelningen har också ansvar för budgeten för räddningstjänst
som motsvarar ca 17,8 mnkr.
Från årsskiftet 2022 ingår också IT-avdelningen i kommunstyrelseförvaltningen.
Verksamheten drivs i avtalssamverkan inom SML (Sotenäs-Munkedal-Lysekil) och har i
uppdrag att driva digital utveckling, drift och support. Ett verksamhetsutvecklingsarbete är
påbörjat inom ramen för samverkan och kommer att fortsätta under 2022. Avdelningen har
28 medarbetare och en omslutning på ca 35 mnkr.
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3 Väsentliga händelser under perioden
Förvaltningen har under 2021 präglats av en rad viktiga händelser. Det som påverkat allra
mest är även detta år den globala Corona-pandemin. Situationen har ställt höga krav på
förvaltningens ansvar för samordning, koordinering och kommunikation samt stöd till chefer
i frågor som arbetsmiljö och arbetsrätt. Restriktioner med ökat distansarbete som följd har
utmanat invanda arbetssätt. Ökat distansarbete har gett både för- och nackdelar. Fördelar är
kortade restider med tidsbesparing och minskad miljöpåverkan som följd. Utmaningar har
varit att bibehålla kvalitet i tjänster för dem förvaltningen finns till för och också i det
kollegiala utbytet och samspelet mellan medarbetare och chefer.
Avgörande verksamhetsfrågor som präglat förvaltningen under året och som kommer att
påverka också framåt är:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Ytterligare insatser har bidragit till förstärkt trygghetsarbete. Medborgardialog har
genomförts och ger underlag för fortsatt arbete såväl inom trygghet som till
kommunens fortsatta arbete med medborgardialog som arbetsform. Under perioden
har trygghetsarbetet i kommunen övergått från projektformat till en nu etablerad
särskild samverkansorganisation.
Näringslivsstrategin som beslutades i slutet av 2020 har implementerats och gett stöd
för utvecklingsinsatser inom samtliga förvaltningar.
Översiktsplanearbetet är påbörjat och samråd genomfört. Här finns god grund för
den fortsatta utveckling som nu ska ske för att få fram ett färdigt förslag för
utställning.
En reviderad V/A-plan är beslutad och kan nu utgöra bas för fortsatt planering och
utveckling.
Lysekils Hållbarhetsvecka arrangerades och kommer framåt att bli en del i Västra
Götalands Hållbarhetsfestival.
Arbetet med ekonomistyrning har stärkts upp genom att riktlinjer för inköp,
upphandling och investeringar tagits fram. Dessa kompletteras nu med regler, rutiner
och stöd till övriga verksamheter.
Riktlinjen för intern kontroll har reviderats för att göra arbetsprocessen mer effektiv
och värdeskapandeskapande samt ge bättre förutsättningar för samtliga verksamheter
att genomföra kontroller och också integrera dem med övrig verksamhetsplanering
och uppföljning.
Informationshanteringen har stärkts genom att ytterligare steg tagits i etableringen av
e-arkiv och att en rutin för ärendehantering tagits fram som stöd för stärkt kvalitet på
området.
Beslut har fattats om att flytta IT-avdelningen från Samhällsbyggnads- till
kommunstyrelseförvaltningen. Med detta ges bättre förutsättningar att koppla
samman strategisk kvalitets- och verksamhetsutveckling med digitalisering och också
att forma ett mer samlat stöd till kommunens chefer.
Under hela året har kommunen rankats i det absoluta toppskiktet gällande
kommunikation på sociala medier. Ger en tydlig bekräftelse på att det arbete som görs
ger positiv effekt.
Förutsättningarna att genomföra projektet Heltidsresan har stärkts genom att ett nytt
kollektivavtal arbetats fram i samarbete med socialförvaltningen och fackförbundet
Kommunal.
Arbetsmiljöverket genomförde under året en granskning av kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. Många delar var bra men tydliga utvecklingsområden framkom
också. Insatser för att stärka arbetsmiljön har under året gjorts genom att en riktlinje
för hälsofrämjande arbete tagits fram, friskvårdspengen höjts.
Kompetensförsörjningsarbetet har stärkts genom att planer har tagits fram för
samtliga förvaltningar och en digital avslutsenkät införts.
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4 Verksamhetens grunduppdrag
En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets
kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande
uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor.
De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv:
•
•
•
•

Målgruppsperspektiv
Verksamhetsperspektiv
Medarbetarperspektiv
Ekonomiskt perspektiv

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett
mätvärde som visar om vi är på rätt väg eller inte.
Bedömning
Bedömning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna görs med hjälp av färgade
symboler enligt nedan.

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer
Kommunstyrelseförvaltningen månar om att driva en verksamhet med hög kvalitet. Med
utgångspunkt i nämndens och förvaltningens uppdrag har kvalitetsfaktorer formulerats både
utifrån ett internt och externt perspektiv.
Kvalitetsfaktorer i ett målgruppsperspektiv utgörs av områden som är avgörande för att de
förvaltningen finns till för ska uppleva att förvaltningen/nämnden levererar med god kvalitet.
Verksamhetsperspektivet omfattar faktorer som visar att förvaltningens/nämndens
verksamhet bedrivs med god effektivitet. Medarbetarperspektivet ska visa hur
förvaltningen/nämnden lyckas skapa förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang
som i sin tur ger förutsättningar för verksamhetskvalitet och värde för mottagaren. Faktorer
inom ekonomiområdet ska visa hur väl förvaltningen/nämnden lever upp till en ekonomi i
god balans och med hållbarhet över tid.
De olika perspektiven påverkar varandra och förutsätter också varandra.
Resultatet av tidigare utvärderingar av förvaltningens/nämndens kvalitetsfaktorer har
resulterat i utvecklings- och förbättringsåtgärder och där behov av större förflyttningar
identifierats har särskilda utvecklingsområden med mål formulerats.
I dialogen som fördes under hösten 2021 kring förvaltningens plan för 2022 konstaterades
att utmaningar finns i att skapa kvalitetsfaktorer och utvecklingsområden/mål som är
konkreta och därmed möjliga att följa upp på ett värdeskapande sätt. Förvaltningen har
också ett förbättringsarbete att göra i den inre planeringen för att säkerställa den röda tråden
från visionen till konkreta åtgärder. Dialogen på samtliga nivåer i förvaltningen behöver
stärkas och förvaltningsledningens ansvar utvecklas. Dessutom rollfördelningen mellan
förvaltningsledningen och kommunledningen som på olika nivåer ansvarar för insatser för
kommunens samlade utveckling.
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4.1.1

Målgrupp
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

Aktuell och relevant information
på kommunens externa
webbplats och sociala medier.

God samverkan med
näringslivet.

Utfall
2021
65

Utfall
2019

58

55

Antal följare på Facebook.

4 040

3 270

Antal följare på Instagram.

2 561

2 076

Topplista - poäng på Facebook.

86

99

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

78

79

75

Antal företagsbesök av företagslots

0

17

93

Antal frukostmöten.

6

0

5

Antal nyhetsbrev.

11

7

9

2,94

2,83

1 065

879

Sammanfattande omdöme av
företagsklimatet, enkät som görs av Svenskt
näringsliv.

2,92

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100
000 inv

Kommuninvånarnas upplevda
trygghet.

Utfall
2020

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

34

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

69

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

60

Analys och slutsats
Kommunstyrelseförvaltningens målgrupper finns såväl externt som internt. Målet är att
skapa värde för politiker, chefer, medarbetare och också medborgare. Forskning och evidens
visar att kvalitet skapas genom att i hög grad utgå ifrån dem verksamheten finns till för och
också involvera dem i utvecklings- och förbättringsarbete.
I förvaltningen görs arbete för att komma nära och utgå ifrån den man ska skapa värde för. I
externa sammanhang handlar mycket om kommunikation och dialog i ett brett perspektiv för
att ge medborgare förutsättningar att hitta information och kunskap. För internt fokus finns
samverkansforum av olika slag och också uppsökande stödverksamhet tätt kopplat till
chefers behov.
Under året har utvärderingar av stödet till kommunens verksamhet och chefer genomförts.
Resultatet visar på en högt upplevd kvalitet men också behov av att ytterligare förbättra
information och kunskapsunderlag på kommunens intranät. Utvärderingen har genomförts
utifrån förvaltningens olika avdelningar men kommer framåt att hållas samman i en
gemensam form.
Aktuell och relevant information på kommunens externa webbplats och sociala
medier
Stort fokus har under året lagts på kommunens webbplatser med ambitionen att ständigt
utveckla dessa efter målgruppernas behov och på ett lättillgängligt sätt kommunicera ut så
relevant, aktuell och intressant information som möjligt.
Lysekils kommun har de senaste åren stärkt kommunikation och information samt gjort
tonaliteten mer personlig. Resultatet är att kommunen är mer synlig i bland annat sociala
medier.
Som en följd av arbetet har delaktighetsindex ökat och likaså har antalet följare på sociala
medier ökat markant. Indikatorn "Topplista - poäng på Facebook" har minskat från
föregående år men trots detta har Lysekils kommuns FB-sida rankats bland de bästa i landet
under året.
God samverkan med näringslivet
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Attitydundersökningar som SCBs Medborgarundersökning och Svenskt Näringsliv ranking
visar att såväl medborgare som näringsidkare upplever att det finns förbättringspotential
inom en rad områden. Lysekil når värdet 2.92 i Svenskt näringslivs fråga "Sammanfattande
omdöme av företagsklimatet" - för att nå ett godkänt resultat krävs ett värde på 3.0 eller
bättre. Brukarundersökningar visar ofta att de som haft kontakt med kommunen är betydligt
mer nöjda, detta gäller även näringsidkare. Lysekils kommuns resultat i SKR:s
servicemätning Insikt når ett NKI på 78 vilket är ett bra resultat.
Antalet företagsbesök har inte mätts under året då pandemin kraftigt begränsat
genomförandemöjligheterna. Under året har dock tio lotsgropsmöten hållits.
Trots begränsningarna att mötas fysiskt har två stycken krögarmöten, två möten rörande
inköp/upphandling samt ett möte rörande brott mot företag och avslutningsvis ett möte med
temat framtidens arbetsgivare, genomförts. I syfte att skapa god samverkan har Lysekil
dessutom medverkat på samtliga styrelsemöten vid Näringslivscentrum och vid sex tillfällen
med näringslivsrådet (som består av ordföranden från sex samhälls- och
företagarföreningar). Elva nyhetsbrev har skickats ut under året.
Kommuninvånarnas upplevda trygghet
Under året har en medborgardialog med tema trygghet genomförts i kommunen. I samband
med dialogen skedde omfattande kommunikation som till del kan ha påverkat och också ökat
känslan av otrygghet. Indikatorer som används för att bedöma kommuninvånarnas upplevda
trygghet baseras på medborgarundersökningen som är en attitydundersökning (anonym).
Måtten är nya för året och kommer att kunna följas framåt.
Vad gäller anmälda våldsbrott presenteras denna siffra först senare under våren 2022. Under
2020 låg kommunen relativt högt jämfört med riket. Siffran kan dock ha påverkats av att
kommunen uppmuntrat att anmäla alla brott och i grunden är det positivt att medborgarna
fortsatt vågar anmäla. På andra platser finns en stor oro för att anmäla och man låter således
bli.
4.1.2

Verksamhet
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

God service och information
samt stöd till chefer i
ekonomifrågor.

Andelen chefer som anser att de får det stöd
de behöver, redovisas med en sexgradig
skala.

God service och information
samt stöd till chefer i HR- frågor.

Chefernas upplevelse av HR-avdelningens
stöd.

Utfall
2021
6
5,4

Utfall
2020

Utfall
2019

4,9

4,5

5

Analys och slutsats
Kommunstyrelseförvaltningens verksamhet bedrivs i form av linjeverksamhet, processer och
projekt. Att bedriva en verksamhet med kvalitet handlar till stor del om att använda resurser
effektivt och att ständigt förbättra och förnya.
Forskning och evidens visar att kvalitet skapas genom att organisationens verksamhet ses
som processer som skapar värde med kunder och intressenter. En god processorientering
stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att
faktabaserade beslut tas. Framgångsrik verksamhet över tid kräver ständiga förbättringar.
Förutsättningen för detta är en kultur som främjar kontinuerligt lärande och kreativitet.
De kvalitetsfaktorer som valts inom detta område för förvaltningen under 2021 ger en bild av
kundernas upplevelser vilket också kan användas som resultat för målgruppsperspektivet.
Analysen ger dock en beskrivning av vad inom förvaltningens verksamhet som utvecklats för
att möjliggöra en god upplevelse av stödet.
Chefernas upplevelse av stöd
En sammantagen bedömning visar på att cheferna är mycket nöjda med HR-avdelningens
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bemötande och stöd. Ord som välkomnande, inlyssnande, professionella och bra bollplank
noteras tillsammans med kommentarer lätta att nå, bra att resonera med samt undersöker
och återkopplar tillbaka. En anledning till att resultatet blivit bättre är att avdelningen har
stöttat varje chef individuellt i rehabilitering och arbetsmiljöfrågor. Fortsatt arbete kommer
att göras för att vara lyhörda för chefernas behov och också tydliggöra stödet på Intranätet.
Ekonomiavdelningen har under året inte kunnat genomföra en skriftlig enkät som planerat
men har följt upp den upplevda kvaliteten på stödet till chefer genom dialoger. Generellt
finns en hög nöjdhet med given information, tydligheten i anvisningar och det personliga
stödet. Framåt finns möjlighet att förbättra genom att än tydligare sätta verksamheternas
egen planering i relation till övergripande tidplaner och förutsättningar givna från ekonomi.
4.1.3

Medarbetare
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Andel långtidsfriska (%)

51,2

21,7

26,8

KF: Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen - Kommunstyrelseförvaltningen

77

77

79

KF: God arbetsmiljö

Sjukfrånvaro (%)

7,4

6,1

4,1

Analys och slutsats
Enligt forskningen är en avgörande förutsättning för en framgångsrik kvalitativ verksamhet
motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. Ledare och
medarbetare behöver vara engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla behöver se sin
roll i helheten och ha ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling.
Attraktiv arbetsgivare
För att vara en attraktiv arbetsgivare behövs att chefer och medarbetare har rätt kompetens
och förutsättningar med meningsfulla arbetsuppgifter. Tydlig styrning med kända mål som
ger möjlighet att påverka, förbättra och utvecklas i sina uppdrag och ge känsla av
engagemang, lust och motivation i arbetet. Det ska vara lätt att attrahera, rekrytera, utveckla
och behålla medarbetare samt genomföra bra avslut.
Den medarbetarenkät som genomfördes under 2021 visar att förvaltningen har styrkor inom
områden som meningsfullt arbete, närmaste chef visar förtroende, bidrag till genomförande
av gemensamma arbetsuppgifter, möta kunder enkelt, öppet och värdigt, tillräcklig
kompetens samt att kunna påverka sin arbetstidsförläggning. Där förvaltningen har något
lägre resultat och behöver göra åtgärder framåt är hur närmaste chef visar uppskattning, att
arbetsplatsens mål följs upp, meningsfulla möten, fungerande samarbeten, balans mellan
arbete och fritid, hanterbara förväntningar samt att kunna få avkoppling under raster.
En viktig del i medarbetarenkäten är HME, ett index som mäter det hållbara
medarbetarengagemanget i en organisation. Indexet fokuserar just på det hållbara. Det är
inte själva nivån på engagemanget som är det avgörande utan snarare chefernas och
organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på det engagemang som
finns. Kommunstyrelseförvaltningens resultat för HME visar ett värde på 77 vilket är i linje
med resultatet året innan och något lägre än 2019. En trolig förklaring till sänkningen även
om den är liten är pandemin. Hög arbetsbelastning och långa perioder av arbete på distans
påverkar möjligheten till kollegialt lärande och dialog vilket bedöms kunna påverka
medarbetares motivation och känslan av meningsfullhet.
God arbetsmiljö
För kvalitet inom medarbetarområdet krävs också en god arbetsmiljö. Här menas en
arbetsmiljö som varken akut eller på lång sikt påverkar hälsan negativt, utan den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön upplevs god för alla medarbetare. Det finns en rad faktorer som
påverkar hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö. I förvaltningen månar varje chef om att
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involvera sina medarbetare i verksamhetens utveckling genom att till exempel hålla
arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.
En indikator för arbetsmiljö är sjukfrånvaro. Under året 2021 rådde fortfarande pandemi
vilket kraftigt påverkat sjukfrånvarostatistiken genom att medarbetare behövt vara hemma
både för egen sjukdom och också med anledning av restriktioner och regelverk kring
karantän. Sjukfrånvaron i förvaltningen överstiger det snitt som borde vara relevant för den
typ av verksamhet som förvaltningen bedriver varför arbetsmiljö fortsatt behöver vara ett
område för förvaltningen att bevaka och utveckla.
4.1.4

Ekonomi
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

KF: Budget i balans

Budgetavvikelse (%)

Utfall
2021
3

Utfall
2020

Utfall
2019

3

0

Analys och slutsats
Kvalitetsfaktorn budget i balans finns med för att en hållbar ekonomi över tid är en
grundförutsättning för att kunna bedriva en verksamhet med kvalitet.
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 2,1 mnkr. De
största positiva avvikelserna avser Räddningstjänstförbundet MittBohuslän, HR- och
ekonomiavdelningarna samt den politiska verksamheten. Under året har vakanser/frånvaro
på vissa befattningar inte kunnat tillsättas och den uteblivna lönekostnaden heller inte
kunnat nyttjas för till exempel konsultinköp.
I uppföljningen kan konstateras att förvaltningen har potential till förbättrad
ekonomistyrning genom ökat samarbete över avdelningsgränser. Detta är initierat inför
2022.
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen totalt sett har en verksamhet som är i
balans gentemot budget.

5 Utvecklingsområden
Ett utvecklingsområde är ett identifierat område som fokuseras på under en längre period.
Till utvecklingsområdet finns formulerade utvecklingsmål som utgör grunden för
förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete.
Bedömning av hur det går med utvecklingsmålen görs med hjälp av färgade symboler enligt
nedan.

5.1 Verksamhetens utvecklingsmål och indikatorer
Under 2021 har nämnden och förvaltningen arbetat med fyra egna utvecklingsområden med
syfte att förstärka och förbättra verksamheten och dess kvalitet med målet att bättre bidra till
visionen.
De områden som prioriterats är:
•
•

Styrning och ledning
Lysekils kommun - en attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen, Årsrapport 2021

10(23)

•
•
5.1.1

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering
Ett förbättrat företagsklimat
Styrning och ledning
Utvecklingsmål

Indikator
Antal poäng i Kommunkompassen

Öka djupförståelsen av
styrmodellen och effekten av
styrmodellens bärande idéer

Utfall
2021
-

Utfall
2020

Utfall
2019

-

501

Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen - Ledarskapsindex

75

75

74

Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen - Styrningsindex

76

77

75

Styrmodellen och riktlinjer för ständiga förbättringar ligger som grund för kvalitetsarbetet.
Styrmodellen utgör strukturen för att skapa tillit och ökad delaktighet bland medarbetarna.
Avsikten är att det ska skapas en bra verksamhet för dem kommunen finns till för.
Målet för utvecklingen inom detta området är att öka djupförståelsen av styrmodellen och
effekten av styrmodellens bärande idéer. Strategierna för utvecklingsområdet har varit:
•
•
•
•
•
•

Översyn av hur arbetet med styrmodellen fungerar på alla nivåer (nämnder, chefer
och politiker) måste ske kontinuerligt.
Utveckla organisationskulturen med inriktning mot god kvalitet och ständiga
förbättringar.
Utveckla samverkan och dialoger mellan alla nivåer.
Utveckla analys- och redovisningsarbetet.
Cheferna ska bli utrustade med verktyg, så att de i samverkan med sina medarbetare,
kan utöva ett likvärdigt systematiskt kvalitetsarbete i kommunen.
Förtydligande av innebörden i kommunstyrelsens uppsiktsplikt och hur den utövas.

För att förbättra förutsättningarna att styra, leda och följa upp det som sker inom
kommunens verksamhet har arbetet med att öka förståelsen för styrmodellens koppling till
kvalitets- och förbättringsarbete fortsatt. Chefs- och medarbetarplattformarna har
kompletterats med rutiner för medarbetar- och lönesamtal. För att utveckla analys- och
redovisningsarbetet ytterligare har en analysgrupp med representanter för samtliga
förvaltningar startats.
En åtgärd som planerades för 2021 var att genom workshops informera och kommunicera
styrmodellen för att därmed öka chefernas kunskap och medvetenhet om systematiskt
kvalitetsarbete. Separata workshops har inte genomförts men olika insatser har gjorts för att
lyfta styrmodellen. Till exempel vid utbildning av nya chefer och i kommunens chefsforum
samt den fortsatta chefssatsningen Styra, leda, coacha. Ett arbete är också påbörjat för att
förbättra och utveckla chefsutbildningarna i kommunen. Detta för att förstärka områden
kring kvalitets- och verksamhetsutveckling samt betydelsen av och förståelsen för
styrmodellens bärande principer. Arbetet fortsätter under 2022.
Vid chefsforum samtalades det om hur kommunen kan utforma en kvalitets- och
förbättringskultur som innefattar kundfokus, engagerat ledarskap, förbättringsförmåga och
tvärsektoriell samverkan. Flera exempel på framgångsrika förbättringsarbeten lyftes fram.
Dialog är bärande i styrmodellen och för att förstärka detta har ett nytt forum etablerats där
kommunstyrelsens presidium träffar samhällsbyggnadsnämndens presidium. Detta
tillsammans med respektive förvaltningschef och utvalda nyckelpersoner. Syftet är att öka
förståelse och proaktivitet inför planering och beslut.
En annan åtgärd som var tänkt 2021 var workshops med kommunstyrelsens politiker. Detta
då förtroendevalda politiker bör vara väl förankrade i styrmodellen och dess betydelse.
Separata workshops har inte arrangerats men dialog kring styrmodellen har förts i samband
med framtagande av plan och budget för 2022 och är också tänkt att återkomma under
arbetet med budget 2023. En fördjupning kring styrmodellen planeras också i den utbildning
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för nya politiker som tas fram inför valet 2022.
Ytterligare åtgärd som planerades för 2021 var att ta fram ett dokument som förtydligar
innebörden i kommunstyrelsens uppsiktsplikt och hur den utövas. En riktlinje för utövande
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har tagits fram och beslutades i mars 2021. Dokumentet
ger ett bra underlag för fortsatt dialog och utveckling.
För att skapa förutsättningar för alla medarbetare att på ett bra sätt bidra till utveckling i
enlighet med styrmodellen har planeringsarbete påbörjats för en utbildningsinsats kallad det
goda medarbetarskapet. Tanken är att utgå ifrån kommunens medarbetarplattform och
styrmodell och därifrån bygga kompetenshöjande insatser på olika sätt. Arbetet fortsätter
under 2022.
Omfattande dialoger kring styrmodellen och dess utformning har förts i kommunens
ledningsgrupp och gruppen är överens om att ett utvecklings- och revideringsarbete behövs
och är också påbörjat. Ett studentarbete på högskolenivå är genomfört i form av en
intervjustudie som ytterligare förstärker behovet av utveckling och ger underlag för
förbättring. Arbetet fortsätter i anslutning till framtagande av budet 2023 under våren 2022.
Under året har arbetet inom detta utvecklingsområde påverkats av att nyrekryteringar är
gjorda för såväl kommundirektör som kvalitetschef. Kontinuiteten har varit svår att
upprätthålla tillsammans med sammanhållning och driv.
Utvärdering genom kommunpassen görs vart tredje år och nästa genomförande kommer att
ske under våren 2022. Ett arbete har påbörjats med insamlingen av underlag och data och en
bedömning är att kommunen har mer på plats idag än vid föregående utvärdering. Ännu kan
dock inget sägas om resultatet.
Kommunens samlade ledarskapsindex för 2021 är 75 och det samlade styrningsindex är 76.
Ledarskapsindex visar en sammanvägning av hur chefer i kommunen visar uppskattning och
förtroende samt ger medarbetare förutsättningar att ta ansvar. Resultatet visar att Lysekil
ligger under snittet (79) för samtliga kommuner i Sverige. Styrningsindex visar i vilken
utsträckning medarbetare är insatta i sin arbetsplats mål, hur arbetsplatsen mål följs upp och
utvärderas samt att man vet vad som förväntas av en i sitt arbetet. Resultatet visar att Lysekil
även här ligger under rikssnittet (79).
Utvecklingsområdet är viktigt för kommunen som helhet och kommunstyrelsen och
förvaltningen har en avgörande betydelse i utvecklingsarbetet.
En sammanfattad bedömning är att utveckling inom området är nödvändig och att flera
insatser är genomförda och påbörjade som bör kunna ge effekt framåt. Nivån anses därför
acceptabel.
5.1.2

Lysekils kommun - en attraktiv arbetsgivare
Utvecklingsmål
Utveckla Lysekils kommun som
trygg och attraktiv arbetsgivare,
organisation och plats att bo och
leva på

Indikator
Gott bemötande vid kontakt med
kommunen, andel av maxpoäng (%)
Andel långtidsfriska (%)
Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen - Totalindex

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

87

88

51,2

21,7

26,8

77

77,14

75,56

81

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att Lysekils kommun ska kunna lösa
sitt uppdrag - nu och i framtiden. Alla medarbetare ska ha förutsättningar att ge en bra
service till kommunens invånare. Det ska finnas tillit och tilltro till medarbetarnas
kunskaper, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt.
Engagerade medarbetare som känner stolthet över sitt arbete bidrar till nöjda kunder och till
ökat förtroende för kommunens verksamheter. Att känna stolthet över sin arbetsgivare och
sin kommun bidrar också till att Lysekils kommun uppskattas som en attraktiv plats att bo
och verka på samt besöka. Även en god arbetsmiljö är en förutsättning för att vara en
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attraktiv arbetsgivare.
Målet för detta utvecklingsområde är att utveckla Lysekils kommun som trygg och attraktiv
arbetsgivare, organisation och plats att bo och leva på. Inriktningen är att kvalitet, kompetens
och kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten. Inriktningen ska utgå från
chefs- och medarbetarplattformarna:
De strategier som definierats är att:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunicera innehållet i chefs- och medarbetarplattformarna.
Medarbetarna ska göras delaktiga i verksamhetens kvalitetsarbete.
Kommunicera Lysekils kommuns erbjudande som arbetsgivare.
Skapa olika former av karriärtjänster, utöver chefstjänster, för medarbetare.
Skapa förutsättningar för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap.
Skapa förutsättningar för och ta initiativ till att utveckla Lysekils kommuns
attraktivitet året om.
Kommunstyrelsens politiker behöver känna tillit till att chefer och medarbetare utför
ett kvalitativt uppdrag samt visar uppmuntran och feedback i framgångsrika
sammanhang.

Insatser inom detta utvecklingsområde för 2021 har framför allt bedrivits inom ramen för
ordinarie verksamhetsuppdrag för HR-funktionen tillsammans med kvalitetsfunktionen.
Samtliga chefer är bärande i genomförandet.
Flera olika kompetensutvecklingsinsatser är genomförda för att stärka samtliga chefer i sina
roller. Teman har varit bland annat arbetsmiljö, effektiva möten, lönesättning, arbetsrätt och
kompetensbaserad rekrytering. Chefsforum har genomförts vid flera tillfällen och
chefsnätverk har etablerats. Den samlande utvecklingsinsatsen Styra/Leda/Coacha har
genomförts i ytterligare en omgång. Chefsförsörjningsprogrammet som genomförs i
samarbete med åtta kommuner och Högskolan Väst har också startat upp ytterligare en gång.
En viktig del i kommunens attraktivitet är att erbjuda medarbetare möjlighet att arbeta
heltid. Arbetet med Heltidsresan fortsätter och förutsättningarna för genomförande har
stärkts genom att ett nytt kollektivavtal tecknats med Kommunal.
Kompetensförsörjningen har stärkts genom att samtliga förvaltningar tagit fram eller
påbörjat kompetensförsörjningsplaner. Dessutom har avgångsenkäter införts.
Under året genomförde arbetsmiljöverket inspektioner i några av kommunens verksamheter
med syfte att se hur väl kommunen lever upp till kraven i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Granskningen visade på såväl styrkor som brister och en åtgärdsplan är
framtagen för förbättringsarbete.
Ytterligare insatser som gjorts för att förstärka området är att en riktlinje för hälsofrämjande
arbete tagits fram och friskvårdspengen riktad till samtliga medarbetare har höjts.
Chefs- och medarbetarplattformarna har reviderats för att förtydliga att de är till för att skapa
förutsättningar och inte bara ställa krav. I kommunikationen kopplas plattformarna tydligare
samman för att visa att det är en balans mellan chefskap och medarbetarskap och att man
behöver varandra för att utvecklas och förbättras. Mallarna för medarbetarsamtal har
reviderat och där ingår nu också denna balanserande bild.
Förvaltningen ansvarar för kommunens sammanhållande styrmodell och de insatser som
gjorts för att fortsatt implementera modellen har gjort att de grundläggande principerna om
dialog och delaktighet fått allt större genomslag i organisationen. Den utvärdering av
modellen som är påbörjad visar dock behov av förbättringar och revideringar och
förvaltningen behöver fortsatt driva detta utvecklingsarbete.
Arbetet för att stärka detta utvecklingsområde har under 2021 kraftigt påverkats av den
pågående pandemin. Det personalstrategiska arbetet har under de senaste två åren med
pandemi utmanats men också visat sitt värde i utsatta situationer.
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Tanken i detta utvecklingsområde är att delaktiga medarbetare lägger grunden för ett gott
välkomnande och ett äkta värdskap som spelar stor roll för Lysekils kommuns attraktivitet
som plats. Det är viktigt att förstå att attraktiviteten som arbetsgivare, organisation och plats
hänger nära samman.
Indikatorn Gott bemötande vid kontakt med kommunen avser bemötande när frågeställare
kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Resultatet visar en nedgång
sedan två föregående år. Resultatet placerar kommunen nära mitten bland Sveriges
kommuner och på ett acceptabelt värde. Med den koppling som görs mellan bemötande och
attraktivitet bör detta fortsatt vara fokus för utveckling.
Andelen långtidsfriska i kommunen har ökat och bedömningen är att detta beror på
pandemin och de möjligheter som det gett medarbetare att arbeta på distans hemifrån.
Viktigt framåt är att hålla i de positiva effekter som nya arbetssätt inneburit och balansera
dessa med andra mindre positiva delar.
Hållbart medarbetarengagemang mäter chefernas och organisationens förmåga att främja, ta
tillvara och bygga vidare på sina medarbetares engagemang. Lysekils kommun har ett värde
på 77 vilket är något under snittet för riket som ligger på 79.
Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för att kommunen ska klara framtida
kompetensförsörjning. Den sammantagna bedömningen är att förvaltningen under 2021
genomfört en rad viktiga insatser för att leva upp till strategierna och bidra till målet. Dock är
utvecklingsområdet så brett formulerat att det är svårt att avgöra hur de insatser som
genomförts bidrar till måluppfyllelse. Därav görs bedömningen att utvecklingen är
acceptabel.
5.1.3

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering
Utvecklingsmål

Utveckla kommunens tjänster
digitalt

Indikator
Egen bedömning av effektiviteten av
digitaliserade processer.

Utfall
2021

Utfall
2020

3

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

Utfall
2019

3
80

79

Digitalisering handlar inte i första hand om teknik. Det är en kulturförändring som innebär
förändrade arbetssätt, beteenden och möten med stöd av ny teknik och tillgång till data. För
att utveckla och effektivisera kommunens service till invånarna, och för att möta de ökade
förväntningar som finns på offentlig digital service, behöver verksamhetsutveckling med
digitalt fokus och kvalitetssäkring av processer vara en del av det ständiga förbättringsarbetet
som kommunen driver.
Lyhördhet för invånarnas behov och krav på välfärdsleveransen står i fokus för att klara den
digitala omställningen i samhället. Invånarna förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ
välfärd med ökad tillgång till teknologi som ger snabb och sammanhållen service. Allt som
kan digitaliseras ska digitaliseras under förutsättning att det skapar nytta och frigör resurser
till kärnverksamheten. Ett kommungemensamt helhetsperspektiv på verksamhetsutveckling
med digitalt fokus ska ge förutsättningar för att:
•
•
•

allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processen
stärks.
kontakterna med kommunen präglas av öppenhet, likabehandling och trygghet.
möjligheter skapas för att höja kvaliteten och öka effektiviteten i verksamheterna.

Målet för detta utvecklingsområde är att utveckla kommunens tjänster digitalt.
Utvecklingsarbetet har pågått hela året med målsättningen att bli mer effektiva och
transparenta, och att våra medborgare ska ha lätt att komma i kontakt med oss.
De konkreta åtgärder som planerades för 2021 var:
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•
•
•

Planera och följ upp förnyelse och digitalisering som en naturlig del i ordinarie
verksamhetsplanerings-, budget- och uppföljningsprocess. Detta då behovet av bred
digital kunskap ökar.
Kontinuerligt skapa efterfrågestyrda e-tjänster. Återanvända erfarenheter och
lösningar både inom och mellan verksamheter. Detta för att kommunen behöver ha
koll på processen kring införande av digitala tjänster.
Införa E-arkiv

Arbetet att stärka verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitalisering pågår i samtliga
förvaltningar med IT-verksamheten som stöd.
Under året genomfördes i samarbete med Fyrbodal en värdering av kommunens digitala
motor. Den digitala motorn är alla tekniska aspekterna av att hela organisationen fungerar
smidigt och därmed ger förutsättningar för fortsatt digitalisering. Underlaget ger
kommunens ledningsgrupp en metod för och rekommendation kring vilka förmågor som bör
prioriteras att stärka på sikt. Kartläggningen visade för Lysekil att här finns en relativt hög
mognadsgrad och att det finns hög kompetens inom IT-verksamheten. Utredningen pekar
dock på behov av breda kompetenshöjande satsningar i hela organisationen, stärkt ledning
och styrning av digitaliseringsarbetet samt tydligare finansiell planering. Kartläggningen
visar också behov av att ytterligare förstärka arbetet med informationssäkerhet genom att
tydliggöra strukturer, roller och arbetssätt.
2019 beslutade samtliga kommuner inom samverkan SML att ta den gemensamma digitala
agendan vidare i varje kommun i form av en digitaliseringsplan. Detta är inte genomfört i
Lysekils kommun. Dialog är påbörjad i kommunledningsgruppen och kommer att tas vidare
under 2022.
Exempel på konkreta satsningar och åtgärder som genomförts under året är;
•
•
•
•

e-diarium på vår webb där medborgare och press kan se och hämta ut allmän
handling själva.
e-tjänster som innebär att vi är tillgängliga när medborgarna själva önskar.
kommunikationen utvidgad med mer rörlig media som är tillgänglighetsanpassad
med textning.
den interna posten har minskat och vi sköter merparten numera digitalt.

Under året har en utvärdering av IT-verksamhetens organisatoriska placering genomförts.
Analysen visade att den framtida utvecklingen av såväl IT som verksamhetsutveckling med
stöd av digitalisering bör kunna få bättre förutsättningar inom ramen för kommunstyrelsens
ansvar. I slutet av året beslutades om att genomföra en organisationsförändring och från
årsskiftet 2021/2022 ingår IT-avdelningen i kommunstyrelseförvaltningen. Beslut är också
fattat gemensamt mellan samverkanskommunerna att genomföra en genomlysning av ITverksamheten för att få grund för bästa möjliga utveckling framåt.
Som en indikator för detta utvecklingsområde görs en intern bedömning av effekten av
digitaliserade processer. Värderingen görs i en skala 1-4.
1 = Bra(Röd), 2 = Mycket bra (Gult), 3 = Utmärkt bra (Gult), 4 = Utomordentligt bra (Grönt).
Bedömningen för året är 3 vilket visar att effekterna är starka men att fortsatt
utvecklingspotential finns.
Indikatorn rörande bredband finns att tillgå först under vecka 13 2022.
Med tanke på de stora välfärdsutmaningar som kommunen står inför där allt fler medborgare
behöver allt mer stöd och resurserna minskar kommer behovet av att nyttja nya tekniker och
digitalisering öka stadigt. En samlad bedömning är att flera viktiga insatser gjorts och görs
för att stärka utvecklingen men att området behöver tydliggöras och vässas för att nå upp till
framtida behov. Nivån anses acceptabel men inte mer.
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5.1.4

Ett förbättrat företagsklimat
Utvecklingsmål

Indikator

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

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

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv,
ranking

277

273

281

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

78

79

75

Den näringslivsstrategi som beslutades under hösten 2020 har legat till grund för insatserna
under 2021. Målet för utvecklingsområdet är det samma som för strategin: Ett företagsklimat
som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet
och sysselsättning i hela Lysekils kommun.
Strategin och inriktningen för ett hållbart företagsklimat är Lysekils kommun tillsammans,
och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapar bästa möjliga förutsättningar att driva
företag.
Under året har samtliga förvaltningsledningar fått en presentation och genomgång av
strategin för att själva kunna utveckla sin verksamhets bidrag till att nå strategins mål.
Aktiviteter har tagits fram som sedan arbetats in i verksamhetsplaneringen för 2022.
För arbetet att stärka företagsklimatet har sex områden definierats som extra viktiga:
•
•
•
•
•
•

Attraktiv plats
Entreprenörskap, innovationer och affärsutveckling
God företagarservice
Infrastruktur och kommunikationer
Långsiktighet och tydlighet
Värdskap och bemötande, attityder

Pandemin har fortsatt inneburit färre fysiska företagsbesök och nätverksträffar och mer
digital kommunikation. Förutom nyhetsbrev och information på hemsida och Facebook har
även riktade utskick gjorts. Det stödprogram som togs fram våren 2020 för att dämpa
effekterna av Covid-19 har i stora delar fortsatt under 2021.
Under 2021 har kommunstyrelseförvaltningen medverkat eller drivit ett antal
utvecklingsprojekt som syftar till att stärka/utveckla näringen, bland dessa kan nämnas:
Hållbar besöksnäring i väst, CoBro, Hållbar kunskapsturism, MUB 2.0, Spökfiskeprojekt,
Samverkansplattform biomarina näringar. Förvaltningen har också medverkat till avtal om
förlängt partnerskap kring fysiska miljön vid Kristineberg.
Kommunens destinationsstrategi har reviderats under året och en evenemangsutredning har
genomförts. Utredningen ligger till grund för arbetet med att ta fram ett "program för
evenemang" och beräknas vara klar under våren 2022. Programmet som ska skapa struktur
och tydlighet kring frågan om när och hur kommunen ska medverka eller stötta evenemang.
Målsättningen är att det ska underlätta för både interna och externa parter.
För att stärka förutsättningarna för näringslivet har också policy och riktlinjer för inköp och
upphandling reviderats och speciella träffar och drop-in möjligheter har genomförts med
företag för förankring. Insatser har gjorts för att förbättra dialogen vid företagsetableringar
och aktiva åtgärder har vidtagits för stärkt infrastruktur i dialog med bla trafikverket.
Data från arbetsförmedlingen stödjer företagens syn på att kompetensförsörjningen är en
viktig fråga och visar att situationen förvärrats under året. Allt fler annonser ligger ute
samtidigt som antalet sökande minskat. Även om detta är problematiskt finns en positiv
bieffekt, arbetslösheten har minskat.
I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning Insikt får Lysekil ett fortsatt
högt Nöjd-Kund-Index (NKI) 78. I Svenskt Näringslivs undersökning rankas Lysekils
kommun på plats 277, en försämring med 4 placeringar jämfört med föregående år.
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Förvaltningens slutsats är att eftersom resultaten mellan attitydundersökningen Svenskt
näringslivs ranking och brukarundersökningen SKR Insikt är så stora så behöver Lysekils
kommun fortsatt arbeta med att förbättra företagsklimatet, skapa bättre förutsättningar för
matchning/kompetensförsörjning samt arbetsmarknadsförstoring genom t ex förbättringar i
infrastruktur och förbättrade möjligheter till kollektivt resande
2021 visar att det råder hög aktivitet och med ambition att förbättra men då
målformuleringen inom detta utvecklingsområde är väldigt bred ger detta svårigheter i
planering och genomförande med tydlig riktning. Förvaltningen har ett viktigt arbete framför
sig i att skapa ökad genomslagskraft i det gemensamma utvecklingsarbetet tillsammans med
övriga förvaltningar.
En särskild mer fördjupad avrapportering kring hur företagsklimatet utvecklas och hur
arbetet går enligt den nya näringslivsstrategin görs till kommunstyrelsen under första
kvartalet 2022.
5.1.5

Sammanfattande analys och slutsats

Kommunstyrelseförvaltningen har under året arbetat med fyra prioriterade
utvecklingsområden. En utvärdering visar att en rad åtgärder genomförts för att bidra till
förbättring och ökad måluppfyllelse.
Tydligt är också att formuleringen av utvecklingsområden och mål är breda och omfattande
vilket försvårar uppföljningen och kopplingen mellan genomförda åtgärder och uppnådda
effekter.
Förvaltningen har valt att fortsatt arbeta med de fyra utvecklingsområdena även för 2022 då
analysen tydligt visar att det finns ytterligare behov av åtgärder för att stärka styrmodellen,
öka attraktiviteten, förbättra digitaliseringen och stärka företagsklimatet.
För att öka effekten av genomförda åtgärder och också underlätta och öka kvaliteten i
uppföljningen för 2022 kommer förvaltningsledningen att göra ett gemensamt och mer
samlat arbete kring formulering av åtgärder och indikatorer framåt.

6 Uppdrag
Bedömning av status på uppdragen görs med hjälp av symboler enligt nedan.

Uppdrag

Implementering och
uppföljning av
näringslivsstrategin
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Status

Kommentar
Avdelningen för hållbar
utveckling har träffat samtliga
förvaltningschefer och deras
ledningsgrupper för att skapa
kunskap förståelse och
engagemang för
näringslivsstrategin. Dialog har
förts kring hur de olika
förvaltningarna kan bidra till ett
förbättrat företagsklimat. Mot
slutet av året började en
rapport sammanställas kring
vad som gjorts i de olika
förvaltningarna, denna rapport
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Uppdrag

Status

Kommentar
kommer att presenteras för
kommunstyrelsen under januari
2022.

Ett socialt hållbart Lysekil.

Den utökade ram som
kommunstyrelsen fick för att
arbeta med den upplevda
otryggheten har i sin helhet
använts för att finansiera en ny
enhet inom
utbildningsförvaltningen, Ung
utveckling. Verksamheten ska
bygga på ungas delaktighet,
inflytande, inkludering,
medskapande och trygghet.
Förhållningssättet inom den
öppna verksamheten är
relationsskapande,
uppsökande, inkluderande och
gränssättande.
Verksamheten ska genomsyras
av medskapande, delaktighet
och ansvarstagande. Att
individens upplevelse av att
tillvaron är begriplig, hanterbar
och meningsfull är en central
förutsättning för en positiv
personlig utveckling och att
denna upplevelse bara kan
uppstå om individen görs
delaktig i de sammanhang där
denne vistas.

Satsning på miljö och klimat.

Kommunstyrelseförvaltningen
har inte tagit fram någon
energi- och klimatplan under
2021. Arbetet med att ta fram
planen har försenats av flera
olika skäl. Dels sa kommunens
klimat- och miljöstrateg upp sig
under året varför tjänsten stod
vakant under del av året och
dels har andra insatser ( t ex
lakvattnet från Sivik, att skaffa
sig djupare kunskap kring
kilmatanpassningsarbetet i
syfte att ta fram en
kilmatanpassningsplan eller strategi med start 2022.)
försenat arbetet.
Mot slutet av året rekryterades
en kommunekolog till
samhällsbyggnadsförvaltningen
i syfte att stärka kommunens
naturvårdskompetens.
Kommunekologen kommer att
påbörja sin anställning under
början av 2022.

7 Medarbetare
7.1 Antal anställda
2021

2020

2019

Antal anställda

45

48

73

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda

44

43

69

1

5

4

41,9

45,1

68,9

0,4

0,2

2,1

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda
Årsarbetare totalt (arbetad tid)
Varav årsarbetare timavlönade
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Varav årsarbetare månadsavlönade
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)

41,5

44,9

66,8

97

93

94

Analys och slutsats
Förvaltningen bedriver del av verksamheten med projektanställningar. Detta gör att antalet
visstidsanställda varierar över tid. Från föregående år har antalet visstidsanställda minskat
från fem till en.
Under året har några medarbetare valt att sluta i förvaltningen för att påbörja annat arbete
utanför kommunen. Rekryteringsprocesser är omfattande och inte alltid möjliga att
genomföra så att ny medarbetare finns på plats när den tidigare slutar. Förvaltningen har
otillsatta vakanser som kommer tillsättas under 2022. Dessutom har sjukfrånvaro och
tjänstledigheter påverkat antalet arbetade timmar.
Sysselsättningsgraden har ökat något, vilket är positivt med tanke på kommunens uttalade
ambition att erbjuda heltidstjänster.

7.2 Personalstruktur
2021

2020

2019

Antal kvinnor av totalt månadsavlönade

37

39

54

Antal heltidsanställda kvinnor

32

32

46

Antal män av totalt månadsavlönade

8

9

16

Antal heltidsanställda män

8

8

16

Analys och slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen har, liksom kommunen i övrigt, en betydligt högre andel
kvinnor än män anställda.
Det är viktigt för förvaltningen att planera för framtida kompetensförsörjning, och arbeta för
en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor.

7.3 Arbetsmiljö och hälsa
Andel i procent

2021

2020

2019

Sjukfrånvaro total

7,4

6,1

4,1

Varav korttid <15 dagar

8,7

20,1

37,6

Varav långtid >60 dagar

81,5

70,2

38,9

Sjukfrånvaro kvinnor

10,0

7,3

4,6

4,6

2,2

3,1

Sjukfrånvaro män
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:
0 -29 år

8,8

1,5

12,5

30 -49 år

10,3

11,1

3,0

5,1

2,4

4,5

51,2

47,8

44,3

2,4

4,4

5,1

50 -år
Långtidsfriska*
Upprepad korttidssjukfrånvaro**
* Andel medarbetare utan frånvaro de senaste 12 månaderna.
** Andel medarbetare med 6 frånvarotillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna.

Analys och slutsats
En gemensamma faktor för medarbetare inom förvaltningen är god möjlighet att styra över
sin egen arbetstidsförläggning. Detta påverkar hälsan positivt. Korttidsfrånvaron har minskat
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från föregående år och andelen långtidsfriska har ökat trots pandemin vilket är en positiv
utveckling. En trolig anledningen till att korttidsfrånvaron minskat är att medarbetare
erbjudits möjlighet att arbeta på distans.
Under 2021 ökade sjukfrånvaron bland förvaltningens totalt anställda till 7,1%. En förklaring
är Corona-pandemin som medfört att anställda ska vara hemma vid varje
förkylningssymptom. Även enskilda långa sjukskrivningar påverkar statistiken kraftigt i en
liten organisation som kommunstyrelseförvaltningen.
En viss sjukfrånvaro är naturligt eftersom alla kan drabbas av tillfälliga sjukdomar.
Sjukfrånvaro på upp till fem dagar på ett år kan anses vara ett normalt.
I begreppet upprepad kortidssjukfrånvaro finns korta frånvarotillfällen som vård av barn,
studieledighet, extra gravidledighet, särskild angelägenhet och vård av närstående. I
förvaltningen har 46 dagar tagits ut för vård av barn under 2021. Det är en låg siffra jämfört
med andra förvaltningar men en trolig förklaring är att medarbetare i förvaltningen kunnat
arbeta hemifrån istället för att ta ut ledighet för vård av barn.

8 Ekonomi
8.1 Resultaträkning nämnd
Belopp i tkr

2021

2020

2019

Intäkter

5 371

7 963

18 341

Personalkostnader

-34 557

-34 051

-52 097

Övriga kostnader

-41 309

-42 178

-47 328

Kapitalkostnader

-982

-986

-1 116

Verksamhetens nettokostnader

-71 477

-69 252

-82 200

Budget nettokostnader

-73 527

-71 581

-82 258

2 050

2 329

58

7,3

7,5

8,9

Budgetavvikelse
Andel av kommunens nettokostnader (%)

2020 skapades en ny förvaltning, Arbetslivsförvaltningen, i förvaltningen ingår Arbetsmarknadsenheten, som tidigare år har
ingått i Kommunstyrelsen.

8.2 Budgetavvikelse per verksamhet
2021

2020

Verksamhet, tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommundirektör

-5 153

-5 584

431

-4 132

-4 072

-60

Avd för verksamhetsstöd

-8 951

-9 116

165

-9 593

-9 759

166

-17 420

-17 720

300

-16 653

-17 724

1 071

- Fyrbodals kommunalförbund

-505

-505

0

-511

-505

-6

- Sveriges kommuner och
landsting(SKL)

-399

-399

0

-387

-399

12

- Räddningstjänst Mitt Bohuslän

- Samordningsförbundet Väst

-241

-241

0

-237

-247

10

- Verksamhet, och lokalbidrag

-2 500

-2 500

0

-2 462

-2 500

38
0

- Fyrstads flygplats

-385

-315

-70

-294

-294

- Lysekils andel av SML IT

-2 679

-2 679

0

-2 637

-2 637

0

Avd för hållbar utveckling

-8 722

-8 520

-202

-8 020

-7 869

-151

HR-avdelning inkl facklig verksamhet

-6 213

-6 667

454

-6 141

-6 564

423

- Lysekils andel av SML löneenhet

-3 134

-3 614

480

-3 414

-3 414

0

Ekonomiavdelning

-9 179

-9 664

485

-8 956

-9 406

450

Politisk verksamhet

-4 435

-4 355

-80

-4 185

-4 574

389

Överförmyndarverksamhet

-1 563

-1 650

87

-1 633

-1 618

-15

Kommunstyrelsen, Årsrapport 2021

20(23)

2021
Summa

-71 479

2020
-73 529

2 050

-69 255

-71 582

2 327

2020

2019

8.3 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Nettoinvesteringar
Anläggningstillgångar bokfört värde

2021
-408

-980

-939

3 879

3 690

4 636

Kommentar
Ett investeringsprojekt med syfte att implementera en ny kundreskontramodul i
ekonomisystemet påbörjades under 2020 och modulen har tagits i bruk under 2021. Detta
har även påverkat andra system inom kommunen, vilka skulle anpassas till den nya
kundreskontran.
Under året har också ett arbete med att integrera ekonomiuppgifter till rapportsystemet
Stratsys slutförts. Detta minskar det manuella arbetet vid den ekonomiska uppföljningen.
Ytterligare en investeringsutgift är en skylt vid entrén på kommunhuset.

8.4 Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 2,1 mnkr. De
största positiva avvikelserna avser lägre pensionskostnader inom Räddningstjänstförbundet
MittBohuslän, ej tillsatta vakanser inom ekonomiavdelningen, lägre kostnader för facklig
verksamhet och löneenheten SML.
Prognosen för 2021 uppgick i oktober till en positiv budgetavvikelse 0,9 mnkr. Det
förbättrade resultatet beror främst på att verksamheten inte kunnat ta in konsultstöd för
utvecklingsinsatser som planerat. Det finns också vakanser/ledigheter som inte kunnat
återbesättas i den takt som var tänkt.
Kommundirektörens ansvar visar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr vilket är bättre
än prognostiserat.
Avdelningen för verksamhetsstöd redovisar en positiv budgetavvikelse om totalt 0,4
mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på att Räddningstjänsten Mitt
Bohuslän redovisar ett överskott mot budget på 0,3 mnkr.
Avdelningen för hållbar utveckling visar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr.
Detta beror främst på vissa av kostnaderna som redovisades i projekt MUB 2.0 inte ansågs
stödberättigade av Tillväxtverket och därför avslogs.
HR-avdelningen har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Inom den fackliga
verksamheten beror överskottet på att antalet ombud inte har ökat som budgeterat. Den
fackliga verksamheten har på grund av pandemin inte heller kunnat nyttja den fackliga tid
som budgeterats. Löneenheten SML redovisar ett överskottet på 0,5 mnkr detta avser
avräkning för positivt resultat 2020 och en lägre månadskostnad än budgeterad.
Ekonomiavdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr som främst beror
på föräldraledighet som inte har täckts upp och vakant tjänst vid tjänstledigt.
De politiska verksamheterna, redovisar sammantaget budget i balans.
Överförmyndarverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr
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9 Framtid
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sammanfattat 10 trender som påverkar det
kommunala uppdraget generellt framåt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ökat behov av livslångt lärande
Användare driver teknisk utveckling
Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
Ökad polarisering och utsatthet
Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas
Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

Förvaltningens planering för åren framåt har lagts fast i budget 2022 med plan 2023-2024.
Här görs också en omvärldsanalys som pekar på en rad faktorer viktiga att ta hänsyn till
framåt. Tillsammans med slutsatserna i denna årsrapport görs bedömningen att följande
områden kommer att vara av stor betydelse i förvaltningens arbete för framtiden.
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Kraven på att förnya och effektivisera i verksamheten är tydliga. Detta då
försörjningskvoten (förhållandet mellan de som arbetar och betalar skatt kontra de
som har behov av välfärdstjänster) är högt och väntas öka ytterligare.
Verksamhetsutveckling behöver ske med stöd av digitalisering vilket ställer höga krav
på både digital kompetens och hög kvalitet i informationshantering,
systemförvaltning och processkartläggningar.
Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare. Konkurrensen om rätt kompetens
kommer att hårdna. Detta ställer höga krav på frågor som medarbetarskap,
arbetsmiljö, arbetstidsfrågor, kompetensutveckling och chefers förutsättningar.
Frågor som företagande, infrastruktur, arbetsmarknad och bostadsbyggande behöver
prioriteras. Detta då befolkningen i Lysekil har minskat under en längre tid och
framför allt är det personer i arbetsför ålder som flyttar. Företagsklimatet måste
förbättras.
Skillnader i folkhälsa och frågor kring inkludering och polarisering kräver ett
helhetsgrepp kring social hållbarhet. Uthållighet och långsiktighet blir av stor vikt i
förvaltningens insatser framåt.
De kommande ekonomiska utmaningarna måste hanteras så att kommunens
finansiella ställning inte försämras. Vikten av förståelse för de utmaningar som finns
med lägre skatteunderlag och samtidigt ökande behov blir centralt. Insatser kring
kommunikationen och kunskapsuppbyggnad blir avgörande.
Säkerhets- och trygghetsfrågor har blivit allt viktigare efter olika händelser och
incidenter i vår omvärld. Områden som intern säkerhet, förebyggande
trygghetsarbete och kommunens roll i totalförsvaret måste utvecklas.
Pandemin bedöms fortsatt ha stor påverkan även om återhämtningen verkar ske i god
takt. Lärdomar kring arbete på distans behöver tas till vara i nya arbetssätt.
Förvaltningen måste kunna dra nytta av fördelar som möjligheten påverka sin
arbetstid och slippa restid. Samtidigt måste svårigheterna att behålla kvalitet i
relation till dem vi finns till för och också utbyte och samspel mellan kollegor och
chef/medarbetare hanteras.
Att hantera utveckling i relation till medborgarna blir allt mer komplext. Kraven på
samarbete, samverkan, dialog och kommunikation ökar och behovet av långsiktighet
är märkbart.
Kraven på att driva verksamhet med hållbarhet blir allt mer uttalade. Perspektivet
måste finnas med i allt som görs och för att göra det möjligt krävs kunskap och stöd.
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I flera av dessa frågor har förvaltningen ett stort arbete att göra för att både förflytta och
utveckla den egna verksamheten och också i att vara en ledande, drivande och stödjande
kraft för kommunen som helhet.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-09

LKS 2022-000029

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

Bokslutsberedning 2021
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive
nämnd/styrelses ekonomiska resultat.
Uppgår kommunens resultat till minst två procent av kommunens totala budget
kan överskjutande del av resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år.
Underskott ska enligt regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock
maximalt två procent av nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år och
redovisas i samband med uppföljningar under året.
Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för
att regelverket för överskott ska uppfyllas.
Kommunens balanskravsutredning ger ett resultat på 25,7 mnkr vilket är högre än
2 procent av kommunens totala budget.
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till justerat resultat och
över/underskott för respektive nämnd/styrelse.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa respektive nämnds justerade resultat för
2021 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera
dagens budgetmodell och återkomma med förslag till revideringar att gälla inför
budgetåret 2024.
Ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive
nämnd/styrelses ekonomiska resultat.
Uppgår kommunens resultat till minst 2 procent av kommunens totala budget kan
överskjutande del av resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år.
Riktlinjer för ekonomistyrning ger anvisningar om undantag för över- och
underskott om avvikelse beror på budgettekniska fel, icke utförd verksamhet,
förändrad lagstiftning med mera.
Även 2021 har präglats av pandemin som på olika sätt har påverkat
verksamheternas möjlighet att bedriva verksamhet och därmed också ekonomiska
resultat. Staten har kompenserat kommunen för kostnader i samband med
sjukfrånvaro, oavsett om verksamheten tagit in vikarier eller ej, kompensationen
har fördelats ut till förvaltningarna löpande under året. I övrigt har inte
verksamheterna kompenserats för extrakostnader till följd av pandemin, vilket
gjordes 2020. I detta förslag till justerat resultat har hänsyn tagits till
förvaltningarnas inlämnade uppgifter om extrakostnader till följd av pandemin.

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

Sid 1/4

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2022-000029

I förslaget om nämndens resultat har hänsyn också tagits till anvisningar om
undantag.
Överskott överförs med 50 procent till respektive verksamhet som eget kapital.
Underskott ska enligt regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock
maximalt 2 procent av nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat underlag för bokslutsberedning och
beslut om fastställande av resultat och reglering av över- och underskott.
I bifogad tabell redovisas respektive nämnd/styrelses budget och utfall för 2021,
samt belopp som ska återställas inom en tre års period. Tabellen omfattar även
tidigare belopp att återställa och beräknade överskott.
Kommunstyrelsen har ett överskott om 2,0 mnkr. Den positiva
budgetavvikelsen beror bland annat på lägre avgifter till Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän, vakanta tjänster, tidigare överskott från Löneenheten samt lägre
kostnader för facklig verksamhet.
Samhällsbyggnadsnämnden ska återställa 1,2 mnkr under en treårsperiod
enligt tidigare beslut. Under 2021 har underskottet utökats med 1,0 mnkr. Totalt
underskott 2,2 mnkr. Nämnden har under året fått kompensation för
intäktsbortfallet på grund av slopad avgift för uteserveringar, 0,3 mnkr. Ingen
annan kompensation är aktuell varför nämnden ska återställa 2,2 mnkr.
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen har ett tidigare beslutat
underskott som ska återställas om 4,2 mnkr. Under pandemin har förvaltningen
påverkats av bland annat;


förlorade intäkter inom fritidsverksamheten motsvarande 0,9 mnkr



praktiska utbildningar som kräver praktik har fått genomföras på skolan
vilket genererat extrakostnader för material på 0,2 mnkr

Årets resultat på 2,5 mnkr har därför justerats med 1,1 mnkr vilket ger ett justerat
resultat på 3,6 mnkr. Nytt belopp att återställa är 0,6 mnkr.
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisade tidigt ett förväntat
underskott till följd av utbetalningar för ekonomiskt bistånd. I samband med
uppföljningsrapport 1 godkände kommunfullmäktige ett underskott om 8 mnkr till
följd av befarade kostnader, då budgetkompensation inte var aktuellt.
Förvaltningen har ett underskott, 3,7 mnkr och enligt regelverket skulle
förvaltningen återställa 1,0 mnkr, vilket nu inte behövs eftersom
kommunfullmäktige godkänt ett större underskott.
Socialnämnden
Nämnden (exklusive institutionsplaceringar HVB/SIS) har ett överskott från
tidigare år på 1,7 mnkr. Förvaltningen har påverkats av pandemin och har
identifierat kostnadsökningar på 2 mnkr. Årets resultat är därför justerat med
motsvarande summa. vilket ger ett underskott på 5,5 mnkr. Nämnden har under
året redovisat en negativ prognos och kommunfullmäktige godkände vid
uppföljningsrapport 2 att nämnden kunde använda sitt tidigare totala överskott på
2,5 mnkr för att täcka underskott samt godkänna ett överskridande på 5,1 mnkr.
Vilket skulle täcka nämndens befarade underskott.
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Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS har en positiv
budgetavvikelse med 2,3 mnkr, detta används för att täcka nämndens underskott.
Tidigare överskott på 0,8 mnkr täcker också upp för nämndens underskott.
Socialnämnden totalt har därmed ett negativt resultat om 3,2 mnkr, tidigare
överskott är 2,5 mnkr och täcker till en del av nämndens underskott.
Kommunfullmäktiges godkännande innebär att nämnden inte har ett underskott
att återställa.
Miljönämndens resultat är av ringa storlek och behandlas inte i Lysekils
kommun.
Samarbetet med Sotenäs och Munkedal för löne- och IT-verksamhet
hanteras numera inom ramen för avtalssamverkan enligt kommunallagen i stället
för en nämndorganisation. Kommunens kostnader 2021 för Löneenheten ingår som
en del i kommunstyrelsen och för IT-avdelningen som del i
samhällsbyggnadsnämnden.
Årets justerade resultat per nämnd/styrelse
KS
mnkr
Budget
Utfall
Avvikelse
Justering pandemin
Årets justerat resultat
Återställa max 2 % av Budget
Återställa från föregående år
Totalt belopp att återställa

-73,5
-71,5
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0

Överskott 2021
Överskott fr tidigare år
Totalt överskott

1,0
1,2
2,2

Överskott och underskott som
ska återställas 2022-2024

2,2

SBN UBN, UBF UBN, ALF
-48,9
-50,9
-2,1
0,0
-2,1
-1,0
-1,2
-2,2

-2,2

-371,2
-368,7
2,5
1,1
3,6
0,0
-4,2
-0,6

-0,6

-51,3
-55,0
-3,7
0,0
-3,7
-1,0
0,0
-1,0

0,0

SON exkl
SON
HVB/SIS HVB/SIS
-392,9
-20,2
-400,4
-17,9
-7,5
2,3
2,0
0,0
-5,5
2,3
-5,5
0,0
0,0
0,0
-5,5
0,0
-3,2 totalt SON
1,7
1,7

0,8
0,8

0,0

0,0

Miljö
nämnd
-2,5
-2,3
0,1
0,0
0,1

Centralt

Total

970,3
995,6
25,2
-3,1
22,1

9,8
28,8
19,0
0,0
19,0

Förvaltningens synpunkter
Regelverket kring över- och underskott har tillämpats några år och vissa år har
beslutet varit att göra avsteg från regelverket. Vissa nämnder har då redovisat
överskott och andra underskott, vilket inte beslutats.
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen har under några år arbetat för att
återställa underskott och har endast 0,6 mnkr kvar att återställa.
Andra nämnder/förvaltningar har redovisat underskott i samband med
uppföljningarna och i stället för att omfördela budget från andra nämnder har
kommunfullmäktige godkänt ett underskott. Det innebär inte att nämnden kan slå
sig till ro och sluta att arbeta med att se över sin verksamhet, utan ett fortsatt arbete
behövs. Dessutom har pandemin påverkat verksamheterna och gjort det svårt att
analysera vad som påverkat resultatet samtidigt som kommunen fått ökade
skatteintäkter och generella statsbidrag. Vissa verksamheter har dessutom fått
riktade statsbidrag. Kommunen har också fått kompensation för sjukfrånvaron,
vilken löpande fördelats till verksamheterna.
Förvaltningen gör bedömningen att dagens budgetmodell och regelverk samt den
tillämpning som skett över åren inte är värdeskapande på det sätt att det ger
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nämnderna tillräckliga incitament att bedriva verksamhetsutveckling med fokus på
ekonomisk effektivitet.
Framtiden ställer stora krav på kommunens ekonomi. Tillväxten i skatteunderlag är
låg, demografin ger ökade behov av kommunens tjänster på flera områden och
behovet av investeringar är omfattande. Under kommande år kommer det
finansiella målet om ett överskott på 2% att vara avgörande och förvaltningen gör
bedömningen att nivån behöver ökas för att klara att finansiera behoven av
investeringar.
För att få en budgetmodell som genomsyras av kommunens värdegrund öppet,
enkelt, värdigt gör förvaltningen bedömningen att modellen behöver revideras för
att framåt ge ökad tydlighet för nämnder/förvaltningar kring budgetförutsättningar
och krav på finansiella resultat.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomiavdelningen
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Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson,
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Ansökan om kommunal borgen för trygghetsboende
Sammanfattning
Kommunen har fått en ansökan från KHF Lysekils Omsorgsbostäder om kommunal
borgen som säkerhet för att finansiera 30 trygghetslägenheter i Brastad. Det är en
komplex fråga som behöver utredas och förvaltningen föreslår att
kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen och
LysekilsBostäder AB får i uppdrag att utreda ansökan och belysa ärendet utifrån
olika faktorer och risker.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans
med socialförvaltningen och LysekilsBostäder AB utreda förutsättningarna för att
bevilja kommunal borgen och återkomma med förslag till beslut under året.
Ärendet
I december 2021 förhandsinformerade Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF)
Lysekils Omsorgsbostäder kommunstyrelsens presidium om att de planerar att
bygga ett trygghetsboende i Brastad. Byggnationen är tänkt att ske i samarbete med
Riksbyggen och för att kunna finansiera byggnationen såg föreningen behov av att
Lysekils kommun ger föreningen borgen på lån.
Lysekils kommun har under februari 2022 fått en formell ansökan från KHF
Lysekils Omsorgsbostäder om borgen som säkerhet för lån till finansiering av
nybyggnation av 30 nya trygghetslägenheter på Läkarvägen 3 i Brastad om 98,5
mnkr.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer att frågan om att bevilja borgen enligt förfrågan är komplex
och behöver utredas. Kommunen har en stor andel äldre, vilket kan indikera att det
finns ett behov av boende för äldre i kommunen. Det gjordes en utredning 2020
angående dimensionering och lokalisering av boendeplatser inom äldreomsorgen.
Rapporten visade bland annat att det finns behov av att satsa på alternativa
boendeformer som trygghetsboende i kommunen. Rapporten överlämnades till
socialnämnden för fortsatt planering av äldreomsorgen i Lysekils kommun. Frågan
är var i kommunen det är lämpligt att placera ett trygghetsboende och vilken
betalningsvilja som finns hos tänkta målgrupper.
Enligt kommunens riktlinjer för finansverksamhet har kommunen möjlighet att gå i
borgen gällande ändamål som tillhör kommunens kompetensområden.
Kommunen har ett kommunalt bostadsbolag som har ett trygghetsboende i sitt
bostadsbestånd och bolaget bör ge sin syn på ärendet.
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Det är en risk att gå i borgen, vilket måste utredas i förhållande till kommunens
ekonomi, projektets investerings- och driftkalkyler samt kommunens övriga
investeringsbehov.
Det finns flera tjänstepersoner som tillsammans bör utreda frågeställningar och
uppdraget att samordna utredningen bör ges till kommunstyrelseförvaltningen.
Sammantaget görs bedömningen att bland annat följande faktorer och risker
behöver belysas innan förslag till beslut kan lämnas till kommunstyrelsen:


Befolkningsutvecklingen i området över tid framåt



Behov av boende för äldre i området över tid framåt



Efterfrågan av trygghetsboende i området över tid framåt



Riskbedömning vid beviljad borgen



Det finansiella läget



Påverkan på kommunens ekonomi



Avtalskonstruktion och laglighet

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga
Ansökan från KHF Lysekils Omsorgsbostäder
Beslutet skickas till
KHF Lysekils Omsorgsbostäder
Socialförvaltningen
LysekilsBostäder AB
Kommunstyrelseförvaltningen
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Lysekils kommun
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Ansökan om kommunal borgen
KHF Lysekils Omsorgsbostäder ansöker härmed om kommunal borgen som säkerhet för lån
till finansieringen av nybyggnation av 30 nya trygghetslägenheter på Läkarvägen 3 i Brastad
om 98,5 miljoner kronor.

Bakgrund
Äldre personer som vill bo kvar i Brastad behöver ett väl anpassat och tryggt boende. Ett
trygghetsboende skapar gemenskap och minskar ensamheten.
Att uppföra ett trygghetsboende gör att människor kan bibehålla ett aktivt och självständigt liv
högt upp i åldrarna. För kommunen innebär ett trygghetsboende att personer med, eller med
kommande, hemtjänstbehov är samlat på samma ställe. Trycket på särskilt boende kan
minska. Flyttkedjor där äldre lämnar sina villor till förmån för yngre personer möjliggörs.
Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar bland invånare efter 80 års ålder.
Efter 90 år ökar behovet än mer. Arbetsmiljön för hemtjänstpersonal blir god i ett väl anpassat
1
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trygghetsboende. Ett trygghetsboende på Läkarvägen 3 är i direkt anslutning till särskilda
boendet Stångenäshemmet. Det bör finnas samordningsfördelar för den kommunala
verksamheten. Dessutom kan de boende besöka restaurangen och bidra till liv och rörelse i
centrala Brastad.
Projektets förslag om att erbjuda trygghetsboende för äldre, 65+, ryms inom ramen för
kommunens angelägenheter av allmänt intresse. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 4§ ska
Socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Projektförutsättningar och tidsplan
En byggnad med 30 trygghetslägenheter samt en gemensamhetslokal uppförs med anslutning
till befintliga trygghetslägenheter på Bagarvägen. Därifrån finns anknytning till
Stångenäshemmet. Trygghetslägenheter hyrs ut av KHF direkt till boende utan kommunal
anvisningsrätt. I förutsättningar räknas samtliga föreningens trygghetslägenheter tillsammans.
Beräkningsgrunden för preliminär produktionskostnaden bygger på erfarenhet från senaste
genomförda upphandlingar. Därtill är lagt ett års index, vilket betyder att tidsplan med
byggstart i december 2022 behöver hållas. Under rådande omständigheter med osäkra
materialprisökningar är det i nuläget svårt att säkert bedöma om indexutvecklingen kommer
fortsätta med ca 3,6% vilket är den historiska utvecklingen och som är medräknad i
produktionskostnaden.
Beräknad tidsplan:
Åtgärd
Omsorgsbostäders styrelse godkänner budgeterad projektstartskalkyl
Omsorgsbostäders styrelse hemställer om kommunal borgen till Lysekils
kommun
Kommunfullmäktige beslut om kommunal borgen
Utredning, projektering och upphandling av entreprenör
Projektstartskalkyl presenteras Omsorgsbostäders styrelse
Rivning och byggstart
Inflyttning

Tid
Januari
Januari
Mars
Klart i november
Mitten av
december
Slutet av
december 2022
Preliminärt
2023/2024

Projekt och ekonomi
Projektet innebär en nybyggnad i direkt anslutning till befintliga trygghetslägenheter på
Bagarvägen i fastigheten Tuntorp 4:156.
En huskropp i 6 våningar med gemensamhetslokal.
2
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30 lägenheter med 6 stycken 1:or, 19 stycken 2:or, 5 stycken 3:or.
2% hyresbortfall på nyproducerade lägenheter och befintliga 14 trygghetslägenheter på
Bagarvägen ingår i kalkylen.
Beräknad produktionskostnad för uppförande av 30 trygghetsboenden på Läkarvägen 3
i Brastad:
Beräknad produktionskostnad för 30 TB på Läkarvägen 3
Bokfört värde på bef Läkarvägen, upparbetade kostnader
detaljplan, rivning mm
Bedömd/uppskattad kostnad för produktionsavtal inkl index och
moms
Investeringsbidrag, preliminär beräkning
Avrundning
Summa beräknad produktionskostnad
Kostnader
Ränta på nya lån inkl kommunal borgensavg
Ränta på bef TB Bagarvägen, ink borgensavg
Avskrivning nyproduktion Läkarvägen 3
Avskrivning bef TB Bagarvägen
Driftskostnader på nyproduktion
400
Driftkostnader bef TB
Bagarvägen
400
Avsättning till underhållsfond
50
Summa kostnader
Prel
hyra/mån
Intäkter
år 2024
Hyra 1 rum o kök
7 300
Hyra 2 rum o kök
9 500
Hyra 3 rum o kök
10 500
Gemensamhetslokaler
0
Parkeringsplatser
250
Hyra bef TB Bagarvägen
6 300-8 000
Hyresbortfall
2%
Summa intäkter
Resultat år 1

1,60%
1,60%
1,20%

Tkr
4 287
99 456
-5 418
175
98 500

98 500
10 759

kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm

kr/mån
kr/mån
kr/mån
kr/kvm*år
kr/mån
kr/mån

Tkr
1 576
172
1 182
305
735
307
130
4 407

Antal
6
19
5
95
15

Tkr
526
2 166
630
0
45
1 227
-92
4 502
94

Långtidsprognos
För fortsatt underhållsplanering upprättas underhållsplan som sedan kommer styra ekonomisk
avsättning för periodiskt underhåll. Avsättning till underhållsplan görs med 50 kr per
kvadratmeter de första fem åren. Ett antagande är gjort att 100 kr per kvadratmeter sätts av
från år sex.
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Förutsättningar i framtagen långtidsprognos är att räntan fortsatt är 1,6% inklusive en
borgensavgift på 0,6%. Avskrivningen är rak på 83 år. Fastighetsavgift 0,3% av
taxeringsvärdet infaller efter 15 år. Driftkostnaderna år 1 är 400 kr per kvadratmeter. I
driftkostnaderna ingår fastighetsförsäkring, styrelse- och revisionsarvode, kostnader för
reparationer, förvaltningsarvode, TV och wifi för gemensamt utrymme, förbrukningsmaterial,
fastighetsskötsel, fastighetens elförbrukning, uppvärmning, vattenförbrukning, renhållning
och snöröjning. Föreningen behöver för att erhålla investeringsbidrag kunna ha bovärd delar i
veckan och även kunna anlita olika gemensamma tjänster för att gynna samvaro och umgänge
i enlighet med Boverkets riktlinjer. Hyresbortfall med 2% av intäkterna räknas med som en
kostnad.
Inflationen räknas öka med 2% per år och hyrorna 1% per år. Med dessa förutsättningar är
resultatet år 2024 + 94 tkr och resultatet ökar årligen om förutsättningarna stämmer.
Prognosen sträcker sig fram till 2045, balanserat överskott beräknas då till 10 490 tkr och
avsatt till underhållsfond beräknas till 5 082 tkr.
En känslighetsberäkning med att räntan år tio istället är 1 %-enhet högre, 2,6% inklusive
borgensavgift, hyrorna behöver höjs med 3% under 4 år istället för med 1%, det balanserade
överskottet blir år 2045 istället 2 863 tkr och avsatt till underhållsfond fortsatt 5 082 tkr.

Hyror och intresseanmälningar
Projektets beräkningar landar i att hyra för 1 rum och kök preliminärt blir 7 300 kr/mån, 2
rum och kök 9 500 kr/mån samt 3 rum och kök 10 500 kr/mån.
En intresseanmälan skickades ut till 950 personer boende i Brastad och Bro församling i
oktober 2021. Hyresnivåerna är kommunicerade i intresseförfrågan. Ca 100
intresseanmälningar har inkommit. Av intresseanmälningar är ungefär hälften ensamstående
och hälften är parboende.
Önskemål om lägenhetsstorlek är ca:
1:or, 19%
2:or, 49%
3:or, 32%

Finansiering
I dialogen med bankerna om projektets finansiering har framkommit möjligheten att förbättra
lånens villkor genom att erbjuda en kommunal borgen som säkerhet. Med hänsyn till
projektets storlek och ambitionen att erhålla så optimala förutsättningar som möjligt är detta
en viktig faktor för samtliga berörda parter.

Sammanfattning
Lysekils kommun kan med ett trygghetsboende i Brastad skapa flyttkedjor, samla personer
med behov av hemtjänst och på sikt minska trycket på särskilt boende. Det finns möjlighet att
4

KHF Lysekils Omsorgsbostäder

uppföra ett trygghetsboende om 30 lägenheter i Brastad i direkt anslutning till befintliga
trygghetslägenheter på Bagarvägen och Stångenäshemmet, särskilt boende. För att möjliggöra
optimala villkor för finansiering ansöks om kommunal borgen om beräknade 98,5 mnkr.

Lysekil den 2022-01-28
KHF Lysekils Omsorgsbostäder

……………………………………..

………………………………………..

Roland Karlsson

Klas Mellgren
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-05

LKS 2022-000082

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

Yttrande granskning detaljplan för Sävens camping, Lyse 1:3
m.fl. Lyse, Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sävens
camping, Lyse 1:3 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller för verksamheten,
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till
kringliggande fastigheter.
Detaljplanen omfattar fastigheterna Lyse 1:3 och en arrenderad del av Lyse 1:27.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till
möjligheterna att nå visionen och de mål som antagits. Förvaltningen konstaterar
vidare att relevanta kommunala styrdokument beaktats i förslaget.
Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP
06.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Sävens
camping, Lyse 1:3 m.fl. Lyse, Lysekils kommun.
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sävens
camping, Lyse 1:3 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller för verksamheten,
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till
kringliggande fastigheter.
Detaljplanen omfattar fastigheterna Lyse 1:3 och en arrenderad del av Lyse 1:27.
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 förvaltningens
granskning.
Detaljplanen omfattar fastigheterna Lyse 1:3 och en arrenderad del av Lyse 1:27.
Planområdet är i översiktsplanen (ÖP06) i huvudsak utpekat som ”R12” (område
för fritids- och turistanläggning) och till en mindre del som ”R13” (område särskilt
värdefullt för rekreation).
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2021-000465

Förvaltningens synpunkter framgår i checklista för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl.
Lyse, Lysekils kommun, bilaga 1
Kommunstyrelseförvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till
möjligheterna att nå visionen och de mål som antagits. Förvaltningen konstaterar
vidare att relevanta kommunala styrdokument beaktats i förslaget.
Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP
06.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Michael Johansson
Avdelningschef hållbar utveckling

Bilagor
Checklista för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. Lyse, Lysekils kommun
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-27, § 10 med bilagor
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-ochdetaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lyse.html
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-17

LKS 2022-000086

Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson
karolina.samuelsson@lysekil.se

Koncernbidrag från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus
AB i bokslut 2021
Sammanfattning
Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har den 2 februari 2022 beslutat att godkänna att
LysekilsBostäder AB lämnar 722 tkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den
31 december 2021. Detta har också kommunicerats till LysekilsBostäder AB:s styrelse.
Värdeöverföringar från ett kommunalt bostadsbolag regleras i § 3-6 i Lag (2010:879)
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En sådan värdeöverföring, som inte
får överstiga hälften av det nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter,
ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att LysekilsBostäder AB
lämnar 722 tkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 31 december 2021.
Ärendet
Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har den 2 februari 2022 beslutat att godkänna att
LysekilsBostäder AB lämnar 722 tkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den
31 december 2021. Detta har också kommunicerats till LysekilsBostäder AB:s styrelse.
Värdeöverföringar från ett kommunalt bostadsbolag regleras i § 3-6 i Lag (2010:879)
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En sådan värdeöverföring, som inte
får överstiga hälften av det nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter,
ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.
En av huvuduppgifterna för styrelsen i Lysekils Stadshus AB, vilket också anges i detta
bolags ägardirektiv, är att säkerställa att koncernen utnyttjar möjligheterna till
resultatutjämningar på ett ekonomiskt rationellt sätt och till största ekonomiska nytta
för Lysekils kommun.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser positivt på att utnyttja möjligheterna till resultatutjämningar på ett
ekonomiskt rationellt sätt och till största ekonomiska nytta för Lysekils kommun. De
positiva konsekvenserna är minskat skatteuttag i koncernen totalt sett. De negativa
konsekvenserna är försumbara. Med anledning av resultatet 2021 för LysekilsBostäder
AB, bibehålls en god soliditet i bolaget även efter lämnat koncernbidrag.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Bilaga
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2022-02-02, § 6
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Beslutet skickas till
LysekilsBostäder AB
Lysekils Stadshus AB
Kommunstyrelseförvaltningen
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Datum
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2022-02-09

LKS 2021-000400

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

Revidering av regler för kommunalt partistöd för Lysekils
kommun
Sammanfattning
Förvaltningen har gjort en översyn av reglerna för kommunalt partistöd och har
tittat på andra kommuner runt om i landet, inga större förändringar är gjorda.
Reglerna innebär att lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den
kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut
och hur stort stödet ska vara.
Partier som får partistöd ska redovisa vad stödet har används till och ska lämna in
redovisning till kommunen senast 30 juni året efter att stödet har betalats ut.
Förvaltningen föreslår att varje parti årligen får ett grundstöd på 9 000 kronor och
mandatstöd på 12 000 kronor per mandat och år. Beloppen justeras med
regeringens fastställda prisbasbelopp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av regler för
kommunalt partistöd att gälla från 2023-01-01. Tidigare regler upphör därmed att
gälla (LKS 2014-340).
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-15, § 90 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att revidera ”Regler för kommunalt partistöd Lysekils kommun” antagen 2014-0925.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har gjort en översyn av reglerna för kommunalt partistöd och har
tittat på andra kommuner runt om i landet, en mindre omvärldsbevakning. Inga
större förändringar är gjorda, lite språkligt samt att hänvisningen till
kommunallagen är rätt.
Reglerna innebär att lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den
kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut
och hur stort stödet ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och
ett mandatbundet stöd.
Partier som får partistöd ska redovisa vad stödet har används till och ska lämnas in
redovisning till kommunen senast 30 juni året efter att stödet har betalats ut.
Förvaltningen föreslår att varje parti årligen får ett grundstöd på 9 000 kronor och
mandatstöd på 12 000 kronor per mandat och år. Beloppen justeras med
regeringens fastställda prisbasbelopp.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare
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Bilaga
Regler för kommunalt partistöd för Lysekils kommun
Beslutet skickas till
Samtliga gruppledare i Lysekils kommun
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>>
Regler för kommunalt partistöd i Lysekils
kommun
Dnr:

LKS 2021-000400

Beslutat av kommunfullmäktige 2022-03-16, § xx
Reglerna gäller från och med 2023-01-01

Lysekils kommuns

Riktlinjer för xx

Regler för kommunalt partistöd i Lysekils kommun
§ 1 Inledning
I kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet §§ 29-32 finns de grundläggande bestämmelserna
om kommunalt partistöd.
§ 29
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och
som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i
fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen
(2005:837).
Partistödet får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
§ 30
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
§ 31
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 29 § första stycket.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren
utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild
av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.
§ 32
Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
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Utöver kommunallagens bestämmelser gäller följande i Lysekils
kommun:
§ 2 Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som är representerade
i fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kapitel 29 § andra stycket
kommunallagen. Det måste även finnas en registrerad lokal partiförening som
kan ta emot stödet.

§ 3 Ändamål och syfte
Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till
politiska partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

§ 4 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av:
 Ett grundstöd som utgår med 9 000 kronor per parti och år.


Ett mandatstöd, som utgår med 12 000 kronor per mandat och år.

Ovanstående beloppsnivåer gäller från och med 2023.
Beloppen avseende grundstöd och mandatstöd justeras med regeringens
fastställda prisbasbelopp.

§ 5 Fördelning av partistöd
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd betalas under resterande del av det kalenderår då representationen
upphört.

§ 6 Redovisning och granskning
Redovisningen ska:


vara skriftlig och redovisa att partistödet använts för det ändamål som
anges i 4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Framtagen
blankett/mall ska användas.



avse perioden 1 januari – 31 december föregående år



kompletteras med en granskningsrapport. Granskningen utförs av, av
partiet utsedd granskare. Framtagen blankett/mall ska användas.



inlämnas till kommunstyrelseförvaltningen senast den 30 juni.

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland
annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som
har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.
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Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör
bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka
motprestationer som i så fall har erhållits.
Kommunstyrelsen kan under beredningen ge parti möjlighet att komplettera sin
redovisning.

§ 7 Årlig utbetalning
Partistödet betalas ut under februari månad det år stödet avser, efter beslut från
kommunfullmäktige.

§ 8 Återbetalning
Har redovisning och granskningsrapport (enligt 4 kap 31 § andra stycket
kommunallagen samt kommunens lokala regler) inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande
år.
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB
Sammanfattning
Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är
att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation.
Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Bland annat
har det tecknats ett avtal med Netwest om en delad resurs som
infrastrukturkoordinator. Resursen delas mellan Lysekils-, Munkedals-, Sotenäs-,
och Tanums kommuner.
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och
engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram.
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad
tydlighet för såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför
att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till
ägardirektiv för Netwest Sweden AB och att Lysekils kommuns ägarrepresentant på
ägarsamrådet den 19 maj 2022 tillstyrker förslaget.
Ärendet
Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är
att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation.
Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Bland annat
har det tecknats ett avtal med Netwest om en delad resurs som
infrastrukturkoordinator. Resursen delas mellan Lysekils-, Munkedals-, Sotenäs-,
och Tanums kommuner.
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och
engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2022 kommer även
aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner att
bli delägare.
Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den kl. 10.30,
19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman, kl. 9.30
den 19 maj.
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från
respektive ägares beslut önskas senast 31 april.
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Förvaltningens synpunkter
Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja med bolaget, både avseende vilket uppdrag
man har och ändamålet med verksamheten. Vidare beskrivs bland annat hur
finansiering ska ske, avkastningskrav, ägarnas insyn och information,
underställningsplikt samt ägarrepresentation.
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad
tydlighet för såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför
att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB
Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen (irma.ganibegovic@vgregion.se)
Kommunstyrelseförvaltningen
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert,
mari-louise.dunert@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att anlägga cykelväg på
Lysekilsbanan
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att anlägga en cykelväg på Lysekilsbanan.
Det är Trafikverket som äger och har ansvaret för banvallen och järnvägsspåret,
vilket innebär att kommunen saknar förfogande över järnvägen. Det är okänt vad
Trafikverket eventuellt avser göra med banan.
Medborgarförslaget och dess intention om en cykelväg genom kommunen är
positivt. Det finns dock andra möjliga alternativ för att åstadkomma detta, vilket
kommer att utredas av samhällsbyggnadsnämnden i den cykelplan för Lysekils
kommun som nämnden har fått i uppdrag att ta fram.
Förvaltningen konstaterar också att flera medborgarförslag och motioner med
liknande syfte, har inkommit och behandlats av kommunen över tid.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses
vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Avdelningen för hållbar utveckling
Daniel Fredriksson,
daniel.fredriksson@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att uppmärksamma Orange
day
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska uppmärksamma Orange day
varje år den 25 november. Denna dag bör ses som en möjlighet att informera om
arbetet som bedrivs i vår kommun och vårt närområde kring dessa frågor. Det kan
också ses som en viktig signal att vi som kommun uppmärksammar FNs arbete
genom att sprida kunskap i frågan under denna dag. Förvaltningen föreslår att
medborgarförslaget bör bifallas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Ärendet
I ett medborgarförslag 2021-11-26 föreslås att kommunen ska uppmärksamma
Orange day varje år den 25 november. För varje kvinna och barn som lever och har
levt i våldet i nära relationer.
Förvaltningens synpunkter
Orange day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och
manifestera mot våld mot kvinnor.
2008 startade FNs dåvarande generalsekreterare FN-kampanjen UNITE to end
violence against women för att stödja civilsamhället och det globala initiativet
16 days of Activism against gender based violence. 16 days startar varje år den
25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den
10 december på dagen för mänskliga rättigheter.
Flera kommuner runt om i Sverige uppmärksammar Orange Day varje år. Då våldet
i nära relationer främst emot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem bör även
Lysekils kommun vara med och manifestera och belysa denna viktiga
samhällsfråga.
Denna dag bör ses som en möjlighet att informera om arbetet som bedrivs i vår
kommun och vårt närområde kring dessa frågor. Det kan också ses som en viktig
signal att vi som kommun uppmärksammar FNs arbete genom att sprida kunskap i
frågan under denna dag. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bör bifallas.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Daniel Fredriksson
Folkhälsostrateg

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

Svar på motion om att utreda intraprenad på nya
äldreboendet i Fiskebäck
Sammanfattning
I en motion inlämnad av Anders C Nilsson och Richard Söderberg (S) föreslås att
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet
i Fiskebäck.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med socialförvaltningen som
förslagit socialnämnden att avslå motionen med argumentet att Fiskebäcks
äldreboende med 80 platser är en för stor verksamhet för att gå in i en första
intraprenad.
Socialnämnden beslutade emellertid att avslå förvaltningens förslag som i stället
fick i uppdrag att utreda förutsättningen för att genomföra grundtankarna i
intraprenadmodellen inom ramen för kommunens styrmodell. Arbetsutskottet fick
i uppdrag att vara arbetsgrupp i detta arbete. Motionen ansågs också vara besvarad.
Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen, i likhet med
socialnämnden, att motionen är besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I en motion inlämnad av Anders C Nilsson och Richard Söderberg (S) föreslås att
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet
i Fiskebäck.
Förvaltningens synpunkter
En intraprenad innebär generellt att medarbetarna fortfarande är anställda inom
kommunen, men man får möjlighet att arbeta under friare former. Syftet är att öka
delaktigheten, ansvarstagandet och inflytandet hos medarbetarna.
Intraprenader är normalt en självständig enhet som på uppdrag utför verksamhet
inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Intraprenaden är inte
i juridisk mening någon självständig enhet, vilket innebär att ansvar för ekonomi,
personal mm ytterst är kommunens. Intraprenaden har dock ett ökat ansvar och
ökade befogenheter i förhållande till förvaltningens verksamhet, samt möjlighet till
ett långsiktigt arbetssätt då uppdraget ofta tecknas som en flerårig
överenskommelse.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med socialförvaltningen som
förslagit socialnämnden att avslå motionen med argumentet att Fiskebäcks
äldreboende med 80 platser är en för stor verksamhet för att gå in i en första
intraprenad.
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Erfarenheter visar också att om en intraprenad ska lyckas behöver det ske på
medarbetarnas eget initiativ och att merparten av medarbetarna ska vilja arbeta på
det sättet. Detta blir svårt att uppnå i en stor verksamhet, speciellt när det inte finns
några tidigare erfarenheter i kommunen av intraprenaddrift.
Mot bakgrund av detta föreslog man socialnämnden att avslå motionen och att
nämnden skulle besluta att godkänna förvaltningens svar och därmed anse
motionen vara besvarad. Socialnämnden beslutade emellertid att avslå
förvaltningens förslag som i stället fick i uppdrag att utreda förutsättningen för att
genomföra grundtankarna i intraprenadmodellen inom ramen för kommunens
styrmodell. Arbetsutskottet fick i uppdrag att vara arbetsgrupp i detta arbete.
Motionen ansågs därmed vara besvarad.
På grund av pandemin har detta uppdrag dock ännu inte kunnat genomföras.
Förvaltningen planerar emellertid för att starta upp utredningen under våren 2022.
Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen, i likhet med
socialnämnden, att motionen är besvarad.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20
Motion
Beslutet skickas till
Socialnämnden

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

Sid 2/2

Motion om att utreda Intraprenad på nya äldreboendet i Fiskebäck
Vi tror på en ökad delaktighet och möjlighet att påverka på jobbet gör att personal trivs
bättre och mår bättre. På Lysekilshemmet avdelning 3 har man under längre tid jobbat på
ett sätt som ger ökande självbestämmande. Effekten har blivit att enheten hållit budget,
en låg sjukskrivning samt lägre personalomsättning. Personalen har haft möjlighet
påverka ekonomin och har ansvaret för att byta arbetspass och sätta in vikarier vid
frånvaro. Ett arbetssätt som har varit väldigt uppskattat bland personalen. Vi vill att detta
sprids.

Beskrivning av Intraprenad
Intraprenad är en term som oftast används för att beskriva en verksamhet inom offentlig
sektor. En Intraprenad har givits större befogenheter att styra över den egna
verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. Verksamhet som
sköts i form av en intraprenad får ekonomiska medel från sin uppdragsgivare, till exempel
kommun eller landsting. Intraprenaden är kommunalt anställd, och har samtidigt ansvar
för både drift och pengar för verksamheten. Begreppet är huvudsakligen tillskapat för att
inom kommunal verksamhet ge utrymme för att skapa alternativ till traditionell
verksamhet samtidigt som det skapar möjlighet till de anställdas egna initiativförmåga.
Vi vill därför:
- Att socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet
i Fiskebäck.

Anders C Nilsson
Socialdemokraterna

Ricard Söderberg
Socialdemokraterna

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-10

LKS 2021-000451

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

Svar på motion från Daniel Arvidsson och Magnus Elisson
(SD) om utökat busskort
Sammanfattning
Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 2021-10-13 med en
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor. Motionärerna
förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan har busskort
idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för att få det
utökat till kvällar och helger.
Den möjlighet som finns att tillgå för att få kollektivtrafik på kvällar och helger är
att köpa till fritidskort. Olika alternativa kombinationer finns men oavsett
alternativ kommer kostnaden för busskort att öka relativ mycket.
Av utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att utbildningsnämnden
saknar ekonomiska förutsättningar för tillköp av fritidskort om inte extra medel
tillförs nämnden för detta ändamål. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ärendet
Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) föreslår i en motion alternativ till
utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet är att verka för en inkluderande
kommun där alla ungdomar ska ges samma möjligheter att åka kollektivt oavsett
var i kommunen ungdomen bor. Motionärerna förslår att alla elever som går på
högstadiet och gymnasiet som redan har busskort idag, ska kunna ansöka om
utökat busskort hos Lysekils kommun för att få det utökat till kvällar och helger.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen delar generellt motionens intention om att barn och
ungdomar som har idrottsträning, musik, eller andra aktiviteter som sker inne i
Lysekils tätort, på ett tryggt sätt ska kunna transportera sig från omgivande mindre
orter och landsbygd.
Motionen föreslår att elever som går på högstadiet samt gymnasiet där de redan
idag har busskort för att ta sig till skolan, kan ansöka hos kommunen för att få detta
utökat så att det gäller även kvällar och helger.
Utbildningsförvaltningen har tidigare konstaterat att en majoritet av de aktiva
föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet utgår ifrån centrala Lysekil. Men
om det ändå anses finnas ett behov av utökade busskort för ungdomar boende
utanför centralorten, som gäller för andra tider än dagens kl. 19.00, och eventuellt
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även att gälla kvällar och helger, pekar utbildningsförvaltningen på att detta inte är
genomförbart med utökade busskort på det sätt som föreslås i motionen. Detta
beror på att det rent praktiskt hos Västtrafik inte finns någon möjlighet att utöka
befintliga busskort.
Det möjlighet som i stället finns att tillgå för att få kollektivtrafik på kvällar och
helger är att köpa till fritidskort. Möjligheten för tillköp av fritidskort är framtaget
för de kommuner som anser sig ha ett behov av utökade busskort, som eventuellt
Lysekil i detta fall. De befintliga busskorten kombinerat med eventuellt tillköp av
fritidskort skulle emellertid öka kostnaden relativt mycket vilket framgår av
utbildningsförvaltningens utredning/kalkyl (bilaga 1).
Som ett exempel är kostnaden med dagens busskort 1 975 269 kr per läsår för alla
gymnasie- och högstadieelever med skolkort, giltiga till 19.00. Om kommunen
skulle köpa till fritidskort som ungefärligt motsvarar motionärernas yrkande, att
gälla fram till 24.00 inklusive helger men inte lov, skulle kostnaden i stället bli
2 896 740 kr per läsår. En ökning med 921 471 kr eller + 47 %. Det finns andra
alternativa kombinationer som blir något billigare, tex att välja kl. 22.00 i stället för
24.00, eller att inte ha fria resor under helger. Oavsett alternativ kommer
kostnaden för busskort att öka relativ mycket.
Av utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att utbildningsnämnden
saknar ekonomiska förutsättningar för tillköp av fritidskort om inte extra medel
tillförs nämnden för detta ändamål. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 3
Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen
Bilaga 1 (utbildningsförvaltningens kostnadsuträkning)
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-20, § 126
Motion
Beslutet skickas till
Motionärerna
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

UBN § 3

2022-01-19

Dnr 2021-000436

Remiss av motion från Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elison (SD)
om utökat busskort v 2.0 för elever som går på högstadiet samt
gymnasiet
Sammanfattning
Daniel Arwidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 14/10 2021 med en
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor.
Motionärerna förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan
har busskort idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för
att få det utökat till kvällar och helger.
I dagsläget har utbildningsnämnden inte ekonomiska möjligheter för tillköp av
fritidskort, så till vida att medel inte tillförs.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28
Kostnadsuträkning utökade busskort
LKF 2021-10-20, § 126 – remiss på motion från Daniel Arvidsson (SD) och Magnus
Elisson (SD) om utökat busskort v 2.0 för elever som går på högstadiet samt
gymnasiet.
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Jansson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Philip Nordqvist (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Margareta Carlsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Håkan Smedja (V): Avslag till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt Jeanette Jansons m.fl. förslag till bifall.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen

Justerare
E-signering:
9803FBF4EB70F071EC20E03166E799F1FBB4E7C834

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-12-28

UBN 2021-000436

Utbildningsförvaltningen
Medina Duric
medina.duric@lysekil.se

Remissvar på motion från Daniel Arvidsson (SD) och
Magnus Elisson (SD) om utökat busskort v 2.0 för elever
som går på högstadiet samt gymnasiet
Sammanfattning
Daniel Arwidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 14/10 2021 med en
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor.
Motionärerna förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan
har busskort idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för
att få det utökat till kvällar och helger.
I dagsläget har utbildningsnämnden inte ekonomiska möjligheter för tillköp av
fritidskort, så till vida att medel inte tillförs.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Ärendet
Daniel Arwidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 14/10 2021 med en
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor.
Motionärerna förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan
har busskort idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för
att få det utökat till kvällar och helger.
Förvaltningens utredning
Utbildningsförvaltningen har tidigare konstaterat att en majoritet av de aktiva
föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet utgår ifrån centrala Lysekil. Trots
ett möjligt behov av utökade busskort till kvällar och helger anser
utbildningsförvaltningen att det inte är genomförbart i dess nuvarande form.
Befintliga busskort gäller till kl. 19.00 och är inte möjliga att utöka.
Alternativet för att kunna få utökad möjlighet till kollektivtrafik på kvällar och
helger är att köpa till fritidskort. Kostnadsberäkningar för detta finns i bifogat
dokument.
I dagsläget har utbildningsnämnden inte ekonomiska möjligheter för tillköp av
fritidskort, så till vida att medel inte tillförs.
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Lennart Olsson
Förvaltningschef

Medina Duric
Handläggare

Bilaga
Kostnadsuträkning utökade busskort
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen
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Kostnadsuträkning utökade busskort
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Nuvarande kostnad:
Pris per läsår från och med 1/1 2021 är 4437 kronor exklusive moms. Västtrafik fakturerar
per månad varför kostnaden måste delas med nio för att få fram månadskostnaden.
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 19.00: 4703:- inklusive moms.
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 22.00: 5352:- inklusive moms. (ej giltigt
helg)
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00: 5981:- inklusive moms. (ej giltigt
helg)
Kostnad med en utökning med fritidskort:
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg: (ej lov) 6897:inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl.
helg ej lov kostar 2194: inkl. moms.
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg och lov 7575:inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl.
helg och lov kostar 2872: inkl. moms).
Elever med busskort
Gullmarsgymnasiet 219 elever.
Gullmarsskolan 7-9 206 elever.
Totalkostnad
1 975 269;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 19.00.
Totalkostnad: 1 975 269;- (4703 x 420 elever)
2 247 840;- per läsårs för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 22.00 (ej
giltigt helg och lov)
Totalkostnad: 2 247 840;- (5352 x 420 elever)
2 512 020;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24.00 (ej
giltigt helg och lov)
Totalkostnad: 2 512 020;- (5981 x 420 elever)
2 896 740;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24, inklusive
helg (ej lov).
Totalkostnad: 2 896 740;- (6897 x 420)
3 181 500;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24 inklusive
helg och lov.
Totalkostnad: 3 181 500;- (7575 x 420 elever)
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Eftersom förra motionen blev läst ordagrant som får vi skicka in en liknande med en mer
detaljerad inriktning.
Sverigedemokraterna Lysekil vill verka för en inkluderande kommun. Där alla ungdomar ges
samma möjligheter oavsett vilken ände av kommunen man bor i.
Kommunen glömmer bort att nästan 50% av befolkningen inte bor i Lysekils stad. Detta
gäller även ungdomar som kommer från alla hörn i kommunen. Ungdomar som ibland har
aktiviteter som träning inom idrott, spelar musik, eller något annat som finns i Lysekil.
För på landet finns det inte så mycket att erbjuda.
En förälder ska inte behöva välja ifall man vill ha mat på bordet eller köpa busskort till sitt
barn. Det finns familjer i kommunen där så har varit fallet och så får det inte vara. Ungdomar
får sluta med sitt intresse för att det finns inga pengar över när det är dags för nästa lön.
Lysekils kommun måste börja leva upp till det som finns i skrift under de 5 specificerade
utvecklingsområden. Det räcker inte med att skriva och prata om det. Vi måste visa lite vilja
också.
”Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda
livsvillkor”.

Barn och ungdomar kostar pengar och de måste få lov att kosta pengar. Vi pratar om att
söktrycket till gymnasiet inte är så stort från närliggande kommuner. Ett utökat busskort
kanske kan locka lite fler elever?

Sverigedemokraterna Lysekil föreslår därför följande:

Att:
1. Elever som går på högstadiet samt gymnasiet där de redan idag har busskort för att ta sig
till skolan, kan ansöka hos kommunen för att få detta utökat så att det gäller även kvällar
och helger.

Daniel Arwidsson
Magnus Elisson
2021-09-20

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-08
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion från Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren
(K) om utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att
gälla även kvällar och helger
Sammanfattning
Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) föreslår i en motion att utöka
busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och helger.
Motionärerna föreslår att kommunen omgående tar upp frågan med Västtrafik med
syfte att få till stånd en lösning, praktisk och ekonomiskt skälig, på problemet att
skolungdomar saknar busskort under kvällstid och helger. Man yrkar också på att
kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att ungdomar
kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att delta i
arrangemang och föreningsliv i hela kommunen. Slutligen föreslås att kommunens
representant klargör slöseriet med halvfulla bussar och tomma säten. Syftet är att
optimera tomma bussar under kvällar och helger och att förstå den samhälleliga
nyttan med att ungdomar ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är alla turer förknippade med en kostnad och
trafikbolaget får betalt för det faktiska antalet resenärer som reser och betalar för
resan. Detta är en förutsättning för att kunna driva en affärsmässig verksamhet.
Västtrafik har sedan många år klargjort att man inte utreder enskilda kommuners
eventuella specifika behov liknande de förslag som framförs i motionen. Detta med
anledning av att reglerna och kostnaderna ska vara likvärdig för alla kommuner i
regionen. Underförstått är att man helt enkelt inte kan göra undantag för en viss
kommuns specifika behov eller önskemål (tex att låta Lysekils ungdomar få åka
med i en halvtom buss utan att ha ett giltigt busskort vilket alltså kostar). Vill
kommunen ha en förändring, tex tillköp av fritidskort, måste kommunen då också
betala för detta.
Det förefaller därför inte vara meningsfullt att ta upp motionens olika
delförslag/yrkanden med Västtrafik. Vill kommunen i stället betala för fritidskort är
detta självfallet ett alternativ, men innebär en fördyring med 61 % jämfört med
dagens busskort.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inga avvikande synpunkter på
utbildningsförvaltningens utredning, utan förordar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige avslå motionen i enlighet med utbildningsnämndens beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
Motionärerna Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) föreslår utökning av
busskort kvällstid- och helger för skolungdomar. Motionen kan delas upp i tre
förslag.
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-Att kommunen omgående tar upp frågan med Västtrafik att skolungdomar
saknar busskort under kvällstid och helger. Detta med syfte att få till stånd
en lösning, praktisk och ekonomiskt skälig, på problemet.



-Att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad
möjlighet att delta i arrangemang och föreningsliv i hela kommunen.



-Att kommunens representant klargör slöseriet med halvfulla bussar och
tomma säten. Syftet är att optimera tomma bussar under kvällar och helger
och att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar ska kunna
transportera sig mellan olika kommundelar

Förvaltningens synpunkter
Utbildningsförvaltningen har som ansvarig förvaltning utrett motionen och dess
förutsättningar, man har bland annat tagit fram en kostnadskalkyl och
utbildningsnämnden har behandlat motionen som remitterades till dem. Nämnden
beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att motionens andemening om att erbjuda
kommunens ungdomar trygga transporter mellan kommunens olika tätorter
generellt är lovvärt och eftersträvansvärt. Men i praktiken är detta mycket svårt att
realisera. Detta dels beroende på ekonomiska, dels regelstyrda sakargument.
Praktiskt saknas helt enkelt möjligheten att hos Västtrafik utöka befintliga busskort
under kvällar och helger för skolungdomar i tonårsåldern. Ett befintligt busskort
gäller till 19.00.
Alternativet blir då att köpa till fritidskort som gäller till 22.00 eller 24.00, inkl.
eller exkl. helger och lov. Möjligheten för tillköp av fritidskort är framtaget för de
kommuner som har ett behov av utökade busskort. Kostnaden för dessa busskort
skulle emellertid relativt sett öka väldigt mycket vilket framgår av
utbildningsförvaltningens utredning/kalkyl.
Som ett exempel är kostnaden med dagens busskort 1 975 269 kr per läsår för alla
gymnasie- och högstadieelever med skolkort, giltiga till 19.00. Om kommunen
skulle köpa till fritidskort som gäller fram till 24.00 inklusive helger och lov skulle
kostnaden i stället bli 3 181 500 kr per läsår. En ökning med 1 206 231 kr eller 61 %.
Ur ett annat ekonomiskt perspektiv är alla turer förknippade med en kostnad och
trafikbolaget får betalt för det faktiska antalet resenärer som reser och betalar för
resan. Detta är en förutsättning för att kunna driva en affärsmässig verksamhet.
Västtrafik har sedan många år klargjort att man inte utreder enskilda kommuners
eventuella specifika behov liknande de förslag som framförs i motionen. Detta med
anledning av att reglerna och kostnaderna ska vara likvärdig för alla kommuner i
regionen. Underförstått är att man helt enkelt inte kan göra undantag för en viss
kommuns specifika behov eller önskemål (tex att låta Lysekils ungdomar få åka
med i en halvtom buss utan att ha ett giltigt busskort vilket alltså kostar). Vill
kommunen ha en förändring, tex tillköp av fritidskort, måste kommunen då också
betala för detta.
Det förefaller därför inte vara meningsfullt att ta upp motionens olika
delförslag/yrkanden med Västtrafik. Vill kommunen i stället betala för fritidskort är
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detta självfallet ett alternativ, men innebär en fördyring med 61 % jämfört med
dagens busskort.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inga avvikande synpunkter på
utbildningsförvaltningens utredning, utan förordar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige avslå motionen i enlighet med utbildningsnämndens beslut.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 4
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-20, § 124
Motion
Beslutet skickas till
Motionärerna
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

UBN § 4

2022-01-19

Dnr 2021-000435

Remiss av motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) om
utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar
och helger
Sammanfattning
2021-10-20 inkommer motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K)
med förslag att utöka busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och
helger. Syftet grundar sig i att optimera tomma bussar under kvällar och helger.
Förslaget grundar sig också i att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar
ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.
Motionens första alternativ är att kommunen omgående tar upp frågan med
Västtrafik i syfte till att få till stånd en lösning; praktiskt och ekonomisk skälig, på
problemet att skolungdomar saknar busskort under kvällar och helger. Alternativ
två är att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att
delta i arrangemang och föreningsliv i hela Lysekils kommun. Vidare föreslår
motionärerna i sitt tredje alternativ att kommunens representant klargör slöseriet
med halvfulla bussar och tomma säten.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28
Kostnadsuträkning utökade busskort
LKF 2021-10-20, § 124 – Remiss av motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie
Kjellgren (K) om utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även
kvällar och helger
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Jansson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Philip Nordqvist (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen

Justerare
E-signering:
9803FBF4EB70F071EC20E03166E799F1FBB4E7C834

Utdragsbestyrkande

Kostnadsuträkning utökade busskort

Bilaga 1

Nuvarande kostnad:
Pris per läsår från och med 1/1 2021 är 4437 kronor exklusive moms. Västtrafik fakturerar
per månad varför kostnaden måste delas med nio för att få fram månadskostnaden.
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 19.00: 4703:- inklusive moms.
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 22.00: 5352:- inklusive moms. (ej giltigt
helg)
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00: 5981:- inklusive moms. (ej giltigt
helg)
Kostnad med en utökning med fritidskort:
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg: (ej lov) 6897:inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl.
helg ej lov kostar 2194: inkl. moms.
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg och lov 7575:inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl.
helg och lov kostar 2872: inkl. moms).
Elever med busskort
Gullmarsgymnasiet 219 elever.
Gullmarsskolan 7-9 206 elever.
Totalkostnad
1 975 269;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 19.00.
Totalkostnad: 1 975 269;- (4703 x 420 elever)
2 247 840;- per läsårs för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 22.00 (ej
giltigt helg och lov)
Totalkostnad: 2 247 840;- (5352 x 420 elever)
2 512 020;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24.00 (ej
giltigt helg och lov)
Totalkostnad: 2 512 020;- (5981 x 420 elever)
2 896 740;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24, inklusive
helg (ej lov).
Totalkostnad: 2 896 740;- (6897 x 420)
3 181 500;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24 inklusive
helg och lov.
Totalkostnad: 3 181 500;- (7575 x 420 elever)
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Utbildningsförvaltningen
Medina Duric
medina.duric@lysekil.se

Remissvar på motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie
Kjellgren (K) om utökat busskort för skolungdomar i
tonårsåldern, att gälla även kvällar och helger
Sammanfattning
2021-10-20 inkommer motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K)
med förslag att utöka busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och
helger. Syftet grundar sig i att optimera tomma bussar under kvällar och helger.
Förslaget grundar sig också i att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar
ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.
Motionens första alternativ är att kommunen omgående tar upp frågan med
Västtrafik i syfte till att få till stånd en lösning; praktiskt och ekonomisk skälig, på
problemet att skolungdomar saknar busskort under kvällar och helger. Alternativ
två är att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att
delta i arrangemang och föreningsliv i hela Lysekils kommun. Vidare föreslår
motionärerna i sitt tredje alternativ att kommunens representant klargör slöseriet
med halvfulla bussar och tomma säten.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ärendet
Motionärerna Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) föreslår utökning av
busskort kvällstid- och helger. Förvaltningen utreder förutsättningarna, tar fram en
kostnadskalkyl och lämnar svar på motionen.
Förvaltningens utredning
2021-10-20 inkommer motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K)
med förslag att utöka busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och
helger. Syftet grundar sig i att optimera tomma bussar under kvällar och helger.
Förslaget grundar sig också i att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar
ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.
Motionens första alternativ är att kommunen omgående tar upp frågan med
Västtrafik i syfte till att få till stånd en lösning; praktiskt och ekonomisk skälig, på
problemet att skolungdomar saknar busskort under kvällar och helger. Alternativ
två är att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att
delta i arrangemang och föreningsliv i hela Lysekils kommun. Vidare föreslår
motionärerna i sitt tredje alternativ att kommunens representant klargör slöseriet
med halvfulla bussar och tomma säten.
Utgångspunkten i ärendet är att utöka befintliga busskort kvällar och helger för
skolungdomar i tonårsåldern, vilket inte är möjligt.
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Ett befintligt busskort gäller till 19.00. Alternativet är att köpa till fritidskort till
22.00 eller 24.00, inkl. eller exkl. helger och lov, något som presenteras i bifogad
uträkningskalkyl.
Västtrafik säger nej till det förslag som presenteras ovan. Tillköp av fritidskort är
framtaget för de kommuner som har ett behov av utökade busskort. Beslutet är
regionalt politiskt förankrat och spelas mot regionen. Alla turer är förknippade till
en kostnad, trafikbolaget får betalt för de som reser för att driva affärsmässigt.
Västtrafik utreder heller inte kommunernas specifika behov, frågan drivs regionalt
och ska vara likvärdig för alla kommuner.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Medina Duric
Handläggare

Bilaga
Kostnadsuträkning utökade busskort
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen
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Motion om utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar och
helger.
Frågan om fria busskort för skolungdom även på kvällar och helger har nyligen behandlats av
kommunfullmäktige, men på felaktiga grunder.
I verkligheten, den som verkar pågå utanför många politiska diskussioner, så rullar på sin
höjd halvfulla bussar med garanterat tomma säten, inte minst kvällstid och helger, mellan
kommundelarna, enligt turlista.
Det borde inte vara så svårt att förstå den samhälleliga nyttan, med att ungdomar istället
tryggt och säkert, kan transportera sig mellan kommundelar, med ökad möjlighet att delta i
arrangemang och föreningsliv, i hela kommunen, hela veckan.
Inte minst eftersom det mesta av kommunala satsningar ”råkar” ske i den större tätorten
och den mindre tätorten får procentuellt avsevärt mindre ”för sina skattepengar”.
Önskemål om utökat busskort till skolungdomar, helger och kvällar har som redan nämnts,
avvisats av en fullmäktigemajoritet. Den debatt som förgicks beslutet fördes dock på
felaktiga grunder och på matematiska beräkningar som saknar stöd i verklighet och logik.
Ekonomiska kalkyler (argument mot utökat busskort) som bygger på ”kostnad per resande”
har inget med verkligheten att göra. Utgifter som inte blir, inkomster som inte finns!
Tomma säten, i halvfulla bussar istället för busskort till skolungdom, för transport enligt
befintlig turlista är misshushållning med gemensamma medel. Västtrafik är en
kommunal/regional verksamhet som skall gagna ”ägarna” medborgarna. Ingen tjänar på
tomma säten i lokaltrafiken.
Detta självklara faktum måste ligga till grund för en saklig/skälig ekonomisk uppgörelse
mellan kommun och Västtrafik.
Därför yrkar vi på:
-

-

-

Att kommunen omgående tar upp frågan med Västtrafik med syfte att få till stånd en
lösning, praktisk och ekonomiskt skälig, på problemet att skolungdomar saknar
busskort kvällstid och helger.
Att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att
delta i arrangemang och föreningsliv i hela kommunen,
Att kommunens representant klargör slöseriet med halvfulla bussar och tomma
säten.
För Kommunistiska Partiet. Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren
Lysekil den 28 september 2021

